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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

- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk
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Omslag: Aankomst van prins Willem Frederik in
Scheveningen in 1813. Nicolaes Lodewick Penning, 1813.
(Rijksmuseum)

twitter.com/htfryslan
twitter.com/KFGenootschap
www.facebook.com/historischtijdschriftfryslan
www.facebook.com/koninklijkfriesgenootschap

SIEBRAND KRUL

Op 20 juni 1789 komen de gedelegeerden van de Derde Stand bijeen voor de ‘Eed op de Kaatsbaan’.
Daarna ontrolt een chaotische reeks gebeurtenissen als een olievlek vanuit Parijs over Frankrijk.
Achteraf komt de omwenteling in de boeken als de Franse Revolutie. De mens breekt zijn ketenen en
het vuur van de nieuwe vrijheid verspreidt zich over Europa. Ook in Nederland worden vrijheidsbomen
geplant en zijn de Fransen welkom. De stemming slaat om als Napoleons oorlogen het land
leegzuigen en van zijn jongemannen berooft. In 1813-1815 volgen de gebeurtenissen in het verarmde
land elkaar snel op, maar één ding is zeker: Napoleon mag nooit terugkomen, de Fransen zijn gehaat.
Dat deze emoties ook in Friesland sterk spelen, bleef lang onbekend. Hier immers geen oorlog? Maar
het leed werd er wel degelijk gevoeld, zo blijkt uit twee langere bijdragen in deze Fryslân. Friezen bleken
verre van nuchter en gedwee te zijn.
Van heel andere orde zijn de lotgevallen van de familie Canter Visscher in het Verre Oosten, die Bauke
van der Pol in een mini-serie beschrijft, in dit nummer deel een. Van meervoudige tragiek is het
verhaal over de korte schrijverscarrière van Riemer Riemersma. Tevergeefs zocht hij aandacht voor de
onbegrepen droefheid van de Friese soldaten die deelnamen aan de Politionele Acties. In de rubriek
Historici in Friesland komt Hans Mol aan het woord. En we zijn trots op ons nieuwe redactielid Hester
Postma, werkzaam bij het Historisch Centrum Leeuwarden. <

uitje van Friesland 2013

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Dageraad van de moderne tijd

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

staat bij de aanleg en exploitatie van spoorwegen, en of er
wel een nationaal spoorwegplan en -netwerk moest komen.
De Spoorwegwet van 1860 bracht ten slotte duidelijkheid.
Een cruciaal onderdeel van die wet was het voornemen van
het Rijk om de havensteden Vlissingen en Harlingen een centrale plaats te geven in de bevordering van de Nederlandse
economie. Het strategisch gunstig gelegen Vlissingen zou
het belangrijkste Nederlandse knooppunt in de internationale goederenstroom moeten worden. Tevens voorzag het Rijk
voor Vlissingen een rol als transitohaven voor het transport
van en naar Duitsland. Om dat mogelijk te maken werden in
Vlissingen op kosten van de nationale overheid binnen- en
buitenhavens gegraven. Ook goederenloodsen, kantoren,
kranen en alles wat een moderne zeehaven zich maar kon
wensen werden door het Rijk gefinancierd. Er werd zelfs een
(internationale) spoorlijn van Vlissingen, over Roosendaal en
Venlo naar Keulen aangelegd.

Spoor over Afsluitdijk

De haven van Harlingen in
het midden van de 19de
eeuw met raderstoomboot.
(Foto Oud-Harlingen)

Met de trein naar India?
De wind waait, het getij gaat op en af. Een geel stootblok: station Harlingen-haven. Passagiers steken
gehaast over van boemeltrein naar veerboot, verder niets dan leegte hier. Hoe anders waren in de 19de
eeuw de plannen van overheid en visionairs met deze Friese plaats. Zij zagen Harlingen dé zeehaven
van Noord-Europa worden, bruisend van leven. De economische werkelijkheid bleek weerbarstiger dan
verwacht.

H van het buitenleven
Cultuur
et jonge Harlingen lag aan de rand van de zich
sedert de Vroege Middeleeuwen uitbreidende Waddenzee. Door het welvarende achterland ontwikkelde het havenstadje zich voorspoedig. De haven ontving een
extra opsteker nadat begin 16de eeuw vanaf Leeuwarden een
kanaal naar Harlingen was aangelegd. In 1646 werd dat kanaal voorzien van een trekpad en omgebouwd tot de eerste
trekvaart van Friesland. Scandinavië en Engeland waren de
voornaamste handelsbestemmingen van Harlingen, onder
meer voor de zuivelexport en voor de uitvoer van producten
van de omvangrijke plaatselijke nijverheid.
Tussen Amsterdam en Haarlem reed in 1839 de eerste trein
in Nederland. Nadat de opwinding daarover was bedaard,
leidde deze nationale gebeurtenis tot een ware hausse aan
spoorwegplannen. Ook in Noord-Nederland zagen tientallen (!) plannen het licht. Al in 1845 lanceerde de Delfzijlse
aannemer Balkema zijn eerste plan, gericht op de aanleg
van een spoorlijn Delfzijl - Groningen - Nieuweschans
(Duitse grens). Enige jaren later kwam Balkema in contact
met de Franse artillerieofficier en avonturier Louis Auguste
Castillon du Portail (1795-1858). Deze Fransman was afge-
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studeerd aan een Ecole Polytechnique en was auteur van
de brochure ‘Recherches sur les conditions et le meilleur
mode d’execution des chemins de fer’ (1838). Bij uitstek
een treindeskundige dus, of wat daar in die begintijd van
het spoor voor door moest gaan. Beide heren vonden elkaar
en de plannenmakerij barstte nu goed los. Zo bedachten
Balkema en Castillon du Portail dat de al uitgestippelde lijn
Delfzijl - Groningen - Nieuweschans oostwaarts doorgetrokken kon worden naar Bremen, Hamburg en Sint Petersburg.
Zuidwaarts planden zij een spoorlijn naar Zwolle, die door
zou lopen naar Bordeaux en Madrid. Later zouden ze een
verbinding tussen Zwolle, Leeuwarden en Harlingen voorzien. Het gehele spoorstelsel ten slotte zou in hun visie via
Triëst een aftakking krijgen naar India. Onnodig te zeggen
dat de plannen van deze visionairs met hun Great European
Railway Company nooit verder zijn gekomen dan de (borrel-)
tafels van de leden van adel en patriciaat die zij aanzochten
om hun spoorplannen te financieren.
Ook de Rijksoverheid had vérstrekkende plannen met spoor
en haven van Harlingen. Na de eerste treinrit wordt in Den
Haag twintig jaar intensief gedelibereerd over de rol van de

Voor Harlingen voorzag het Rijk eenzelfde nationale rol, maar
dan gericht op het Noord-Duitse en Scandinavische achterland. Via Leeuwarden, Groningen en Nieuweschans zou de
stad op het Duitse spoorwegnet aangesloten worden. Ook
Harlingen werd op kosten van het Rijk geschikt gemaakt voor
groot scheepvaartverkeer. In 1873 kon koning Willem III
(1817-1890) de Nieuwe Willemshaven openen. De aanleg
van de spoorlijn naar Duitsland, Staatslijn B, werd energiek
ter hand genomen. Leeuwarden werd in 1863 bereikt,
Groningen in 1866, Nieuweschans in 1868. Aan de lijn werden
23 stations gebouwd. Bij de grens aangekomen stokte de
aanleg echter omdat verzuimd was de aansluiting op het
Duitse spoornet met de Pruisische autoriteiten te regelen.
Pas acht jaar later kwam die aansluiting tot stand. Wat een
alternatieve aansluiting voor Harlingen zou zijn geweest, en
waar de havenstad nog jarenlang op hoopte, een spoorverbinding over de Afsluitdijk met de Randstad, werd eind jaren
zestig definitief afgeblazen wegens gebrek aan economisch
perspectief.
Ondanks alle goede bedoelingen, het breed gedeelde enthousiasme en de onbekrompen staatsinvesteringen zijn
noch Vlissingen, noch Harlingen de internationale transportknooppunten geworden die het Rijk voor ogen stonden. Wat
is er misgegaan? Eigenlijk niets anders dan dat maar weer
eens bleek dat de maakbaarheid van de economie beperkt
is. Dat gold in de 19de eeuw niet anders dan in de onze. De
havens van Vlissingen en Harlingen werden gefnuikt door
twee ontwikkelingen die niemand had voorzien, en ook niet
had kúnnen voorzien. Het moeizaam over water bereikbare
havenstadje Rotterdam kreeg in 1872 zijn Nieuwe Waterweg,
de doorgraving naar Hoek van Holland. Die rechtstreekse
verbinding met zee werd aangelegd voor de toen hoogstnoodzakelijke verbetering van de waterafvoer van de grote
rivieren. Vervolgens echter bleek diezelfde Nieuwe Waterweg
van doorslaggevende invloed op het transport van en naar

Gezicht op de Nieuwe
Willemshaven te Harlingen.
(Tresoar)

het in de jaren 1870 economisch opkomende Ruhrgebied.
Daarmee werd de groei van de Rotterdamse havens een
echte successtory, en had Vlissingen het nakijken. Ook Amsterdam had al eeuwen last van een moeizame toegang tot
zijn havens. Eerst vanwege de ondiepe Zuiderzee, later door
het al snel voor zeeschepen ongeschikte Noord-Hollands kanaal (1824). Op initiatief van Amsterdamse particulieren en
reders, aanvankelijk dus buiten het Rijk om, werd vanaf 1863
het Noordzeekanaal gegraven en kwamen twee sluiscomplexen tot stand. Ondanks die sluizen bleek het kanaal een
enorm succes voor de Amsterdamse handelsvaart, nationaal
én internationaal. Andere noordelijke havens kwamen er niet
meer aan te pas.
Resumerend, de internationale transportfunctie die voor Vlissingen werd voorzien werd overgenomen door Rotterdam,
die van Harlingen door Amsterdam. Tegen de opkomst van
die economische grootmachten bleken geen plannen bestand. Wat Harlingen nu rest is een in wezen mislukte haven
en het eindstation van een regionaal boemellijntje. <

Hans Koppen (Batavia, 1949)
is historisch-geograaf. Hij
publiceert over historische en
geografische onderwerpen.
> Meer weten?
• H. Elerie en P. Pellenbarg,
De welvarende periferie,
Groningen, 1998
• A. van der Woud, Een
nieuwe wereld, het ontstaan
van het moderne Nederland,
Amsterdam, 2006
• J. Faber (red.), Het spoor,
150 jaar spoorwegen in Nederland, Utrecht, 1989

Het eindpunt van de beschreven spoorlijn. (Foto Hans Koppen)
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HISTORICI IN FRIESLAND

KERST HUISMAN

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 vierde
dr. Hans Mol, werkzaam op de Fryske Akademy.

de scriptie ‘Grootgrondbezit van Friese kloosters’ waarop
hij in 1979 afstudeerde. Bij het onderzoek had hij kennis
gemaakt met Rintsje Heeringa, een boer uit Scharnegoutum
die het kloosterbezit in de omgeving van Sneek onderzocht.
Er kwam een vruchtbare samenwerking tot stand. Omdat hij
zijn scriptie had toegezonden aan Philippus Breuker, medewerker bij de Fryske Akademy, werd ook de aandacht van de
wetenschappers in het Coulonhûs op hem gevestigd.

Idealen en macht

Het aparte
van Friesland
‘Fryslân is apart. Mar wêryn en hoe is it eins apart?’ Deze vraagstelling kan wel de leidraad worden genoemd in het
onderzoekswerk van prof. dr. J.A. (Hans) Mol, werkzaam bij de Fryske Akademy. Maar toen Hans Mol in de jaren zeventig
middeleeuwse geschiedenis studeerde aan de Vrije Universiteit, was Friesland als onderzoeksterrein nog niet in beeld. Dat
hij studie is gaan maken van de kloosters daar, kwam door zijn toenmalige hoogleraar Adriaan Bredero, die als katholiek een
vreemde eend was in de nog sterk protestants-christelijke bijt van de VU.

>

B

Hans Mol in de Leeuwarder
Prinsentuin. Hij leerde
Friesland kennen door
zeilvakanties. (Foto Hoge
Noorden)
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redero leidde zijn studenten in de wereld van de
Cisterciënzers in. Deze kloosterorde had zich, sinds
de start in 1098 van het moederklooster Cîteaux bij
Dijon, razendsnel ontwikkeld. In de zomer van 1976 vergezelde Hans Mol (Kapelle, 1954), met andere studenten, Bredero
naar een wetenschappelijk congres over de Cisterciënzers
mysticus Guillaume de Saint Thierry in Reims. In de Peugeot
van de professor. Er opende zich daar bij de ‘zwartrokken’
een boeiende historische wereld voor de in een gereformeerd
milieu opgegroeide student.
Tijdens de studie in Amsterdam ontstond ook zijn belangstelling voor de spanning tussen religie en materie in dat
middeleeuwse kloosterleven. Die belangstelling was gewekt
toen hij kennismaakte met de denkrichting van de Annales,
de befaamde stroming in de historiografie die zich bezighoudt met de studie van het dagelijks leven van de mens.

Vanuit deze belangstelling kwamen nieuwe onderzoeksterreinen voort zoals de sociaaleconomische en mentaliteitsgeschiedenis. Omdat de sociaaleconomische geschiedenis ook
te maken heeft met de gewone mensen in hun dorp, stad of
landschap, ontwaakte hier ook zijn interesse in de historische geografie.
De combinatie van die twee, op het eerste gezicht nogal
uiteenlopende, interesses leidde bij Hans Mol juist tot een
integratie van beide. Want hij stuitte op de spannende vraag
hoe zulke grote instellingen als de kloosters omgingen met
aan de ene kant hun religieuze idealen en aan de andere kant
de macht en bezittingen die ze hadden. Zo ontdekte hij dat
er in Friesland, dat hij kende van zeilvakanties, een uitdaging
lag. Er waren hier veel machtige kloosters geweest, maar er
was niet veel duidelijkheid over hoe die Friese kloosterwereld
ooit had gefunctioneerd. Zijn belangstelling resulteerde in

Bredero moedigde hem aan om na zijn afstuderen een voorstel voor een promotieonderzoek bij ZWO in te dienen, met
als thema de bezitsgeschiedenis van de Friese en Groningse
kloosters. Mol kreeg er drie jaar de tijd voor. Vanwege de
omvang kwam het onderzoek niet af, al resulteerde het wel
in een aantal artikelen. Toen de Fryske Akademy in 1985 zeven door het Rijk betaalde plekken voor onderzoekers kreeg
toegewezen, waren vijf daarvan bedoeld voor taalkundigen.
Van de andere twee plekken kwam er een halve voor een
middeleeuws historicus en een halve voor een naamkundige
beschikbaar. Die combinatie werd per 1 januari 1986 ingenomen door Hans Mol. Zijn wetenschappelijk werk sindsdien
bij de Fryske Akademy en sinds 2003 ook in Leiden, heeft
veel interessants opgeleverd, maar er zijn twee zaken die de
kroon spannen.
Uiteraard behoort daartoe zijn proefschrift uit 1991 over de
Friese huizen van de Duitse Orde. Dat waren de kloosters
van Nes bij Akkrum, Steenkerk bij Luinjeberd en Schoten in
Oudeschoot bij Heerenveen. Maar het topproject in zijn wetenschappelijke loopbaan is zonder twijfel het op het internet
te raadplegen historisch-geografisch informatiesysteem dat
is geïnitieerd vanuit de Fryske Akademy en dat in de wandeling bekend staat als HisGis.
Dit HisGis, dat is uitgedijd over grote delen van Nederland
(vrij recent kreeg bijvoorbeeld Amsterdam zijn eigen HisGis)
begon eigenlijk heel ‘ouderwets’: op papier. De onderzoekers
die er al jarenlang mee werken, kennen nog wel de Kadastrale en prekadastrale atlas van Friesland, in de prachtige
kunststof ‘koffertjes’ met daarin per gemeente de reproducties van de eerste kadastrale kaarten van 1832 en de in boekvorm uitgegeven registers met gegevens over eigenaren, de
grootte, het grondgebruik en de grondkwaliteit.
Maar de papieren uitgave is stopgezet. Alle kadastrale
minuutplans van Friesland zijn gedigitaliseerd en op het

internet te raadplegen. Daarnaast zijn ook die van, voor de
Friese geschiedenis zo interessante, Groningen, alsook van
Overijssel, Utrecht, delen van Drenthe en diverse steden
in Holland gedigitaliseerd. In andere provincies heeft
men het grote belang van dit project ingezien en zo wordt
onder leiding van Hans Mol en Johan Feikens gewerkt
aan een uitbreiding van het HisGis Fryslân tot een HisGis
voor heel Nederland. Die kadastrale gegevens van 1832,
op zich al zeer indrukwekkend, dienen als een basis voor
allerhande ruimtelijk historisch onderzoek, doordat er tal
van cartografische, landschapshistorische, demografische en
andersoortige datasets en kaarten mee verbonden kunnen
worden.

Friesland op de kaart
De meeste onderzoeksprofielen die Hans Mol van zichzelf
op de website van de Leidse universiteit heeft staan, sluiten
goed aan bij het project HisGis: staatsvorming in het middeleeuwse Friesland, nederzettingsgeschiedenis van Frisia in
de Middeleeuwen, kloosters en maatschappij in Noord-Nederland en de militaire kloosterordes in Nederland tot 1600.
Hiermee verband houdend is er ook een vijfde project: het
ontsluiten van (schriftelijke) bronnen van de Friese middeleeuwse geschiedenis. In dat kader heeft Hans Mol al samen
met anderen een aantal belangrijke publicaties verzorgd,
zoals de abtenkronieken van Aduard en Mariengaarde, Friese
testamenten tot 1550 en de complete heruitgave van de Beneficiaalboeken van 1543.
Het ‘aparte’ van Friesland komt uit al dat onderzoek op
micro-niveau, waardoor onderzoekers veel meer greep krijgen op de ruimte, veel helderder op de kaart te staan. En de
werkwijze van Mol is tegelijkertijd een mooi middel om het
historische Friesland een plaats te bezorgen in het Nederlandse en internationale circuit. <

Enkele belangrijke publicaties van Hans Mol:
•D
 e Friese huizen van de Duitse Orde. Nes, Steenkerk en
Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap, Leeuwarden, 1991
•V
 echten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden, Hilversum, 2011
•D
 e middeleeuwse veenontginningen in NoordwestOverijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering.
Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14, 2011
• ( samen met J. Frieswijk, A.H. Huussen jr. en Y.B. Kuiper, redactie) Fryslân, staat en macht 1450-1650, Hilversum/Leeuwarden, 1999
•T
 he Cistercian Model? The Application of the Grange
System by the Various Religious Orders in the Frisian
Coastal Area, 1150-1400, The Medieval Low Countries 1,
2014, p. 205-233
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< Een commissie onder
leiding van Raingard Esser
beoordeelt de aanvragen
voor het Tresoar Fellowship.
(Foto Antje Wiener)

Dit najaar start Tresoar, samen met de stichting Freonen fan Tresoar,
een ambitieus project: de Tresoar Fellow, waarin een geselecteerde
wetenschapper de kans krijgt om een periode onderzoek te doen naar
een Fries onderwerp. Een commissie onder voorzitterschap van professor
dr. Raingard Esser, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen, beoordeelt de aanvragen voor het Tresoar
Fellowship.

Museum Belvédère
heerenveen

ARJEN DIJKSTRA

voor slechts

€28,-!

st

R

aingard Esser (1962) is sinds 2011 verbonden aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor studeerde
ze geschiedenis aan de Universiteit van Keulen
en werkte aan verschillende universiteiten in Engeland en
Duitsland. Uiteindelijk belandde ze aan de University of West
England, in Bristol. Daar werkte Esser meer dan tien jaar,
voor ze naar Groningen vertrok. Inmiddels leest en spreekt
ze goed Nederlands en is ze een bekend gezicht geworden
aan de Groningse universiteit.
De verkozen Fellow krijgt een studiebeurs, waarmee deze wetenschapper zich voor een korte periode kan vrijstellen van
verplichtingen om aan een onderzoeksproject te werken. Ieder jaar is er genoeg voor ongeveer drie maanden onderzoek.
Tresoar stelt daarnaast een werkplek beschikbaar en zorgt
– indien nodig – voor huisvesting. Raingard Esser ziet het als
een prachtige kans voor onderzoekers. ‘Dit Fellowship biedt
een onderzoeker de kans om aan een voorstel te werken dat
nog niet meer dan een schets is. Of juist aan een voorstel dat
al helemaal rond is, maar nog niet helemaal af. Juist in die
begin- en eindfase van een project heeft een wetenschapper
vaak wat extra ondersteuning nodig. Ondersteuning die maar
moeilijk ergens anders te vinden is.’
Er zijn een paar voorwaarden waar onderzoekers die een
aanvraag indienen zich aan moeten houden. Zo dient het
project te passen bij het instituut Tresoar. Het moet dus over
een Fries onderwerp gaan. Dat mag dan wel weer een letterof taalkundig, een historisch, of misschien zelfs een sociaal
onderwerp zijn, zolang Friesland maar de nodige aandacht

krijgt. Voor Esser is het bijzonder belangrijk dat deze beurs
open staat voor onderzoekers in elke fase van hun carrière.
‘De eerste Tresoar Fellow kan dus een beroemde buitenlandse professor zijn, maar ook een pas afgestudeerd aankomend talent maakt kans. Zolang ze maar echt wetenschappelijk onderzoek doen, zijn ze welkom.’

Originaliteit
Als voorzitter van de beoordelingscommissie zal professor
Esser zich sterk maken voor een originele, maar ook een
brede theoretische blik. ‘Ik let in het bijzonder op originaliteit
en op het stellen van grotere vragen die bijvoorbeeld over
grensgebieden, of minderheidstalen gaan. Ik zou het fantastisch vinden wanneer de studie naar het Friese verleden vergeleken wordt met vraagstukken in andere delen van de wereld. Vooral het kritisch beschouwen van historische mythes
– ook de mythes die gekoesterd worden – juich ik van harte
toe.’ Omdat Esser zich als historicus uitgebreid heeft bezig
gehouden met de studie naar minderheden en identiteit in
een Europese context lijkt ze de gedroomde kandidaat om dit
Fellowship voor te zitten. De eerste Fellow zal in Tresoar een
publiekslezing houden en een publicatie in één van de Friese
wetenschappelijke tijdschriften voorbereiden. ‘Ik ben blij
verrast met de rijkdom aan Friese cultuur- en erfgoedinstellingen en de mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek
die in Leeuwarden geboden worden. De Tresoar Fellow is hier
een prachtige aanvulling op,’ aldus Raingard Esser. <

Tresoar en de Freonen nemen de kosten
van het Fellowship
voor hun rekening.
Onderzoekers die belangstelling hebben,
kunnen een aanvraag
insturen. Informatie
daarover komt binnenkort op de website van Tresoar
(www.tresoar.nl).

In de rubriek Wurk
ûnder hannen schrijven Arjen Dijkstra
(Rijksuniversiteit
Groningen), Peter
van der Meer (Fryske
Akademy) en Siem
van der Woude (Tresoar) beurtelings over
actuele ontwikkelingen op historisch
gebied.
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JACQUES KUIPER

Uit de klauwen
van de Adelaar

Vertrek van de Fransen
uit Jever, 1813. Olieverf
van F.A.W. Barnutz, 1844.
(Schloßmuseum Jever)

Lachende prinsgezinde
vrouw, 1813. (Rijksmuseum)
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11 december 1813. Leeuwarden viert uitbundig het herstel van Nederlands onafhankelijkheid en de
uitroeping van erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau tot soeverein vorst. De Leeuwarder Courant
berichtte de volgende dag uitvoerig over de feestelijkheden. Er was tot het ochtendgloren doorgefeest,
maar wanordelijkheden hadden zich niet voorgedaan. Geen wonder, stelde de krant, want ‘deze kent
men alhier niet’. De vreugde over de bevrijding was groot, want Nederland had geleden onder de
Napoleontische dictatuur.

O

ok de voorbije weken, bij het vertrek van de Fransen, waren incidenten uitgebleven. Toch waren er
zorgen. ‘De oude tyden zullen weldra herleeven’,
verklaarde Willem immers bij terugkeer op Nederlandse bodem. En het politieke brein achter deze nationale
omwenteling, de verstokte orangist en oud-regent
G.K. van Hogendorp, was een conservatieve en
reactionaire man, die herstel van de oude standenstaat van vóór 1795 nastreefde. De vrees voor een
reactionaire restauratie spookte deze dagen door
menig hoofd. Trouwens, welk lot wachtte achterblijvers? Zoals diegenen die zich voorheen aan
revolutionaire excessen hadden bezondigd.
Daartoe werd tot zijn leedwezen de Leeuwarder
arts Herman Gonggrijp gerekend. Al jaren werd
in Leeuwarden rondgebazuind dat hij een hoofdrol had gespeeld bij de ernstige grafschennis in
de Grote Kerk op 16 augustus 1795. Bij die actie
hadden ultrarevolutionairen zich vergrepen aan

de stoffelijke resten van de Friese Nassaus. Zo’n euveldaad
vergat men niet licht, zeker niet nu een nazaat van die vroegere Friese stadhouders als soeverein vorst was ingehaald.
Dat ondervond Gonggrijp. Na het Franse vertrek zwol de
geruchtenstroom tegen hem aan. Gonggrijp voelde zich zo
bedreigd dat hij 10 december 1813 een advertentie in de Leeuwarder Courant plaatste waarin hij 100 dukaten uitloofde aan
degene die behoorlijk kon aantonen dat hij bij het gewraakte
incident aanwezig was geweest en zich daarbij aan excessen
had schuldig gemaakt. Het liep goed af voor de de gewezen
landschapsmedicus. Het nieuwe bewind toonde zich niet
wraaklustig jegens de oude revolutionairen. Het parool was
nationale verzoening.
Spannend waren ook de voorgaande weken. De exodus van
Franse militairen en burgers richting Holland over Fries
grondgebied, beginnend op 12 november na het officieel
bekend worden van Napoleons nederlaag bij Leipzig (Volkerenslag) en de snelle opmars van de geallieerde troepen,
stelde de Friese autoriteiten zwaar op de proef. Tot 17 no-

vember trok een stroom van duizenden vluchtende Fransen
afkomstig uit Groningen en Oost-Friesland door Friesland
met bestemming Harlingen, hier gestationeerde douanen en
gendarmen volgden hun voorbeeld. Een stad als Dokkum zat
op 15 november van het ene op het andere moment zonder
politiemacht. Een confrontatie tussen de vluchtende Fransen
en de getergde Friese bevolking dreigde. Baron G.F. van Asbeck, commandant van de nationale garde in Friesland bleek
de aangewezen persoon om het gevaar te bezweren.
De 1811 opgerichte nationale garde, bestaande uit Nederlandse ‘vrijwilligers’, fungeerde als thuisleger. Prefect Ver
stolk, de hoogste keizerlijke bestuurder in Friesland, die op
18 november zijn functie neerlegde, machtigde Van Asbeck
het Franse vertrek te faciliteren en de orde in Friesland koste
wat kost te handhaven. Voor de ordehandhaving werden op
tal van plaatsen goedwillende burgers bewapend en als ordedienst ingezet. Uitingen van partijzucht, zoals het dragen
van nationale kokardes of openlijk oranjevertoon, werden
niet getolereerd. Militaire chef van Friesland ad hoc, Van
Asbeck, bestuurlijk bijgestaan door de presiderende raad van
de prefectuur H. van Sminia, Verstolks voornaamste adviseur, leverde goed werk. Binnen luttele dagen was Friesland
ontbloot van Franse aanwezigheid, grootschalige geweldsuitbarstingen zoals in Holland vonden niet plaats. Leeuwarden
meldde zelfs geen enkel noemenswaardig incident. Mogelijk
een te rooskleurig beeld. Hier en daar in Friesland uitte zich
wel degelijk de gevreesde volkswoede.

schrijnende armoede. De mislukte aardappeloogst van 1811 en
strenge winter van 1811/12 verergerden de malaise.
Ook Friesland kreeg zijn deel. De bloei van de agrarische
sector – dankzij het wegvallen van de buitenlandse concurrentie – kon het beeld van verval en stagnatie niet maskeren.
Gemeenten, sterk afhankelijk van handel, scheepvaart en
verkeer zoals havenstad Harlingen, de Zuiderzeesteden,
Wonseradeel, Hemelumer-Oldeferd en de Waddeneilanden
werden zwaar getroffen. Symptomatisch was het negatieve
bevolkingsverloop in de getroffen gemeenten. Terwijl Friesland tussen 1796 en 1815 een bevolkingsgroei liet zien van
10 procent (platteland: + 13.3 procent; steden + 2.8 procent)
kampten plaatsen als Harlingen, Hindeloopen en vooral Staveren (- 52 procent!) met krimp. Marktcentra als Leeuwarden
(+ 10 procent), Sneek en Dokkum profiteerden daarentegen
van de agrarische bloei in hun regio. Navrant was de situatie
in Staveren medio 1813. De gemeentelijke geldnood was zo
hoog dat maire Lootsma soms uit eigen beurs bijpaste. Uit
geldnood besloot de gemeenteraad eind 1811 de oude stadspoorten af te breken. Onderhoud was simpelweg te duur.
Vanwege een drukkende heffing op deuren en vensters, bij
Keizerlijk Decreet ingevoerd op 1 januari 1812, werden panden gesloopt. Veel inwoners waren zo verarmd dat ze
’s winters uit bedelen gingen naar buurgemeenten. Bedelen
was onder keizerlijk bewind overigens ten strengste verboden. De Franse gendarmen stonden erom bekend nooit iets
door de vingers te zien.

Volkswoede

Schrijnende armoede

De dagen dat de Fransen als bevrijders golden waren allang
voorbij. Anno 1813 was de goodwill verdwenen. Ingelijfd bij het
Keizerrijk zuchtte Nederland onder de Napoleontische dictatuur. De keizer, wiens macht onbeperkt was, die per decreet
regeerde en de wet achteraf naar eigen inzicht interpreteerde,
eiste totale onderwerping van zijn Nederlandse onderdanen.
Aan zijn streven naar suprematie in Europa, dat permanente
oorlog inhield, werd alles ondergeschikt gemaakt. Napoleons
behoefte aan mankracht en geld was onverzadigbaar. Invoering van de dienstplicht en sanering van onze staatsschuld
vormden de voornaamste drijfveren achter zijn besluit het
Koninkrijk Holland te annexeren (9 juli 1810). Jongere broer
koning Lodewijk Napoleon zou hem op die punten constant
hebben tegengewerkt. Ook Lodewijks gebrekkige handhaving
van het Continentaal Stelsel, de in 1806 ingestelde handelsblokkade tegen erfvijand Engeland, droeg bij aan het Hollandse koningsdrama. Het Continentaal Stelsel, hoeksteen van
Napoleons militaire strategie, bracht de Nederlandse economie enorme schade toe. De strikte handhaving ervan en de
strijd tegen de sluikhandel met militaire middelen vanaf 1810
betekende de doodsteek voor onze kwijnende handelsvaart.
Vissers raakten brodeloos. Scheepswerven, zeilmakerijen,
touwslagerijen e.d. zetten hun werknemers massaal op straat.
Neringdoenden zagen hun omzet verschrompelen. Stijgende
prijzen, hoge accijnzen en stagnerende lonen veroorzaakten

Die stiptheid van de alom aanwezige Franse ambtenaren
vormde één der voornaamste grieven van de geplaagde bevolking. Zeer gehaat waren
de douanen en de deels
geüniformeerde beambten
van de Régie, de belastingdienst. Voor effectieve
smokkelbestrijding was
de douane voor Parijs van
vitaal belang. De Franse
douanedienst, op 18 oktober 1810 bij decreet in Nederland ingevoerd, vormde
een geheel eigen, sterk
hiërarchische administratie met aan het hoofd een
directeur-principaal onder
direct bevel van de keizerlijke regering. Ze bestond
uit vier divisies, elk geleid
door een directeur. Eén
hunner zetelde aanvankelijk in Dokkum, zijn ressort
strekte zich uit van Elburg
tot Delfzijl, inclusief de

Ingelijste oorkonde ‘ter
herinnering aan het School
feest ter gedachtenis aan de
heugelijke verlossing van
Nederland in 1813 gevierd te
Sneek den 17-en November
1863 Liskje Weidijk’. (Fries
Scheepvaart Museum)
De dienstplichtige Friese
militair Romke Eelkes Zandstra stuurt in augustus 1811
vanuit het Franse legerkamp
bij Boulogne een brief naar
zijn geliefde Sjoukje Hendriks
in Eestrum. De omstandigheden in de legerplaats zijn
erbarmelijk, maar Romke
probeert Sjoukje gerust te
stellen: ‘Mijn geliefde en teer
beminde minnaresse ik laat
u weten dat ik nog redelijk in
orde ben en hope en wense
van U hetzelfde. Zoo het
anders was het zou mijn van
harten leed zijn.’ Romke heeft
zijn verloofde nooit weer
gezien; hij stierf aan het front
in Polen. (Tresoar)
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Wandbord met de tekst
‘Entrepot Particulier des
Tabacs Fabriques des
Manifactures Imperiales de
l’Arrondissement de Sneek’,
hoge accijnzen op tabak
waren een grote bron van
ergernis. (Fries Scheepvaart
Museum)
Centsprent met ‘tafereelen uit
de geschiedenis van ons
Vaderland’ over de invoering
van de conscriptie. (Fries
Scheepvaart Museum)
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Waddeneilanden. Berucht
was een ondergeschikte, ene
kapitein Flandrin, die met zijn
kotter l’Hebe het vaarwater
tussen Harlingen en de eilanden beheerste. Het personeel
van de douane bestond,
evenals dat van de politie en
belastingdienst, louter uit
Fransen. De douane was een
paramilitaire organisatie die
zowel langs de buitengrenzen
als in het binnenland actief
was. De zwaarbewapende
douanen bezaten verregaande
bevoegdheden. Ze mochten
dag en nacht visitaties en
huiszoekingen doen, overtreders arresteren en verdachte
goederen confisqueren.
Smokkel gold als een vijandige oorlogshandeling, smokkelaars werden dienovereenkomstig door militaire tribunalen draconisch gestraft. De manifest
aanwezige douanen droegen bij aan het voor deze jaren geldende beeld van intimidatie, willekeur en onderdrukking van
staatswege. Napoleons bewind in Nederland ontpopte zich
als politiestaat.
De komst van de Franse politie behoorde tot de heftigste
ervaringen van de Hollanders tijdens de Inlijving. Kern van
het politieapparaat was de gendarmerie, niet bestaande uit
Nederlandse conscrits (dienstplichtigen), maar uit Franse
beroepsmilitairen. Met 117 brigades, waarvan 84 bereden en

over het hele land verspreid en gelegerd, was ze een effectief
controlerend en repressief instrument. Bij dreiging en onrust werden gendarmen als ordetroepen ingezet. Door haar
professionele bezetting en loyaliteit, maar vooral ook haar
continuïteit (geen overheveling naar actieve leger!) bleef de
gendarmerie tot de bevrijding operationeel en functionerend.
Ook de politie was in sterke mate gecentraliseerd, de bevelslijnen waren kort.
Aan de top van de politiehiërarchie in Nederland stond een
directeur-generaal met een aantal ondergeschikte commissarissen-generaal. In bepaalde streken opereerden daaronder
vanaf 1812 zogeheten commissarissen-speciaal als extra
middel in de smokkelbestrijding. Het hoofd van deze grenspolitie in Friesland, gevestigd in Dokkum, was De Courteron,
evenals de gehele Nederlandse politietop een ervaren Franse
politiefunctionaris. Aan de basis van deze bevelshiërarchie
stonden plaatselijke politiecommissarissen. In Friesland drie,
gestationeerd in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Met
dit effectieve politieapparaat en een wijdvertakt netwerk van
politiespionnen, verklikkers en lokale informanten werd de
bevolking permanent gecontroleerd.

Avondklok en censuur
Vanaf 1812 gold verder een avondklok (22.00 uur) en moest
voor reizen buiten de eigen gemeente vergunning worden
gevraagd. Overtreders riskeerden hoge boetes, recidivisten
gevangenisstraf. Bij dit alles hoorde uiteraard een strenge
censuur. Vanaf juli 1811 uitgeoefend door een gecentraliseerde dienst bestaande uit een directeur-generaal en enige
inspecteurs. Per departement mocht nog maar één (tweetalige) krant verschijnen.
Was het gecentraliseerde Franse bestuurssysteem, met
zijn eenhoofdige leiding op elk niveau belichaamd door de
prefect in de departementen, de onderprefecten in de arrondissementen en maires op gemeenteniveau, voor veel
Friezen een abstractie, de daarmee verbonden bureaucratie
beheerste in sterke mate het dagelijks leven. Grootste kwelling voor de bevolking waren de Franse belastingbeambten.
De invoering van het Franse belastingstelsel op 1 juli 1812
leidde tot een nieuwe ambtelijke invasie. Bijzonder gehaat
waren de beambten van de Régie des Droits Réunis belast met
de inning van de indirecte belastingen. De dienst stond via
een directeur-generaal in Parijs onder direct gezag van de
centrale overheid. De Nederlandse afdeling bestond uit vijf
administrateurs met eigen directeurs, inspecteurs, controleurs, bereden commiezen en verder lager personeel in de
departementen en gemeenten. De hoge accijnzen op bier
en tabak waren een bron van ergernis. Omdat de import van
tabak aan banden was gelegd en bovendien zwaar belast (50
procent), werd alleen inlandse tabak van inferieure kwaliteit
aangeboden. De productie en verkoop was staatsmonopolie.
Rokers waren daarmee overgeleverd aan de chicanes van de
beambten van de tabaksregie. Die gedroegen zich hooghar-

tig en zouden hun Nederlandse personeel als slaven hebben
behandeld.
Een bron van woede en onrust was de conscriptie. Invoering
van de dienstplicht in februari 1811 bracht honderden Friese
jongelingen onder de wapenen. Wie bemiddeld was, kon
voor veel geld een remplacant in de plaats stellen of een lagere positie op de lotinglijsten verwerven. Voor de overigen
restte meestal de dood door oorlog, ziekte en uitputting. De
autoriteiten maakten verwoed jacht op weigeraars en deserteurs, laatstgenoemden wachtte regelmatig het vuurpeloton.
Pathetisch zijn de verhalen over de Friese gardes d’honneur,
adellijke en andere voorname jongemannen, medio 1813
opgeroepen voor de keizerlijke garde. Ze zijn nooit aan het
front geweest en zouden allen gezond en heelhuids terugkeren. Een vorm van selectieve verontwaardiging. Feit is wel dat
door deze maatregel het keizerlijk bewind zich voorgoed van
de Friese elite vervreemdde en de geesten rijp maakte voor
de aanstaande omwenteling.
De bevoorrechte klasse zal de snelle aftocht van de Fransen
met gemengde gevoelens hebben beleefd. Kwam de volksmassa in beweging dan was ze potentieel doelwit. De woede
richtte zich aanvankelijk tegen de vertrekkende bezetters,
de eerste onrust concentreerde zich langs de trekroutes en
verzamelpunten. Dreigend was de situatie op 14 en 15 november in Dokkum bij de passage van douanen uit de noordelijke kuststreek en een konvooi met de onderprefect van
Groningen, zijn staf, familieleden en personeel en begeleid
door gendarmen en een contingent Zwitserse beroepssoldaten. De gecharterde schuiten werden bij vertrek getrakteerd
op een regen van stenen en verwensingen, raddraaiers wilden ze plunderen. Gardisten en burgerwachten voorkwamen
erger door de Fransen zo snel mogelijk richting Leeuwarden
te loodsen. Het tafereel herhaalde zich in Franeker met een
konvooi afkomstig uit Leeuwarden. Een tjalk met een directeur en zijn administratie werd leeggeplunderd. Ook hier
voorkwam een haastig gevormde burgerwacht erger. De onrust verplaatste zich vervolgens naar eind- en verzamelpunt
Harlingen. Sterke Franse militaire aanwezigheid (marine) en
inzet van burgerwachten zorgden ervoor dat de duizenden
verzamelde vluchtelingen op 17 november Friesland ongeschonden konden verlaten. Dreiging ook in Staveren, van
waaruit vluchtende Fransen uit Zuid-Friesland en NoordwestOverijssel de oversteek naar Holland waagden. Op zekere
dag arriveerden drie imposante tjalken met aan boord de
noordelijke douanetop en hun families onder gewapend escorte. Een woedende menigte dreigde met bloedvergieten, er
vielen schoten, maar dankzij tactisch optreden van de maire
en inzet van burgerwachten kon het konvooi uitvaren.
Na het vertrek van de bezetter werd het angstig stil. Even
maar, want de bevolking verlangde een snelle omwenteling,
de autoriteiten aarzelden om meerdere redenen. Vooral in
grotere plaatsen roerde zich de door lokale onruststokers
opgehitste massa. De onrust vertoonde vaste patronen. Men
vernielde en verbrandde de keizerlijke symbolen, plunderde

de pakhuizen van de Régie en dwong de autoriteiten tot nationaal vlagvertoon en het dragen van voorheen verboden
oranjekentekenen. De spontane feestvreugde, uitmondend
in baldadigheid en ordeverstoring, werd gevoed door overmatig drankgebruik. Veelvoorkomend was het organiseren
van ‘oranjeborrels’. Gegoede medeburgers, republikeins of
oranjegezind, werden gedwongen tot betaling van drankgeld.
Huizen van weigeraars werden met plundering bedreigd.
Soms werden ze zonder aanleiding aangevallen. Ook de
avondklok werd massaal genegeerd. In onder meer Dokkum
en Bolsward moesten kroegen en herbergen door ordetroepen worden schoongeveegd. Grootste onlusthaarden waren
Harlingen, Woudsend, Sneek en Heerenveen. In Sneek, waar
16 november tijdens een drukke dinsdagmarkt een oproer
uitbrak, tooide de burgerwacht zich met oranjelinten om de
massa tot bedaren te krijgen. In Heerenveen, waar massaal
clandestien werd gevlagd, bestormden en plunderden doorgedraaide belhamels het tabaksmagazijn. Ingrijpen door de
burgerwacht kostte één hunner het leven.

Gerrit Ferdinand baron
van Asbeck, prefect van
het paleis onder Lodewijk
Napoleon en later lid van
Provinciale Staten en Eerste
Kamer. Portret uit 18151836. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

Een woeste hoop
Ook in de omliggende dorpen spookte het. In Sintjohannesga zwierf tussen 14 en 21 november ‘een woeste hoop’ rond,
die onder aanvoering van de plaatselijke kastelein tekeer
ging en gegoede burgers geld afperste. De onrust in dorpen
en steden duurde soms tot ver in december. De komst van
eenheden Kozakken, onze bevrijders die zich soldatesk en
veeleisend gedroegen, deed meestal de rust weerkeren.
Curieus was het gebeuren in Surhuisterveen in de vanouds
roerige Woudstreek. Het leek wel bijltjesdag. Mikpunt
waren de lokale doopsgezinden, bemiddeld en voorheen
revolutiegezind. Oranjegezinde plaatsgenoten wilden een
oude rekening met hen vereffenen. Een gevolg van negatieve
ervaringen tijdens de revolutiejaren 1795-1798. Op zeker
moment dromde een menigte samen bij de woning van
de doopsgezinde predikant Reen. Men was op zoek naar
J.R. Hulshoff, bevriend met Reen en gemeenteraadslid,
om hem een lesje te leren. Daarna bleven heethoofden
doopsgezinden het leven zuur maken. Toen werd
afgesproken om geheel wit gekleed en met de prinsenvlag
voorop in optocht door het dorp te trekken, de ‘patriotten’
te zoeken en te molesteren. Maar de maire had maatregelen
genomen. Kort voor de optocht verschenen gerechtsdienaren
en enige Kozakken, zwaarbewapend en voorzien van boeien
en ketens. ’s Nachts raakten ze slaags met relschoppers
waarbij een Russische officier zwaar werd toegetakeld. De
laatste gewelddaad van een roerige bevrijdingsweek in
Surhuisterveen.
De troebelen vonden plaats tussen 11 en 18 december 1813.
Goed twee weken nadat het dragen van oranje officieel was
toegelaten en in Leeuwarden de nationale vlag weer vrolijk
wapperde. In grote delen van Friesland kwam stilaan het
normale leven weer op gang. <

 ijsbert Karel graaf
G
van Hogendorp. Prent
van Willem van Senus.
(Rijksmuseum)

Johan Gijsbert baron
Verstolk van Soelen was
van 1811-1813 prefect van
het departement Friesland.
Portret van Lodewijk
Anthony Vintcent, 1840.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)

Jacques Kuiper (Heerenveen, 1952) promoveerde
op een onderzoek naar de
Bataafse Revolutie in Friesland. Hij onderzoekt lokale
en regionale geschiedenis
en publiceert daarover.
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RUUD SPRUIT

Friezen bij Waterloo
De Slag bij Waterloo met
Wellington in het midden.
Linksonder de Prins van
Oranje, de latere Willem II,
die wordt afgevoerd nadat
hij in de schouder is getroffen
door een musketkogel.
Schilderij van J.W. Pieneman
uit 1824. (Rijksmuseum)

Het land kwam net weer wat op gang, in 1815. De Fransen waren eindelijk vertrokken, Napoleon zat
veilig op Elba en erfprins Willem Frederik was op 30 november 1813 ingehaald in Scheveningen. Bij
het herverdelen van Europa, in Wenen, was Nederland tussen de bals en diners door rijk bedeeld met
de toevoeging van België en het Groothertogdom Luxemburg. Toen sloeg het nieuws in als een bom:
Napoleon was van Elba ontsnapt en begon aan een triomftocht naar Parijs.

Cultuur
van
het
buitenleven
O
ude getrouwen en tegenstanders van de nieuwe
would be-Zonnekoning Lodewijk XVIII schaarden
zich achter Napoleon. Tot in Friesland werd gehuiverd en gevreesd voor de dingen die komen konden. Aanvankelijk dacht men dat het allemaal niet zo’n vaart zou lopen.
In Parijs suste maarschalk Ney de onrust door te zeggen dat
hij ‘weldra het monster in zijn kooi zou krijgen’, maar toen
Napoleon overal juichend werd begroet en zijn leger zienderogen groeide, liep hij haastig over naar zijn vroegere meester.
Willem I maakte van de gelegenheid gebruik door zich op
16 maart in allerijl te laten inhuldigen tot koning van de
Verenigde Nederlanden en groothertog van Luxemburg. Het
werd in het hele land groots gevierd. In Leeuwarden luidden
de klokken, tingelden de carillons, galmden kanonschoten
en klonk psalmgezang tijdens de dankdiensten in de kerken.
Toen de berichten doordrongen dat Napoleon al een leger
van 200.000 man achter zich had, sloeg de angst toe. De koning riep de landmacht op richting België te trekken. In Leeuwarden, Harlingen en Sneek werden compagnieën voetvolk
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opgericht om de plaatselijke schutterijen te versterken. In de
Leeuwarder Courant van 15 april 1815 verscheen een anonieme
oproep, ondertekend door ‘een Vrije Vries’. Een uitvoerig
stuk dat appelleerde aan de vrijheidsliefde van de Friezen
met zinnen als: ‘Herneemt den moed!’ en verder: ‘Toont, dat
gij den naam van Nederlanders, van vrije Vriessen, waardig
zijt. Grijpt met heldenmoed de wapenen’.

Een verstoord bal
Het enthousiasme was groot en overal meldden zich vrijwilligers aan. De schutterij van Leeuwarden liet de koning weten
dat zij zich gereed hield om aan de komende strijd deel te
nemen. Burgemeester Buma zette een fonds op ‘ten einde
persoonen uit lagere standen, die de wapenen konden voeren, tot de krijgsdienst aan te moedigen’. Er werden voor hen
flinke premies in het vooruitzicht gesteld. Vrijwilligers die
het konden betalen lieten een uniform maken en probeerden
aan bruikbare wapens te komen. Johannes Galenus baron

van Sytzama richtte op eigen kosten een ruiterkorps op.
Belastinginspecteur Gerhard riep de jongeren op: ‘een Corps
Vrijwillige Jagers of Scherp-Schutters op te rigten’, zoals ook
de Leidse studenten hadden gedaan.
De Nationale Militie, waaronder een bataljon van 591 Friezen,
marcheerde zuidwaarts, evenals de ruiters van baron Van
Sytzama. De overgebleven schutters en vrijwilligers oefenden zich in de krijgshandel, velen van hen hadden nog nooit
een wapen in handen gehad. Van alle kanten stroomden de
troepen naar een nog onbekend slagveld. De Pruisen onder
Blücher, de Engelsen onder Wellington en de Nederlanders
onder leiding van de Prins van Oranje, de latere koning Willem II. Wellington had een zwak voor de onstuimige jonge
prins die hij onder zijn hoede had gehad tijdens de gevechten tegen de Franse legers in Spanje.
De geallieerden verkeken zich op de snelle verplaatsing van
de troepen van Napoleon en op diens tactiek. Napoleon
wilde Blücher de pas afsnijden voordat diens troepen zich
zouden verenigen met de Engelsen. Wellington verwachtte
Napoleon vanuit het zuidwesten. Omdat hij in de verste
verte nog niet te zien was, werd in alle rust deelgenomen aan
een feest van de hertogin van Richmond die bij haar paleis
in Brussel een stallencomplex had laten omtoveren tot een
schitterende balzaal met enorme luchters vol kaarsen, schilderingen en decors. De feestgangers boden een prachtige
aanblik. De jonge officieren droegen kleurige gala-uniformen,
Brusselse dames waren gekleed in prachtige japonnen en behangen met kostbare sieraden. Er werd gedanst en geflirt en
menige belofte gedaan door jonge officieren die niet beseften
dat het hun laatste feestavond zou zijn.
Omstreeks middernacht meldde zich een ijlbode bij Wellington met het bericht dat Napoleon langs een geheel andere
route dan verwacht optrok en al dicht in de buurt was. Haastig werd in heel Brussel alarm geslagen. De Prins van Oranje
bevond zich met zijn troepen, waaronder het Friese bataljon,
bij Quatre Bras. Het waren spannende momenten, want
de door Napoleon teruggeslagen Pruisische troepen waren
bezig zich opnieuw te formeren en het wachten was op Engelse versterking, gestuurd om de Fransen zoveel mogelijk
op te houden.

bataljon Jagers aan te vuren. Het was een dubbeltje op zijn
kant. Dankzij het gestaag arriveren van Engelse hulptroepen
en het feit dat de Fransen zich moesten richten op de oprukkende Pruisen, wisten de troepen bij Quatre Bras tijdig weg
te komen, richting Waterloo.
De 17de juni goot het de hele dag van de regen en ook de
daarop volgende nacht plensde het maar door. De velden bij
Waterloo veranderden in een modderpoel. Het was bijna niet

Het bal gegeven door de
hertogin van Richmond
aan de vooravond van de
Slag bij Waterloo.
De erfprins van Oranje in de
Slag bij Quatre Bras, op
16 juni 1815. Schilderij van
J.W. Pieneman. (Rijksdienst
Cultureel Erfgoed)

Waterloo in de regen
Wellington bepaalde dat de meest geschikte plek voor een
treffen de velden bij het naburige Waterloo zouden zijn.
Nagewuifd door de opgeschrikte Brusselaren, vaak nog
in nachtkleding, trokken de troepen door de straten. De
officieren die naar het bal waren geweest, hadden geen
gelegenheid meer om zich om te kleden en trokken in galauniformen ten strijde.
De Nederlandse troepen, waaronder het Friese bataljon,
weerden zich dapper bij Quatre Bras onder aanvoering van
de erfprins. Luitenant Cornelis Nauta van Hylckama uit Leeuwarden werd gewond door een musketkogel in zijn been,
maar wist leunend op zijn sabel stand te houden en zijn
15
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‘het uitspattende bloed des Prinsen zulke een hevige drift bij
onze dapperen verwekte, dat de woede tot de hoogste mate
steeg’. Tegen de avond kregen de geallieerden de overhand.
Toen het bevel klonk: ‘Vooruit! Spoedig! Met de bajonet chargeeren!’, wist de jonge luitenant baron Van Burmania Rengers zich met jeugdige overmoed te onderscheiden. Hij stoof
vooruit, drong diep door in de Franse gelederen en wist hun
‘laatste quarrées helpen verbreken’.

Pluksel, compressen, windsels
en scheurlinnen

Artillerie te voet, uniformen
1814-1815. (Nationaal Militair
Museum, Soest)

mogelijk de kanonnen te verslepen. Napoleon wachtte tot
het middaguur met de aanval. Toen barstte het geweld los.
Er zijn boeken vol geschreven over het dramatisch verloop
van de slag. De Nederlanders onder aanvoering van de prins
weerden zich dapper, totdat Willem getroffen werd door een
schot in de schouder en hij moest worden afgevoerd. Het
verleende hem later de heldenstatus, maar de officieren,
die belast waren met de zorg om de kroonprins, haalden
opgelucht adem toen de drieste en eigengereide Oranje was
afgevoerd. Anne Pieter Bosma uit Kollum vertelde later dat:

De werkelijkheid van het slagveld was minder pathetisch. De
strijd ontaardde in een enorm bloedbad. Toen de avond viel,
waren de velden van Waterloo bedekt met doden en kermende gewonden. Terwijl plunderaars rondslopen, probeerden
gewonden naar de weg te kruipen in de hoop een transport
te vinden dat hen naar Brussel zou brengen. Hoofdofficier
van de ingenieurs en sappeurs Sent Foppes Klynsma uit
Wolvega onderscheidde zich door met zijn mannen de weg
van Waterloo naar Brussel vrij te maken en zoveel mogelijk
gewonden naar de stad te brengen. Daar arriveerde enkele
dagen later professor Sebald Justinus Brugmans. De Groninger was een jaar hoogleraar geweest in Franeker, en verbond
zich vervolgens aan de Leidse Universiteit. Hij had zich
verdiept in het probleem van de hospitaalversterving waarbij
allerlei besmettelijke ziekten uitbraken onder dicht opeengepakte gewonden na een veldslag of ramp. Hij verspreidde
de gewonden in kleine groepjes over geheel Brussel en wist
daardoor veel levens te redden.
Ondertussen drongen in Nederland de berichten door dat
Napoleon was verslagen, maar ten koste van veel doden en

gewonden. In de Leeuwarder Courant werd aan de burgerij
een oproep gedaan om ‘de grootst mogelijke hoeveelheid van
pluksel, compressen, windsels en scheurlinnen ten behoeve
der gekwetsten’, bijeen te brengen. In heel Friesland ging men
aan de slag. In Drachten ging de stadsomroeper rond met
de mededeling dat de volgende morgen de kerkdeuren om
vier uur open zouden gaan voor vrijwilligers die compressen
en windsels moesten maken van het aangevoerde linnen. In
Joure was de kerk veranderd van ‘een bedehuis tot een werkplaats van barmhartige vaderlandsliefde’. Er werden ook stapels hemden en linnen lakens verzameld, zoveel dat uit Den

Reisje langs de slagvelden

Het opvangen van de
gewonden in Brussel.
(Koninklijk Museum voor
Leger- en Krijgsgeschiedenis,
Brussel)
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Haag het bericht kwam even te stoppen, want er was genoeg.
In Leeuwarden stonden vrijwilligers die nog niet waren opgeroepen tot de strijd, te trappelen van ongeduld. Eindelijk
kwam op 10 juli de marsorder. De mannen werden na een
afscheidsmaal uitgewuifd door de enthousiaste bevolking
van Leeuwarden. Napoleon was dan weliswaar teruggeslagen
tot in Parijs, maar vormde nog steeds een potentieel gevaar.
Er waren veel manschappen nodig om de Franse grenzen te
bewaken. Na een reeks forse marsen bereikten de mannen
Bergen (Mons). Er brak een genoeglijke tijd aan. Bavius van

Hylckama sprak vol lof over de aantrekkelijke meisjes, de
voortreffelijke keuken en de goede wijn. De verjaardag van de
koning op 24 augustus werd uitbundig gevierd in een grote
feesttent met een diner, muziek en dans. De mannen keken
zo diep in het glaasje dat zij zwalkend huiswaarts gingen.
‘Twee wierden op een kar naar huis gebragt’. Op 1 oktober
vertrok men naar Brussel, waar Bavius en zijn makkers hun
ogen uitkeken aan de prachtige paleizen. Zij waren van nabij
getuige van het bezoek van koning Willem I en tsaar Alexander. De tsaar maakte diepe indruk: ‘Zijn edel en schoon
manlijk gelaat teekende vriendelijkheid en grootmoedigheid’,
schreef Bavius. De stad was versierd en ’s avonds werd er
een groot vuurwerk afgestoken. Daarna werd de terugtocht
naar Leeuwarden aangevangen waar de mannen als helden
werden ingehaald.
Al in september 1815 reisden de eerste ‘toeristen’ af naar
Waterloo. De in Franeker geboren Jacobus Scheltema was
één van hen. Hij deed uitvoerig verslag in zijn ‘Verhaal van
een reisje langs de slagvelden’. De herbergiers en boeren vertelden over de slag die zich onder hun ogen had afgespeeld.
Kooplui verdrongen zich met souvenirs: laarzen, trommels,
vaandels, sabels en nog veel meer herinneringen aan één van
de bekendste momenten uit de geschiedenis: de Slag bij Waterloo en de val van een man die Europa op zijn kop zette. <

Charge door de Britten
tijdens de Slag bij
Waterloo. (Kasteel Plas
Newydd Anglesey, Wales,
Groot-Brittannië)

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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COLD CASE

NELLEKE IJSSENNAGGER

Oud goud, nieuw inzicht
Het Fries Museum
heeft een grote collectie
terpvondsten. Het
overgrote deel van
deze objecten is eind
19de of begin 20ste
eeuw gevonden toen
de eeuwenoude
woonheuvels, zoals
bij Dronryp, werden
afgegraven om hun
vruchtbare terpaarde die
werd verkocht. De Rypster
goudschat zou van een
muntmeester, goudsmid
of handelaar zijn geweest.
Of toch niet? Onderzoek
volgde, met hulp uit
onverwachte hoek.

Goudschat van Dronryp, midden 7de eeuw.
(Fries Museum, collectie Koninklijk Fries
Genootschap, foto Erik en Petra Hesmerg)
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H

et Fries Genootschap ontfermde zich over de
schatten die uit de opengebroken ‘schatkamers’ tevoorschijn kwamen, zoals de goudschat van Dronryp en het in 1905 gevonden boomkistgraf uit Hegebeintum.
Bij het afgraven van een terp net ten noorden van Dronryp
werd in 1876 op een diepte van twee voet in de helling een
potje gevonden, dat in de 7de eeuw moet zijn begraven. Op
dat moment was de terp al deels weggegraven. Het potje
brak onder de ijzeren schep van de arbeider en er rolden
een aantal stukken goud uit; een goudschat. Toen mr. Dirks
van het Fries Genootschap het vondstverhaal een kleine 15
jaar later optekende in De Vrije Fries, was de terp helemaal
verdwenen.

Barbaarsche muntjes
De schat bestaat uit goudfragmenten van een gesp, een
goudbaartje, een aantal gouden munten (waaronder ‘hoogst
barbaarsch gesneden muntjes’, aldus Dirks), een hangertje
en twee korrels. De goudfragmenten van de gesp hebben gaten voor bevestiging, daarom vermoedt men in eerste instantie dat het gaat om fragmenten van een beugel. De stukken
blijken echter aan elkaar te passen, en van een grote gesp te
zijn geweest. In de ene bovenhoek van de gespplaat is nog
een fragmentje van goudkamertjes of ‘cloisons’ te zien, die
ingelegd zullen zijn met almandijn of vergelijkbare stenen.
Dat de gesp bewust is opgeknipt, lijkt duidelijk te zien aan
de knipsporen en de ontbrekende delen. Het idee ontstaat
dan ook dat dit weleens de schat van een muntmeester,
goudsmid of handelaar zou kunnen zijn. De korrels en ‘barbaarsche’ muntjes zouden dan van de goudbaar komen, die
weer gemaakt zou zijn van de ontbrekende gespstukken. Een
mooie theorie die al sinds 1890 de ronde doet, maar die ook
weleens betwijfeld is.
Mogelijkheid om deze oude theorie te testen, kwam uit wat
onverwachte hoek, namelijk uit de lucht- en ruimtevaart.
Naar aanleiding van een lezing over het onderzoek naar de
almandijnen in de fibula van Wijnaldum in 2012, bood het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) het

Het onderzoek bij het NLR, Tim Hattenberg en Nelleke
IJssennagger. (Fries Museum, foto Johan van der Veer)

In de tentoonstelling ‘Goud. Gevonden schatten uit de Middeleeuwen’ worden de
oude objecten uit de terpen gepresenteerd met nieuwe inzichten. De tentoonstelling
is met ‘Oog in oog met de terpdame’ en in de zaal de Topografische Atlas ‘Schatten
op de schop’ tot en met 3 januari 2016 in het Fries Museum te zien. De terpen waarop
de Friezen woonden, hebben eeuwenlang de sporen en spullen van de Friezen bewaard. Totdat terpafgravers, universitair archeologen en enthousiaste detectorzoekers
de voorwerpen en sporen opnieuw ontdekten.
Fries Museum aan een onderzoek te doen
met hun moderne elektronenmicroscoop.
Op deze manier konden twee totaal verschillende werelden samenwerken en de
mogelijkheden van moderne technieken
ontdekken.
De elektronenmicroscoop kan materiaalonderzoek doen en daarbij de unieke
samenstelling of ‘vingerafdruk’ van het
Friese goud vaststellen. Elektronen worden daarbij afgeschoten op het goud, de
röntgenstraling die daarbij vrijkomt wordt
opgevangen en gemeten. Zo kan de samenstelling precies worden ontdekt. Eerst
de gespfragmenten, dan de goudstaaf en
daarna de korrels; stuk voor stuk zijn alle onderdelen op een
aantal plekken gemeten. Per meetpunt is er een uitslag van
het percentage goud, de hoeveelheid zilver en andere ‘ingrediënten’.
Waar het goudpercentage van de gespfragmenten zeer hoog
is – het moet een kwalitatief hoogstaande en zeer kostbare
riemgesp zijn geweest – is die van de goudbaar heel anders
en vooral veel lager. In die stukken zit meer zilver gemengd,
en de menging is bovendien niet overal even egaal. Ook de
korrels hebben op hun beurt een andere vingerafdruk dan de
goudbaar. Conclusie: de korrels komen niet rechtstreeks van
de baar en de baar niet rechtstreeks van de gesp. De oude
theorie blijkt dus niet te kloppen, de twijfel was gerechtvaardigd.
Mogelijk gaat het om een schat die meer bij elkaar gesprokkeld of verzameld is dan eerder gedacht werd. Dit verzamelde goud lag klaar in het potje om weer omgesmolten of
gebruikt te worden. Als de verschillende onderdelen wel van
de uit elkaar gehaalde gesp zijn gemaakt, dan is het materiaal in ieder geval gemengd met ander goud en zilver en had
de smid dus nog meer voorraad. Alsnog kan het dan goed de
goudvoorraad van een muntmeester, goudsmid of handelaar
zijn, zoals sinds 1890 gedacht. <

De gespfragmenten van
Dronryp gaan de
microscoop in. (Fries
Museum, foto Johan
van der Veer)

> Meer weten?
• J. Dirks, ‘De vondst van gouden voorwerpen en gouden
Merovingische munten te
Dronrijp’, De Vrije Fries 17
(1890), p. 145-162
• J. Nicolay, The Splendour of
Power. Early medieval kingship and the use of gold and
silver in the southern North
Sea area (5th to 7th century
AD), Barkhuis Publishing
and University of Groningen Library, 2014
Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) is collectieconservator terpencultuur en
Middeleeuwen bij het Fries
Museum en werkt aan een
promotieonderzoek bij de
RUG.

Het onderzoek in het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium werd uitgevoerd
door Tim Hattenberg (NLR) in samenwerking met Emiel Amsterdam (NLR) en Johan
Nicolay (Terpencentrum GIA). Zie voor meer informatie de uitleg van het NLR: http://
wp.nlr.nl/2015/03/18/nlr-analyseert-goudschat/. Omrop Fryslân filmde het onderzoek
bij het NLR voor een documentaire, die op 21 juni is uitgezonden.
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BIJ HET GRAF VAN…

DOEKE SIJENS

foaral útkomme litte woe is hoe frjemd as it wie dat in folk,
krekt sels fan de dútske bisetting befrijd, him opmakke om
in oar lân to… bisetten.’ Ook nam hij afstand in zijn boek van
de christelijke politiek rond de kwestie Indonesië, zoals zijn
vader die had voorgestaan: ‘Myn twadde grutte gryf is dat it
benammen ek wer de tsjerke west hat, dy’t it Nederlandse
militaire optreden yn Indonesie út alle macht stipe hat.’ Toch
had hij ook zelfcensuur toegepast door niet alles te beschrijven wat hij had meegemaakt. Had hij dit wel gedaan dan zou
volgens hem de schok al te groot zijn geworden. Riemersma
was naar eigen zeggen als pacifist teruggekeerd uit Indonesië.

Onder de dienstplichtige soldaten die na het einde van de Tweede Wereldoorlog door de
Nederlandse regering naar Indonesië werden gestuurd, bevonden zich heel wat Friezen.
Onlangs kwam deze ‘vergeten groep’ Indiëgangers weer in de belangstelling door de
verhalen die Hylke Speerstra optekende in zijn boek Op klompen troch de dessa en het
toneelstuk Feteranen. Opvallend genoeg is er tot nu toe maar één Friese roman over
deze turbulente periode verschenen: Hwat west hat van Riemer Riemersma.

Tijd nog niet rijp

Riemer Riemersma

Van militair naar
pacifist
Riemer Riemersma in 1967.
(Tresoar)

T

Het boek werd in 1966
gepubliceerd. (Tresoar)

Folder die bij het verschijnen
van het boek is uitgebracht.
(Particuliere collectie)
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oen het boek in 1966 werd gepubliceerd, kreeg het
weinig waardering. Kennelijk waren de lezers nog niet
rijp voor de vraag die Riemersma in de roman aan de
orde stelde: wat bezielde Nederland, nadat het zelf nog maar
net van de Duitsers bezetting was verlost, om een ander land
te bezetten? Dit thema wordt in de recensies van de roman
nauwelijks aangeroerd. De auteur zweeg na dit ene boek en
verdween weer van het literaire toneel.
Nadat Nederland in december 1949 de onafhankelijkheid
van de Republiek Indonesië had erkend, keerden de soldaten
begin 1950 massaal terug. Onder hen korporaal Riemersma
uit Zwagerveen. Zijn familie heeft hem zonder twijfel feestelijk onthaald en zijn dorpsgenoten zullen een ereboog voor
hem opgericht hebben. Daarna ging het gewone leven op
het Friese platteland weer verder en werd van de soldaat
verwacht dat hij zijn oorlogservaringen achter zich zou laten.
Aan het verlies van ‘Indië’ moest liever niet teveel worden
gerefereerd. Over wat de soldaten allemaal hadden meegemaakt werd gezwegen – ook door hen zelf.
Riemersma, geboren in 1925, was opgegroeid in Zwagerveen
(tegenwoordig onderdeel van Kollumerzwaag) waar zijn
vader hoofd was van de christelijke lagere school. Die vader,
Hinne Riemersma, was een vooraanstaand man in het dorp
en politiek actief binnen de ARP. Hij was een sterke persoonlijkheid, heel principieel, waar de zoon maar wat bleekjes bij
af stak. Na de lagere school haalde Riemer in 1942 de ULO,
maar zo midden in de oorlog haperde daarna zijn opleiding.

Hij nam allerlei baantjes aan, zo werkte hij enige tijd bij
een boer in Surhuzum. Hij moest daarbij oppassen niet in
handen te vallen van de bezetter, die altijd op zoek was naar
arbeidskrachten voor Duitsland.
Zijn vader zat diep in het verzet en werd begin 1945 een
aantal weken gevangen gehouden in Leeuwarden. In hoeverre zijn zoon ook deel nam aan illegale activiteiten is niet
bekend. Wel bevindt zich in het verzetsdossier van zijn vader
een verhaal over een spannend avontuur op de Dokkumer
Ee, getiteld ‘Een dag kapitein’ dat vrijwel zeker door de jonge
Riemersma is geschreven. Na de bevrijding kreeg hij een
functie bij de distributiedienst, tot hij in 1947 opgeroepen
werd voor militaire dienst.

Mollebulten
Terug uit Indië moet Riemersma zich in zijn geboorteplaats
verloren gevoeld hebben, de overgang van de enerverende
soldatentijd naar het uiterst kalme burgerleven in Zwagerveen
was heel groot. ‘De mollebulten fan doe binne noch deselde
as fan no’ merkte hij op. Riemersma had verschillende baantjes tot hij in 1954 een functie bemachtigde op de secretarie
van de gemeente Smallingerland in Drachten. In 1956 trouwde hij met Jeltje Dijkstra. Het echtpaar, dat tot 1974 in Drachten bleef wonen, kreeg geen kinderen. Riemersma studeerde
ondertussen voor een aantal onderwijsbevoegdheden en werd
in 1962 leraar aan de Nijverheidsschool in Dokkum.
Riemer Riemersma was ondertussen begonnen met het
opschrijven van zijn ervaringen in Indië. Waarschijnlijk heeft
hij lang gezocht naar een goede vorm, zelfs bij de drukproef probeerde hij nog nieuwe passages toe te voegen. Als
hoofdpersoon koos hij een gewone soldaat, afkomstig uit
een christelijk milieu. In het boek is deze soldaat de zoon

van een dominee, verder vertoont hij veel gelijkenis met de
auteur zelf. Als titel koos hij een citaat uit het Bijbelboek
Prediker: ‘Hwat west hat dat sil wêze en hwat dien is, dat sil
dien wêze.’ De roman lijkt nog het meest op een kroniek,
waarbij persoonlijke ervaringen worden afgewisseld met
historische gebeurtenissen, die het verloop van de Politionele Acties bepalen. ‘Der waerden demarkaesjelinen fêststeld
en it praten soe wer begjinne. Beide partijen koene efkes
sykhelje.’ Het gehele verloop van zijn soldatentijd wordt in
het boek gevolgd, vanaf de opleiding in Kampen tot aan de
vredesonderhandelingen. De verteltrant is feitelijk, enigszins
afstandelijk, alsof Riemersma een filter heeft ingebouwd om
zijn herinneringen de baas te kunnen. Alles waar de jongens
uit Nederland in de tropen mee te maken krijgen, zoals het
geringe contact met de bevolking, de grote aantrekkingskracht van de baboes, maar ook de kans op geslachtsziekten
komt aan bod. Ook de mishandeling van verdachte Indonesiërs stelt hij onverbloemd aan de orde. Er is nauwelijks
sprake van tempo doeloe. Over het gehele verhaal hangt de
sfeer van wachten en onduidelijkheid – alles wordt buiten
de gewone soldaten om besloten. Zij belanden in een aantal
gevaarlijke situaties, maar opvallend genoeg sneuvelt er
niemand. Gaandeweg dringt zich bij de soldaat de vraag op:
wat doen we hier eigenlijk?
Toen Riemersma de roman publiceerde, werd er in Nederland nog nauwelijks gediscussieerd over de schuldvraag en
eventuele excessen bij de militaire acties. ‘Wy hawwe allegear
wol witten, of alteast wol witte kind,’ vertelde Riemersma naderhand, ‘hwat der bard is – al moat ik sizze dat ik út eigen
erfaring mar in stikmennich feiten neame kin dy’t yn dy
rjochting wize.’ Met zijn boek wilde hij vragen stellen over de
legitimiteit van de oorlog in Indonesië. ‘Wat ik yn myn boek

De reacties op het boek waren heel lauw. Vrijwel alle recensenten kozen bij hun beoordeling een literaire invalshoek
en hadden duidelijk moeite met de vorm van de roman. Ze
vonden de aanpak van de auteur fout, wezen op de gebrekkige eenheid en verbeterden uitgebreid zijn taalgebruik. Het
Friesch Dagblad (het lijfblad van zijn vader) vond dat de tijd
nog niet was gekomen om nu al over de Politionele Acties te
schrijven, daar was meer verdieping en distantie voor nodig.
De auteur werd ook gekapitteld over zijn uitspraken over
gereformeerden en het verzet in het noorden van Friesland.
Voor de lezer van nu is duidelijk dat Riemersma – enigszins
onbeholpen – geprobeerd heeft zijn ervaringen zodanig te
objectiveren dat hij er alleen met enige distantie over kon
schrijven. Met name de verveling van het soldatenleven
en de vrijwel totale onwetendheid onder de manschappen
over wat er allemaal aan de hand was in Indië heeft hij heel
goed getroffen. Recensenten verlangden van hem echter
dat hij een tweede Norman Mailer of W.F.
Hermans was – de genuanceerde manier
waarop Riemersma te werk ging konden zij
niet waarderen. Hoewel zijn uitgever een
speciale folder liet maken, die verspreid
werd onder oud-Indiëgangers, werd het
boek ook commercieel gesproken geen succes. In 1970 stond het verhaal nog eens als
feuilleton in de Drachtster Courant, een krant
waarvoor Riemersma ook af en toe een column schreef. Aan een nieuw boek waagde
hij zich niet meer. Riemer Riemersma, die
sedert 1974 in Dokkum woonde, overleed in
1980, 54 jaar oud.
In de roman Hwat west hat heeft de schrijver
werkelijkheid en fantasie vakkundig vermengd. Als waarschuwing geeft hij de lezer
het volgende mee, ter overdenking van de
schuldvraag over het optreden van Nederland in Indië: ‘Dy’t mient himsels yn ien fan
de persoanen fan dit ferhael to herkennen
(…) is it net. Mar hy dy’t tinkt dat er net ien
fan dizze minsken is, lit dy oppasse, hwant hy is it.’ <

Nederlandse mannen kopen
in Batavia vers fruit voor
hun vertrek naar Nederland.
Hun tijd in Indië tijd zit
er op. De opname hoort
waarschijnlijk tot de collectie
van Bataljon Friesland en is
gemaakt tijdens de periode
dat de eenheid op Java,
Indonesië, gestationeerd
was in 1945-1948. (Tresoar)

Graf van Riemer Riemersma
in Dokkum. (Foto Grytsje
Tania-Sijens)
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FRIEZEN IN INDIA: JACOBUS CANTER VISSCHER

BAUKE VAN DER POL

Antropoloog avant la lettre

water maar, de ziekte wordt - met de kennis van nu - veroorzaakt door een mug die larven in stilstaand water legt.
Jacobus stuurde zijn brieven later naar zijn ouders in Harlingen waar zijn vader leraar was geworden aan de Latijnse
School, nadat hij in Dokkum en Bolsward dokter was geweest. Tot onderricht legt Jacobus zijn vader de geschiedenis
uit van Cochin ‘dat nu mijn woonplaats is’. Op 8 januari 1663,
zo schrijft hij, verdreven de Nederlanders de Portugezen uit
Cochin dat elk jaar wordt herdacht ‘met ’s morgens een preek
en ’s avonds met vliegende vaandels en het lossen van het
geschut op de wallen’. Volgens Jacobus is fort Cochin redelijk
groot: men kan een half uur over de vestingwallen wandelen.
Aan zijn ‘Waarde en zeer Beminde Moeder’ schrijft Jacobus
over de kleding ‘(…) om zo aan Uw nieuwsgierigheid in dit
soort zaken tegemoet te komen’. Net als vele Friezinnen,
meldt hij, hebben ook de welgestelde vrouwen in Cochin
teveel kleding die ze alleen dan uit de kast halen om te wassen, als ze vergeeld zijn. Het valt hem verder op dat inlandse
vrouwen zich vaker wassen dan Friese vrouwen die ‘(…) op
hun lichaam zo vuil en slordig zijn’. Maar schijn bedriegt,
volgens Jacobus, want als de inlandse vrouwen eens voelden
hoe koud de winters in Friesland kunnen zijn ‘ik geloof dat ze
dan het wassen wel uit haar gedachten zouden zetten, en in
elkaar kruipen als palingen’.

In brief 33 schrijft Jacobus aan zijn broer
Zacheus dat een van diens brieven eindelijk bij hem in Cochin is aangekomen.
Deze had Zacheus uit Harlingen verstuurd, waarschijnlijk toen hij op bezoek
was bij zijn ouders. Zacheus woonde in
die tijd in Westkapelle, waar hij predikant
was. Jacobus benijdt zijn broer omdat die
in de gelukkige omstandigheid verkeert
om hun ouders te kunnen omhelzen en
omdat hij tussen gelovigen woont ‘terwijl
ik in het midden van de allergrootste heidenen woon die de meest verschrikkelijke
monsters voor hun goden houden’.
Jacobus miste een ‘doorwrocht boek’
en een goed gesprek met zijn broer. Hij
vraagt Zacheus naar zijn mening over
‘een der zwaarste onderwerpen van de
Heilige Schriftuur’: Zon sta stil te Gibeon,
en U maan in het dal van Ajalon’. (Jozua X,
de verzen 12,13 en 14). Jacobus verklaart
dit Bijbelse wonder door te redeneren
en de kennis uit de optica te gebruiken.
Zijn bespiegelingen noemt hij overigens
In 1743 werden de brieven
postuum in boekvorm
uitgegeven. (Tresoar)

Drie Friese jongens uit één familie reisden in de 18de eeuw elk afzonderlijk naar India waar
ze jarenlang op verschillende plaatsen werkten voor de Verenigde Oostindische Compagnie.
Dominee Jacobus Canter Visscher was de eerste die afreisde en in India woonde, ‘in het midden
van de allergrootste heidenen die de meest verschrikkelijke monsters voor hun goden houden’.

J van het buitenleven
Cultuur
Schildering ‘van
verschrikkelijke monsters’
zoals die te vinden is op
de muur van het vroegere
Nederlandse buitenverblijf op
Bolghatty Island, tegenover
fort Cochin, dat nu in gebruik
is als vijf-sterren hotel. (Foto
Bauke van der Pol)

Vele straten in fort
Cochin hebben nog altijd
Nederlandse namen, zoals
Rozenstraat, Burgerstraat of
Leliestraat. Toeristen kunnen
de naam Peterseliestraat
moeilijk plaatsen en vragen
zich af of ‘Petercelli’ een of
ander historisch figuur uit de
Nederlandse geschiedenis is.
(Foto Bauke van der Pol)
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acobus Canter Visscher werd in 1692 in Dokkum geboren, waar zijn vader stadsdokter was. In Franeker en
Leiden had hij theologie gestudeerd en hij besloot als
predikant voor de VOC te gaan werken in de Oost. In 1716
vertrok hij uit Rotterdam om via Kaap de Goede Hoop en Batavia uiteindelijk in het Zuid-Indiase Cochin aan de Malabarkust terecht te komen, waar de VOC zijn hoofdvestiging had.
Dat Jacobus voor het onbekende avontuur koos, bevreemdde
zijn jongere broer Cornelis niet omdat hij al van jongs af aan
door een ‘ontembare lust was bevangen om ver weggelegen
landen en volken te bezoeken’. Dit schrijft Cornelis, die predikant in Pingjum was, in het voorwoord van Jacobus’ boek
Mallabaarse Brieven.

Jacobus verstuurde in totaal 37 brieven vanuit Cochin. Hij
deed dit - hij bleef een dominee - tot onderricht van zijn familie, kennissen en vrienden. Cornelis liet de brieven in 1743
postuum in boekvorm uitgeven bij Abraham Ferwerda te
Leeuwarden. Behalve het origineel en mijn hertaling (2008),
bestaat er ook nog een Engelse vertaling van zijn boek onder
de titel Letters from Malabar (1862). En in 2005 is het zelfs
in het Malayalam verschenen, de voertaal in de deelstaat
Kerala: Kerala Oru Lanktharante Drishtiyil - Kerala gezien door
de ogen van een Nederlander.

Allergrootste heidenen
Jacobus had alle tijd gehad om zich te verdiepen in de
plaatselijke bijzonderheden omdat zijn gemeente in Cochin
niet groot was. In een van zijn brieven aan zijn ‘Beminde en
Hooggeëerde Vader’ heeft hij het over mensen met opgezwollen benen, een ziekte die bekend staat als elefantiase of
olifantsziekte maar ook wel ‘Cochin leg’ werd genoemd. Hij
schrijft die ziekte toe aan het slechte, salpeterachtige drink-

Inname van Cochin in
1663, toen Nederlanders
de Portugezen versloegen.
(Nationaal Archief)
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Aan zijn vader schrijft
Jacobus over mensen met
opgezwollen benen, de
ziekte staat bekend als
olifantsziekte. (Particuliere
collectie)

> Kaart uit 1767 van het
strategisch op de punt
van een landtong gelegen
fort ‘Cochim’. Even ten
noorden van Cochin ligt
de ‘Joodse negerij’, het
tegenwoordige Jew Town.
(Nationaal Archief)
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geen stellige waarheden. Duidelijk is dat hij de intellectuele
prikkels van zijn broer miste om eens als predikanten onder
elkaar van gedachten te wisselen.
Jacobus was jaloers op de katholieken op Malabar wier kerken
vol zaten met meestal mensen uit ‘de laagste kasten onder de
heidenen’. Jacobus verzuchtte dat hij de enige gereformeerde
predikant was ‘(…) en daarentegen worden er langs deze kust
duizenden roomse priesters gevonden, die net als sprinkhanen het land bedekken’. De Portugese jezuïeten hadden
volgens Jacobus een ‘grote ijver om bekeerlingen te maken’
en hadden met hun beelden en rituelen een grotere aantrekkingskracht op de bevolking. Jacobus heeft tevergeefs geprobeerd om aansluiting te vinden bij de Syrische christenen
op de Malabarkust. Hij bezocht hun kerken en was onder de
indruk van hun leiders met wie hij hoopte op samenwerking.
Hij heeft zelfs ‘Batavia’ nog gevraagd om extra predikanten
omdat het gebied voor hem alleen te groot was om te bestrijken. Maar Batavia was niet uit op zending bedrijven en vroeg
predikanten zich te beperken tot pastorale zorg.
Niet alleen de Syrische christenen, maar ook de Joden op de

Malabarkust waren ingenomen met de komst van de tolerantere Nederlanders. Nadat die de Portugezen in 1663 uit
Cochin hadden verdreven, kwam er voor deze minderheden
een eind aan geloofsvervolging door de fanatieke Portugese
jezuïeten.
Een tijdgenoot van Jacobus in Cochin was de Joodse leider
Ezechiël Rabby (1693-1771) bij wie hij regelmatig op bezoek
moet zijn geweest. De Joodse gemeenschap woonde op nog

van de plaatselijke gebruiken, sprak vloeiend Malayalam en
onderhandelde namens de VOC over pepercontracten of als er
geschillen waren met de lokale radjas. Hij was een vermogend
man die de synagoge heeft laten plaveien met 1.400 unieke
vloertegels die hij speciaal vanuit Kanton per VOC-schip naar
Cochin had laten overbrengen. Ook de ‘Nederlandse’ klokkentoren naast de synagoge heeft Rabby laten bouwen.
In een van zijn laatste brieven uit Cochin aan zijn ouders
heeft Jacobus last van heimwee en weet dat hij hen en het

Sprinkhanen

Nobele Fries

geen twee kilometer van het Nederlandse fort Cochin, in een
wijk die nog altijd als Jew Town bekend staat. Daar staat ook
de 450 jaar oude Pardesi-synagoge die nu door duizenden
toeristen bezocht wordt. In Jew Town wonen nu nog maar
tien Joden, de meesten zijn in 1955 naar Israël geëmigreerd.
Jacobus spreekt in zijn brieven over tweeduizend Joden waarvan de meeste ‘zwarte’ Joden zijn en een kleiner deel ‘blanke’
Joden. De twee hebben hun eigen synagoge en eigen rabbi.
Maar, zegt Jacobus, ‘(…) als er een blanke binnenkomt in de
zwarte synagoge, moet de zwarte Jood hem de eer geven om
de dienst van God in de synagoge waar te nemen. Maar als
een zwarte Jood in de synagoge van de blanken komt, mag
die slechts toehoorder zijn’.
Ook zijn de blanke Joden rijker en vermogender dan de zwarte ‘waarvan de meeste van slavengespuis afstammen die hun
geld verdienen met de verkoop van kippen, eieren en boter’.
De blanke Joden daarentegen verkochten kostbare (handels)
goederen en werkten samen met de E. Kompagnie (VOC).
Het Indiase kastenstelsel had dus zijn pendant binnen de
Joodse gemeenschap van Cochin uit die tijd.
Ezechiël Rabby was een van die blanke Joden. Hij was kenner

zoete vaderland nooit meer zal zien. ‘Men kan wel zeggen
dat het vaderland overal is, daar waar men het wel heeft,
maar toch blijft het land trekken waar men voor het eerst
geademd heeft. Nu zal u tegenwerpen, dat ik niets te klagen
heb en het zou ondankbaar zijn dat te ontkennen, een huis
vol slaven en een tafel vol spijzen maar dat soort zaken,
waarin mensen het doorgaans zoeken, maken mij niet gelukkig. Want de slaven geven kopzorgen en wat helpen al deze
spijzen als de trek, de ware saus van het voedsel, ontbreekt?’
Eind 1723 verliet Jacobus Cochin en werd predikant in Batavia
waar hij op 28 december 1735 overleed, 43 jaren en 18 dagen
oud, zoals te lezen is op zijn gedachtenisbord. Jacobus liet
twee zonen na, Frans en Hendrik, die in 1745 vanuit Batavia
naar Dokkum verhuisden, de geboorteplaats van hun vader.
In 1748 overleden ze daar en werden bijgezet in het familiegraf in de hervormde kerk waarin ook Jacobus’ ouders begraven liggen.
Voor de mensen in Cochin is Jacobus’ boek van grote waarde
omdat het een beschrijving geeft van het 18de-eeuwse Cochin waarover ze zelf niet veel op schrift hebben staan. Ook
de vele kaarten, schilderijen en tekeningen van het Cochin uit
de VOC-tijd waren tot voor kort voor hen onbekend omdat
die zich in het Nationaal Archief te Den Haag bevinden.
In Friesland is, voor zover mij bekend, alleen in 1936 iets

over Jacobus Canter Visscher gepubliceerd. In een artikel in de
Leeuwarder Courant herdenkt
historisch publicist Anne
Hallema de 200ste
sterfdag van Jacobus.
Hallema vindt de Mallabaarse Brieven uniek
omdat men voor het
eerst in de beschaafde
wereld kennis kon nemen van de Mallabaarse
zeden en gewoonten. Hij
prijst Jacobus die hij een
nuchtere en waarheidlievende
Fries noemt die alles wat hij in
zijn brieven beschrijft ‘heeft doorleefd,
met eigen oogen gezien, en naar waarheid opgetekend’.
Jacobus heeft daarnaast ‘zijn post in dienst van de VOC altijd
beschouwd om wat goeds te doen waardoor het nageslacht
kennis kon nemen van een voormalig gebiedsdeel der Compagnie. Zijn Mallabaarse Brieven is daarom een belangrijk
werk van een werkzaam mensch en nobele Fries’. Een conclusie die na tachtig jaar nog altijd klopt. <

Jacobus, Adrianus (jongere broer van Jacobus) en Tammerus (een zoon van de jongste broer van Jacobus en
Adrianus) Canter Visscher reisden in de 18de eeuw elk
afzonderlijk naar India. Ze werkten er op verschillende
plaatsen voor de VOC. Alle drie hebben interessante
zaken nagelaten die herinneren aan hun verblijf in
India. Twee zagen het heitelân nooit meer terug, een
werd later grietman van Dantumadeel. In drie delen
komen hun levensverhalen voorbij.

Miniatuurportret van Ezechiël
Rabby dat VOC-directeur
Adriaan Moens in 1777
vanuit Cochin naar zijn
geboorteplaats Middelburg
opstuurde. Bauke van der Pol
nam een paar jaar geleden
een kopie mee, dat nu in de
synagoge hangt, zodat Rabby
na 230 jaar weer terug is in
Cochin. Niemand wist daar
van het bestaan van zijn
portret af. (Zeeuws Museum)

Omrop Fryslân maakte
de documentaire In Fries
Yn Yndia over het Indiase Cochin van Jacobus
Canter Visscher.

Bauke van der Pol (Bolsward, 1952) is antropoloog
met India als specialisatie.
Hij publiceerde drie boeken
over de historische relatie
India – Nederland, waaronder De VOC in India. In
2016 verschijnt Holland aan
de Ganges: Prins Hendrik van
Oranje in India (1837-1838).
Deze jongere broer van de
latere koning Willem III is de
eerste prins van Oranje ooit
die India bezocht. Hij zou
een week in Calcutta blijven,
maar dat werden er drie
maanden.

St. Franciscuskerk waar Jacobus Canter Visscher tussen 171 en 1723 op de kansel stond, foto anno 2015 en tekening uit 1850. (Particuliere collectie)
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KORT NIEUWS
Directeur Fries Museum

(Foto Ton van Til)

Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer
Op woansdeitejûn 17 juny waard de Algemiene Ledegearkomste fan it Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis
en Kultuer hâlden yn Tresoar. De foarsitter fernijde dat foar 2016 yn gearwurking mei de redaksje fan De Vrije
Fries in sympoasium op priemmen stiet oer sosjaal-kulturele aspekten fan ‘sport yn Fryslân en Fryske sporten’
en dat meikoarten de fernijde webside fan it Genoatskip, De Vrije Fries en Fryslân yn gebrûk naam wurde sil.
Wichtige punten op de wurklist wiene ûnder oaren it ôfskie fan ús bestjoerslid Jan Folkerts, de beneaming fan
Evert Kramer en Geart de Vries as nije bestjoersleden en in taljochting op de finânsjes troch ús ponghâlder
Dirk van der Bij. Frank van der Velden fan it Fries Museum brocht ús op ’e hichte fan ûnder mear de lêste stân
fan saken oangeande it ‘Kolleksjesintrum Fryslân’. It ynhâldlike hichtepunt fan de jûn wie sûnder mis de lêzing
fan Paul Borghaerts út Easterein oer ‘Van langhuis naar ligboxenstal. Vijf eeuwen schaalvergroting’. Mei grutte
faasje en entûsjasme fertelde hy oer syn ûndersyk nei de bouskiednis fan pleatsen yn ’e Greidhoeke (sjoch ek
www.hennaerderadeel.nl). Ûndersteand stik fan Paul Borghaerts jout in ympresje fan syn lêzing.

De dendrotheek van Friese boerderijen in opbouw.
(Foto Paul Borghaerts)
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Jan Mankes en Anne Zernike
Tresoar heeft de liefdesbrieven van kunstschilder Jan
Mankes en predikante Anne Zernike van kleindochter
Anneleen Mankes ontvangen. De collectie brieven uit
de nalatenschap van het gezin Mankes-Zernike komt
uit de periode 1913-1920 en
bestaat onder andere uit
veertiental (liefdes)brieven
tussen Jan Mankes en
Anne Zernike en uit brieven
die het aanstaand echtpaar
ontving van hun moeders
en van anderen.
www.tresoar.nl

Werkman

Digitaal documenteren als vorm van behoud

Museum Dr8888 krijgt twee
collecties van ruim 480 objecten
in langdurig bruikleen van de
familie Werkman. Het gaat om
een dwarsdoorsnede, met veel
onbekend werk, van het oeuvre
van H.N. Werkman, en ruim 80
kunstwerken van zoon Tap.
https://www.facebook.com/#!/
MUSDR8888

Alma-Tadema
Het Fries Museum heeft het schilderij The Entrance
to a Roman Theatre van Sir Lawrence Alma-Tadema
(1836-1912) aangekocht. Met 1,8 miljoen dollar is het
de grootste aankoop uit de bestaansgeschiedenis van
het museum. Het schilderij uit 1866 wordt gezien als
een van de belangrijkste werken van Alma-Tadema.
In 2016 organiseert het museum een internationale
tentoonstelling over de schilder, waarvoor het de Turing
Toekenning 2015 ontving, een bedrag van 500.000
euro.
www.friesmuseum.nl

Maria Louisejaar
(Foto Harrie Muis)

Het was een snikhete dag geweest en ik had in de buurt van Reahûs verschillende boerderijschuren ingemeten
en gefotografeerd. Op de heenweg had ik ‘s morgens verscholen achter een paar grote ligboxstallen een wat
kleinere schuur zien staan. De maatvoering en de dakhelling hadden mijn aandacht getrokken. Nu op de
terugweg naar huis stond ik even stil bij de afslag naar deze boerderij. Zou ik nog even gaan kijken of ging ik
toch liever naar huis? Ach kom, laat ik het maar doen, dacht ik. Wie weet hoe lang het
duurt voordat ik weer in deze buurt kom. Toen ik het erf opreed, sloeg mijn hart over
van verbazing. Uit de boerderijen die ik al had onderzocht in het Greidegebied van
Friesland had ik de maatvoering kunnen destilleren die bij de oudste Friese schuren
hoort. En als er één voldeed aan deze maatvoering, dan was het deze wel. Het werd een
euforisch bezoek. Alle stijlen, korbelen, jaagbanden, liggers en de onderste helft van het
dubbel gestapelde spant inclusief de dakgordingen bleken van eikenhout te zijn! Wat
een ontdekking. Meer dan een paar eiken stijlen of onderdelen had ik tot dusverre niet
in een boerderijschuur ontdekt.
De volgende dag al heb ik dendrochronologische boringen gedaan en ben met de
houtstalen naar het Duitse laboratorium van Pressler in Gersten gereden. De houtstalen
bleken van zeer goede kwaliteit en we konden vaststellen dat de schuur gebouwd moest
zijn in 1595. Daarmee is het nu het oudst bekende bintwerk van een schuur van het
Friese type gebouwd in primair gebruikt eikenhout. Het voorhuis en de buitenmuren zijn
De oudst bekende Friese schuur staat in Reahûs.
niet meer origineel.
(Foto Paul Borghaerts)
Deze ontdekking kwam als een volslagen verrassing in mijn onderzoek. Naast mijn
archiefonderzoek naar de boerderijen in het Greidegebied, waarvoor ik al ettelijke
duizenden bladzijden heb getranscribeerd, doe ik veldonderzoek naar bintwerken van
de Friese schuur. De Friese schuur, als type, heeft een dekbalkgebint. Inmiddels heb ik er
meer dan honderd onderzocht, ingemeten en gefotografeerd onder de noemer ‘digitaal
documenteren als vorm van behoud’.
Het valt mij op in mijn onderzoek dat er op bepaalde plaatsen nog concentraties van
17de-eeuwse en vroeg 18de-eeuwse bintwerken behouden zijn gebleven. Verder werk
ik aan een typologie van de Friese greideschuur. Niet alleen de oudste schuren zijn
historisch belangrijk. Er zijn ook jongere boerderijen waar nog maar enkele exemplaren
van bestaan. Wat je niet kent, kun je niet herkennen. Dendrochronologie is een
onmisbare ondersteunende discipline. Zodanig zelfs dat ik besloten heb een Friese
‘dendrotheek’ aan te leggen, een verzameling van houtstalen van Friese schuren. De
eerste paar honderd stalen zijn al geboord. Hoe we die precies gaan dateren, wordt de
volgende uitdaging.

Kris Callens (Antwerpen, 1973)
wordt per 1 augustus de nieuwe
directeur van het Fries Museum,
Fries Verzetsmuseum en
Keramiekmuseum Princessehof.
Sinds 2009 is hij hoofd
Collecties & Presentaties in het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
Hij studeerde kunstgeschiedenis in
Leuven en Berlijn. Hij volgt Saskia Bak op, die directeur
is geworden van Museum Arnhem.
www.friesmuseum.nl

Koning Willem-Alexander
heeft de vorstelijke
muurschildering van
Maria Louise en haar
afstammelingen op het
Oldehoofsterkerkhof
onthuld en hij was bij de
harddraverij om de Gouden Swipe. Beide activiteiten
vonden plaats in het kader van het Maria Louisejaar.
Silke Boersma won de harddraverij en kreeg de zweep
van de koning, die daarmee in de voetsporen van zijn
voorouders trad.
www.marialouise2015.nl

Simke Kloosterman
Fan skriuwster Simke Kloosterman (1876-1938) binne
unike lûdsopnamen fûn dy’t taallearde dr. Otto Bremer
makke fan de talen en dialekten
fan de kongresgongers op it
earste Grutfrysk Kongres yn 1925
yn it Dútske Jever. Nei oanlieding
fan in ferslach fan dat kongres fûn
Jelle Krol fan Tresoar de opnamen
yn in argyf yn Dútslân. Krol is
dwaande mei in promoasjeûndersyk nei Douwe Kalma, de
eks-ferloofde fan Kloosterman.
www.tresoar.nl

van Cobra. In de vrije schilderkunst en beeldhouwen is
hij expressionistisch-abstract en bij de toegepaste kunst
abstract en figuratief.
www.leeuwardercourant.nl

Wiebe Bergsma
Histoarikus dr. Wiebe Bergsma
is 28 juny hommels ferstoarn.
Hy wie sûnt 1985 ferbûn oan ’e
Fryske Akademy as histoarikus
foar de iermoderne tiid.
Bergsma, berne te Haulerwyk
yn 1955, studearre yn 1981
ôf as kultureel antropolooch
en histoarikus oan ’e
Ryksuniversiteit Grins. Hy lit
in grut oeuvre fan likernôch
santich titels nei.
www.omropfryslan.nl

(Foto Hoge Noorden)

Koninklijk Fries Genootschap voor
Geschiedenis en Cultuur

MARIJKE DE BOER

Mrs. Duff
Keramiekmuseum Princessehof heeft
een topstuk in bruikleen gekregen van
een anonieme Friese verzamelaar.
Het gaat om een Chinees porseleinen
beeld, van 42 centimeter, van een
westerse vrouw in Europese kledij.
‘Mrs. Duff’ is gemaakt in de periode
van keizer Qianlong rond 1740.
Wereldwijd zijn er slechts twaalf van
zulke beelden, waarvan drie in het
bezit van musea.
www.princessehof.nl

Lesa mi
‘Lesa mi, helpa mi’ (Verlos mij, help mij) is de âldste
Fryske tekst op skrift. Âldgermanist Erika Langbroek út
Amsterdam fûn de sintsjes op stikjes perkamint yn in
priveesamling âlde hânskriften. Neffens Han Nijdam
fan de Fryske Akademy stamt it Aldfrysk út it begjin
fan de 12de ieu, dat is in ieu earder as de âldste Frysk
skreaune tekst dy’t oant no ta bekend wie.
www.omropfryslan.nl

Vredeman de Vriesprijs
De Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving,
een tweejaarlijkse prijs voor vormgevers en hun
opdrachtgevers, is uitgereikt aan Claudy Jongstra en
Natlab/Plaza Futura. Voor
haar opdrachtgever uit
Eindhoven verzorgde de
viltkunstenares uit Spannum
de wandbekleding van de
zogeheten ‘Denkkamer’.
Er waren 53 inzendingen.
De publieksprijs ging naar
fotograaf Tryntsje Nauta voor
haar boek Oranjekoek naar
een ontwerp van Jelle F. Post.
www.keunstwurk.nl

Jan Murk de Vries
Jan Murk de Vries is overleden. De
edelsmid, glasschilder, tekenaar,
kunstschilder, beeldhouwer en
kunstenaar is 95 jaar geworden.
Hij volgde een opleiding aan
de Rijksnormaalschool voor
Teekenonderwijs in Amsterdam en
maakte kennis met de exposities

Romke de Leeuw
Akteur Romke de Leeuw is stoarn. Hy spile goed
fjirtich rollen by Tryater, lykas de âlde Abe Lenstra yn
it teaterspektakel yn it stadion fan SC Heerenveen. Ek
ferbylde er kommunist Gerrit Roorda en spile er yn
in tal films. Syn grutste sukses wie yn 1989 mei it stik
Gust. Romke de Leeuw is 83 jier wurden.
www.leeuwardercourant.nl
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vermoord, de oude binnenstad was haar joodse hart kwijt.

Driemaal kwamen de bommen niet op de basis terecht, maar in de stad.
Leeuwarden vervulde als hoofdstad van Friesland een centrale rol in het
Friese verzet. Hoogtepunt van het gezamenlijke Friese verzet was de bevrijding van 51 verzetsmensen uit de Leeuwarder gevangenis op 8 december
1944. Een spectaculaire actie, die in de herinnering is blijven voortleven
dankzij de film die erover is gemaakt: De Overval.

Leendert Plaisier (historisch publicist)
en Gerk Koopmans (oud-directeur
Verzetsmuseum Friesland) hebben tal
van publicaties over de geschiedenis
van Leeuwarden op hun naam staan.

Deze uitgave kwam tot stand met advies van Erik Somers en René Kok, beiden als historici
verbonden aan het niod instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies.

LEENDERT PLAISIER | GERK KOOPMANS

Leeuwarden was van militair strategische betekenis vanwege het Duitse militaire vliegveld, de Fliegerhorst. De vliegbasis is meerdere malen bestookt.

(Foto Hoge Noorden)

liggen vijf bezettingsjaren die het karakter van Leeuwarden blijvend hebben
veranderd. Meer dan vijfhonderd joodse Leeuwarders werden verjaagd en

LEENDERT PLAISIER | GERK KOOPMANS

WWW.WBOOKS.COM
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Oars

In veel plaatsen waar Hustinx verbleef voor
zijn filmpresentaties of op doorreis was,
fotografeerde hij in kleur op kleinbeelddiarolfilm.
Als gevolg van de materiaalschaarste was
het tijdens de bezetting steeds moeilijker om

aan kleurendiarolletjes te komen. Maar omdat
Hustinx al begin 1940 een grote voorraad
kleurendiafilms had ingeslagen, was hij in staat
tijdens de bezetting zo’n tweeduizend dia’s te
maken. Ruim vijftienhonderd heeft hij er bewaard.
De grote verdienste van het werk van Hustinx
is dat er een kleurrijk en veelzijdig beeld tot
stand is gebracht van het dagelijks leven in bezettingstijd.
Al dan niet terloops fotografeerde de cineast
kenmerkende facetten van de Duitse bezetting.
Soms week het straatbeeld nauwelijks af van de
vooroorlogse jaren, omdat het dagelijks leven nu
eenmaal ook veel van zijn routinematige kanten
behield. Maar hij legde ook de onvermijdelijke
veranderingen in het dagelijks bestaan vast.
Hustinx’ neef Lodewijk Imkamp selecteerde met
René Kok en Erik Somers, beiden verbonden aan
het NIOD, de meest intrigerende kleurendia’s
voor dit boek over De oorlog in kleur.

Hustinx reist door Nederland 1939-1946

In de visuele geschiedschrijving van
Nederland in de jaren 1940-1945 is de
verzameling kleurendia’s van cineast en
fotograaf Alphons Hustinx uniek. In ons land
is geen andere vergelijkbare omvangrijke en
goed geconserveerde collectie voorhanden.
Hustinx (1900-1972) was in Nederland een
pionier in het fotograferen en filmen in kleur.
Met de door hem gemaakte kleurenfilm Kleur en
Glorie onzer Tropen reisde hij vanaf 1939 door
het land. De filmvertoningen bleven plaatsvinden, ook na de Duitse inval.
Met tomeloze energie en ondanks allerlei
reisbeperkingen reisde Hustinx tijdens de oorlog
door Nederland en vertoonde hij in 150 plaatsen
bijna vijfhonderd keer zijn kleurenfilms.

De oorlog in kleur

Diet Huber, auteur en
illustrator
Jant van der Weg en Barteld
de Vries
Tresoar, Leeuwarden, 2015
125 p. | isbn 9789074071192
€ 17,50
Beschrijving van de
archiefinventaris van Diet
Huber (1924-2008). Naast
een korte biografie van de
kinderboekenschrijfster,
bekend van haar debuut Tutte mei de linten, is
de uitgave rijk geïllustreerd met tekeningen,
boekomslagen, foto’s en correspondenties met collegaauteurs en lezers.

De oorlog in kleur
De oorlog
Lodewijk Imkamp, René Kok
in kleur
en Erik Somers
Hustinx reist
door Nederland
Wbooks, Zwolle, 2015
1939-1946
208 p. | isbn
9789462580794 |
€ 34,95
Cineast en fotograaf
Alphons Hustinx (19001972) was in Nederland een
pionier in het fotograferen
en filmen in kleur. Tijdens
de bezetting maakte hij vijftienhonderd dia’s, waarvan
hij er ruim duizend bewaarde. Zijn kleurendia’s tonen
het dagelijks leven in Nederland tussen 1939-1946.
Lodewijk Imkamp, René Kok, Erik Somers

Zoo gelukkig dat we elkaar
nog hebben
Aly van der Mark
Uitgeverij Noordboek,
Leeuwarden, 2015
112 p. | isbn 9789033004919
€ 17,50
De titel verwijst naar een
brief die Sjoukje van der
Mark aan haar familie
in Friesland schreef na
het bombardement op
Rotterdam in 1940. In de oorlog zijn talloze brieven van
Rotterdam naar Friesland en omgekeerd verstuurd. Ze
geven een indringend beeld van het dagelijks leven in
oorlogstijd. Dochter Aly vond de brieven in een doos op
zolder en verdiepte zich in de familiegeschiedenis.

Het vredige stadje Dokkum was in 1572 het toneel van een uiterst gewelddadig schouwspel, waarbij honderden inwoners meedogenloos afgeslacht
werden. Het was het begin van de Tachtigjarige Oorlog en Dokkum, toen
nog een zeehaven, was van groot strategisch belang. Nu eens werd het
ingenomen door de soldaten van de in Spanje zetelende koning Philips II,
dan weer door de aanhangers van de uit Duitsland afkomstige prins
Willem van Oranje. Dezen noemden zichzelf Geuzen of Watergeuzen,
maar Philips betitelde hen als piraten en rebellen. Meestentijds voerden
ze kleine oorlogen, of - in het Spaans - guerrilla’s. De zogenaamde Waalse
Furie in Dokkum was een voorbeeld van zo’n guerrilla, die ook kenmerken
van een burgeroorlog had.
Eind augustus was er door Caspar de Robles, stadhouder van de koning in
Friesland, een bezetting in Dokkum geplaatst. Aan het hoofd stond een
koningsgezinde Friese edelman. Enige dagen later al werd die bezetting
met knuppels, hooivorken en enkele geweren verjaagd door een menigte
plattelanders uit de omgeving, onder leiding van een lokale prinsgezinde
edelman en een dertigtal soldaten. Dokkumer burgers hielpen ijverig mee
en 15 soldaten van de bezetting werden gestenigd, doodgeknuppeld of
neergeschoten. Een deel van de roomse burgers vluchtte naar Leeuwarden,
anderen bleven en kregen huisarrest. Vanuit hun huis konden ze zien hoe
in misgewaden ronddansende protestanten de spot dreven met alles wat
rooms-katholiek was.
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g.i.w. dragt

Laet doch niemant
dese brief leesen.
Vrouwenbrieven uit Friese
familiearchieven 1600-1800
Elizabeth de Groot
Bornmeer, Gorredijk, 2015
216 p. | isbn 9789056153489
€ 17,50
In de historische
familiearchieven van
Tresoar is een groot aantal
persoonlijke brieven
van vrouwen te vinden.
Elizabeth de Groot selecteerde zestig brieven, die ze
ontcijferde, hertaalde en van een inleiding voorzag. De
brieven geven een gevarieerd beeld van vrouwenlevens
in de 17de en 18de eeuw, waaronder Sophia Anna van
Pipenpoy, Sophia van Vervou en Catharina Maria van
Eysinga.

Captain van Jong Holland.
Een biografie van Pim Mulier
1865-1954
Daniël Rewijk
Bornmeer, Gorredijk, 2015
384 p. | isbn 9789056153458
€ 27,50
Pim Mulier is dé
Nederlandse pionier op
sportgebied die de KNVB
oprichtte, de Elfstedentocht
als nationale wedstrijd
bedacht en internationale allroundschaatstoernooien
opzette. Sporthistoricus Rewijk gaat in op de
tegenstellingen in het leven van Mulier: van
progressieve jongeman die de natie in beweging bracht,
tot de conservatieve patriciër die zich verschanste in
een deftig bestaan.

ONTSNAPT AAN HET BLOEDBAD

www.historia-doccumensis.nl
www.museumdokkum.nl

Over de auteur: Ihno Dragt (1953) studeerde af in de kunstgeschiedenis en klassieke
archeologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Sinds 1982 is hij directeur en
conservator van het cultuurhistorisch museum te Dokkum en het visserijmuseum
in Moddergat (beide onderdeel van de St. Musea Noardeast Fryslân). Tevens is hij
voorzitter van de Stichting Historia Doccumensis. Deze stichting werd opgericht in
2001 en geeft publicaties uit over de historie van Dokkum en omstreken.

Ontsnapt aan het bloedbad,
Hendrik van Bra’s verhaal
over de Waalse Furie van
1572 in Dokkum
Ontsnapt aan het Ihno Dragt
Stichting Historia
Doccumensis, Dokkum,
Hendrik van Bra’s verhaal over
de ‘Waalse Furie’ van 1572 in Dokkum
2015 | 102 p. | isbn
9789081177160 | € 14,95, te
koop bij Museum Dokkum
of www.historia-doccumensis.nl
De Dokkumer arts Hendrik van Bra kon nog maar
net ontkomen aan het bloedbad dat werd aangericht
in opdracht van stadhouder Caspar de Robles als
waarschuwing voor andere Friese steden om zich niet
bij de Oranjegezinde geuzen aan te sluiten. Tussen de
400 en 500 burgers en boeren werden afgeslacht, de
stad werd geplunderd en in brand gestoken.
Historia Doccumensis

BLOEDBAD

Vier dagen later waren de rollen geheel omgedraaid. De Robles zond soldaten vanuit Leeuwarden en Groningen en hoewel minder in getal, konden
ze de slecht bewapende meute boeren en burgers makkelijk de baas.
Wat volgde was een slachting van vooral protestanten die de straten rood
kleurde van het bloed. Later gingen de Frans- en Duitstalige huursoldaten
over tot plundering en werd een deel van de stad in brand gestoken.
De Dokkumer arts Hendrik van Bra schreef: Ik huiver nog bij de herinnering
aan alles wat ik gezien heb. Zijn ooggetuigenverslag staat centraal in dit
boek en wordt vergeleken met wat anderen uit het Spaanse kamp erover
schreven. Ongelofelijk genoeg zijn er ook nog schetstekeningen van
de gebeurtenis zelf, die waarschijnlijk gemaakt werden in opdracht
van De Robles.

historia doccumensis 2015

Beppe fan memmekant hjitte Jeltje Dupont.
Ik bin dus ek fan Frânske ôfkomst, al ha ’k fan
beppe nea in Frânsk wurd hearre kinnen. Wy
Friezen, sels al binne we fan Frânske ôfkomst,
binne gjin wyndrinkers. Dus as we it pilske
omheech dogge, rop ik wolris ‘beppe rôp altyd
santé’. Neat fan wier. Ik ha beppe nea oan de
drank sjoen.
Ik ha wolris yn Frankryk west, wapene mei
HBS-b Frânsk, in seiske. Dus muoisum in
sintsje yn mysels formulearre. Dat sei ik doe
yn dy bakkerswinkel, ik woe bôle ha. It antwurd
begryp ik no noch net, ik gie mei lege hannen
fuort. En dy Frânske bakker hie noch nea fan
lentement heard.
Wy binne gjin Frânsen. Wy sizze nee, inkeld ek
wolris ja. Frânsen prate mei hannen en fuotten
twa oeren, en ha dan itselde sein. Wy binne
hurken, sy binne swierich. Us romantyk giet
net fierder as dat der earne yn ús literatuer
stiet ‘dat de boer syn sokken útluts…….’.
Benammen al dy stipkes koenen de skriuwer
noch wol opbrekke, net te grouwélich jonge.
Wy binne oars. Wy sizze wolris dat de lju
yn ús Súdwesthoeke wat iepenhertiger, wat
libbener, wat romhertiger, wat súdliker binne,
mar dy helje it net iens tsjin de Belgen. En dy
fersteane we noch. En dy komme hjir ek noch
wol, tegearre mei de Dútsers. Mar sjogge jim
ea de Frânsen? Dy ha no al genôch fan de
foarige kear. Dy hoege net mear. En wy ek net.
As we yn it ramt fan de kulturele haadstêd de
skries folgje, komme we yn Spanje en Portugal,
mar dy skriezen fleane dochs Frankryk ek oer?
Mar dêr komme we net. Us fûgeltsjeminsken
kinne hielendal net oer Frânsen. Wy hâlde pas
op mei aaisykjen as dy Frânsen ús ljippen net
mear opfrette. Lekker puh. Mar ien kear ha se
ús te pakken hân. Doe moasten we allegear op
harren kommando in efternamme oannimme.
No, wy tochten dat it flauwekul wie, dus we
neamden ús Naaktgeboren, Niemandal,
Poepjes of Lok… We tochten ommers dat giet
wol wer oer. It wie de lêste kear dat we mei dy
Frânsen in grapke makke ha.
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Ljip en aai yn hert en holle
Pieter Breuker
Wijdemeer, Ljouwert, 2015
160 s. | isbn 9789492052070
€ 25
De ljip en it aaisykjen yn
de Fryske mienskip troch
de ieuwen hinne stiet
sintraal. Mei omtinken foar
aaisikerstaal, it aaisykjen as
sport en grappen en bedroch
mei it earste aai. Ek de ljip yn
de byldzjende keunst en de poëzy komt mei skilderijen,
tekeningen, yllustraasjes en gedichten en ferhalen oan
bar.

Leeuwarden

gelost Leeuwarden binnen. Zondag 15 april 1945 reden de Canadese bevrijders
de Friese hoofdstad binnen en ook toen werd geen schot gelost. Daartussen

Leeuwarden 1940-45
Leendert Plaisier en Gerk
Koopmans
Wbooks, Zwolle, 2015
128 p. | isbn 9789462580657
€ 24,95
Ruim 140 foto’s, waarvan
sommige niet eerder
gepubliceerd, laten de vijf
oorlogsjaren in de Friese
hoofdstad zien, vooral het
dagelijks leven. De stad was
militair van betekenis vanwege de aanwezigheid van het
vliegveld. Meer dan vijfhonderd Joodse Leeuwarders
werden verjaagd en vermoord; de oude binnenstad was
haar Joodse hart kwijt.
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Leeuwarden

Leeuwarden 40-45 vertelt het verhaal
van de stad in oorlogstijd

Op zaterdag 11 mei 1940 trokken Duitse troepen zonder een schot te hebben

JAN VAN ZIJVERDEN

BOEKEN
kees kooman

Boerenbloed
Melkquota, megastallen
en het verdwenen idyllische
platteland

JAN VAN ZIJVERDEN

UITGELICHT

MARIJKE DE BOER

Boerenbloed; Melkquota,
megastallen en het
verdwenen idyllische
platteland
Kees Kooman
Uitgeverij De Kring,
Amsterdam, 2015
288 p. | isbn 9789491567971
| € 18,95 (ook verkrijgbaar
als E-book)

Langzaam draait Yvon
Jaspers haar VW-busje het
erf op van een boerderij.
Een moment later is ze in gesprek met een trotse
jonge boer die op zoek is naar de liefde van zijn leven.
Ondertussen kijken we steevast naar idyllische shots
van zwart-witte koeien die met hun natte neuzen
zwoel in de camera kijken of naar romantisch ogende
weilanden waarin het geluk voor het oprapen ligt.
Een beeld dat we graag zien, maar dat maar weinig
(meer) te maken heeft met de werkelijkheid. In
Boerenbloed beschrijft journalist Kees Kooman hoe
het boerenbedrijf zich de afgelopen decennia onder
invloed van kunstmest, schaalvergroting en melkrobots
heeft ontwikkeld tot een industrieel complex. Met het
afschaffen van de melkquota dreigt er een definitief
einde te komen aan het idyllische platteland: vervuilde
en uitgeputte grond, een landschap vol megastallen
en regelmatige uitbraken van dierziektes zullen de
toekomst beheersen als we zo doorgaan. In feite
gaat Kooman verder waar Geert Mak in zijn Hoe
God verdween uit Jorwerd is gebleven. In Boerenbloed
onderzoekt hij wat de gevolgen zullen zijn van het
opheffen van de melkquota. Daarvoor interviewde hij
zes boeren in de omgeving van zijn woonplaats Ee.
Daarnaast sprak hij met specialisten uit de wereld van
wetenschap, milieu en politiek. Dat levert een breed
palet aan gezichtspunten op, die de lezer aan het
denken zet over de toekomst van de agrarische sector.
Door ‘de moderne boer’ Kor Eisenga laat Kooman
zich eerst de basisprincipes nog maar eens uitleggen:
‘Een koe kalft voor het eerst op tweejarige leeftijd.
De beste dieren kalven om de twaalf maanden een
keer, tot op zo hoog mogelijk leeftijd. Zoals ook in de
mensenwereld wordt de melkproductie opgewekt door
het nieuwe leven. Meteen na de bevalling is de lactatie
het hoogst, om dan langzamerhand af te nemen tot
de volgende bevalling. De kalfjes die de pech hebben
om als man te worden geboren, gaan op enkele
uitzonderingen na binnen twee weken op transport
naar de kalvermesterij. Dat zijn biefstukjes in wording.
De koekalfjes met de slechtste genen, met moeders
die gemiddeld 6000 liter per jaar opleveren in plaats
van de 9000 van de toppers, ondergaan hetzelfde lot.
Het grootste deel van de nieuwgeborenen zal eindigen
in vetmestboerderijen.’ In de afgelopen veertig jaar is
de productie op de boerderij van de Eisenga’s omhoog
gegaan van 5000 naar 9300 liter per koe. Daar staat
tegenover dat de dieren inmiddels een stuk korter
leven: ‘ze lijken op vroeg opgebrande en uitgebluste
topsporters op wie roofbouw is gepleegd’. Andere
boeren vertellen over de praktische kanten van de
melkrobot (‘De wekker gaat zelden voor zeven uur’),
de financiële voordelen van de weidemelk, de MKZuitbraak van 2001, het geloof in biologisch boeren, de
macht van de zuivelsector en over tegenstrijdigheden
in het landbouwbeleid van de verschillende overheden.
De specialisten die Kooman tussen de portretten door
aan het woord laat, plaatsen de verhalen van de boeren

Overdrachtelijke maaltijd

Een ronddraaiend plateau met een wit tafelkleed op een
vijf meter lange gedekte tafel voor zo’n twintig gasten.
Glazen staan er wel, maar borden en bestek liggen als
een trompe-l’oeil op een placemat. Op elk bord geen
smakelijk gerecht, maar een boek. Niet zomaar een boek,
maar eentje van een schrijver die het genoegen had om
bij Fedde en Wil Schurer aan te mogen schuiven.

Boer Wijtze Terpstra. (Foto uit besproken boek © Fjodor Buis)

COLUMN EELKE LOK

in een breder kader. Zo voorspelt de Wageningse
landbouwsocioloog Jan Douwe van der Ploeg dat juist
de grootste ‘productiezombies’ uiteindelijk het eerste
slachtoffer zullen worden van de harde sanering die
in de toekomst plaats zal vinden, als gevolg van de
onvermijdelijke prijsdaling. Professor Lucas Reijnders
legt uit dat de Nederlandse grond zóveel (kunst)mest
bevat dat we de komende twintig jaar niet hoeven aan
te vullen om toch goed te kunnen oogsten. Maar ja,
wat moeten we anders met al die mest uit de intensieve
veeteelt? Mest die ondertussen zorgt voor vervuiling
van ons drinkwater met zware metalen. Professor
Theunis Piersma stoort zich ernstig aan de ‘Dairy
Campus’ in Leeuwarden waar alles er, in zijn ogen, op
is gericht om zoveel mogelijk geld te leren verdienen.
Hij stelt dat je deze opleidingen zou moeten hervormen
als je wilt herstellen wat we met z’n allen kapot hebben
gemaakt. Pablo Tittonell, hoogleraar Farming Systems
Ecology aan de Universiteit van Wageningen, pleit zelfs
voor draconische maatregelen van de overheid om te
komen tot een ‘groene revolutie’. En de boer? Die weet
niet precies wat hij van de toekomst moet verwachten.
Ook een megastal bouwen, extra grond kopen,
emigreren, biologisch boeren of alles bij het oude
laten? Er heerst een vaag besef dat het anders moet,
maar hoe, dat weten veel boeren nog niet. De lezers
van Boerenbloed zullen in elk geval nooit meer hetzelfde
kijken naar het glaasje ‘Weidemelk’ op de ontbijttafel
of de ‘Boerenlandyoghurt’ die ze ’s ochtends over de
muesli schenken. <

Tresoar heeft dit bijzondere gastenkleed uit het depot
gehaald en nu is het voor het eerst te zien.
Toen de Schurers in 1946 uit Amsterdam naar Heerenveen verhuisden, bedachten ze het plan om iedereen die
bij hen te gast was, zijn of haar handtekening te laten
zetten op het tafelkleed. Wil Schurer borduurde, met geel
garen, die handtekening daarna op het kleed. In de loop
der jaren hebben ze heel wat mensen ontvangen. Op het
kleed staan zo’n 200 handtekeningen. Naast bekende
Friese schrijvers zoals Rink van der Velde, Douwe Tamminga en Diet Huber, schoven ook Bibeb, Abel Herzberg
en Aad den Doolaard bij de Schurers aan. Wat ze aten,
blijft geheim. Wel noteerden ze in een schriftje alle namen
van de visite, soms met de datum erbij. Het kleed werd
altijd netjes opgeborgen in een chocoladedoos van Lindt.
Schrift en doos liggen in een vitrine bij de tafel. Biografische informatie over de schrijvers is op de placemats
verwerkt en kan verder digitaal worden geraadpleegd door
een QR-code. Het gastenkleed is tot en met 28 augustus
te zien in de studiezaal van Tresoar (www.tresoar.nl). <
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

30 juli, 27 augustus, 24 september

5 en 6 september

27 september

GEHEIMEN ONTRAFELD
Maandelijkse rondleiding door de magazijnen van
Tresoar.
www.tresoar.nl

WONDEREN IN HET WOUD
Theatrale wandeling in De Overtuin in Oranjewoud,
waar Maria Louise veel tijd doorbracht.
www.marialouise2015.nl

1, 8 en 15 augustus

9 september

HOLLANDERWIJK
Wandeling door de honderdjarige Hollanderwijk in
Leeuwarden met aandacht voor de architectuur van
W.C. de Groot.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

MARIA LOUISE-WANDELING
Bearn Bilker vertelt over plekken in Leeuwarden die
herinneren aan de Friese Nassaus en Maria Louise van
Hessen-Kassel.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

LEEUWARDEN IN DE 18DE EEUW
Henk Oly vertelt over monumenten uit de 18de eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 20 augustus
VISSERS
Kadir van Lohuizen voer mee op het wad en
fotografeerde, filmde en sprak er met vissersmannen
en vrouwen.
www.friesmuseum.nl

28 augustus
HISTORISCH BREIWERK
Aandacht voor de mode- en textielcollectie van het
Fries Museum, in het bijzonder historisch breiwerk als
inspiratiebron voor nieuwe ontwerpen.
www.friesmuseum.nl

12 september
HET VERLEDEN VERBEELD
Op het Wilhelminaplein in Leeuwarden wordt de film
The Duchess vertoond.
www.marialouise2015.nl

tot en met 12 september
JAN MURK DE VRIES
Werk van Jan Murk de Vries (1919-2015), naast
schilder- en tekenwerk maakte hij ruim zeventig glas-inloodvensters.
http://kerkelijkekunst.workum.nl

12 en 13 september
OPEN MONUMENTENDAG
Kunst en ambacht is het landelijke thema, in
Leeuwarden is het thema monumenten uit de 18de
eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl              

12 oant en mei 20 septimber

tot en met 28 augustus
GERBEN RYPMA
Onbekende tekeningen en aquarellen van schilderdichter Gerben Rypma (1878-1963).
www.tresoar.nl

tot en met 28 augustus
GASTENKLEED
Tafelkleed met handtekeningen van gasten die bij Fedde
en Wil Schurer aten.
www.tresoar.nl

30 augustus
UITFESTIVAL
Tal van culturele activiteiten in en rond de Prinsentuin
in Leeuwarden.
www.uitfestival.nl

tot en met 30 augustus
DICHT OP DE HUID
Selectie uit ruim honderd foto’s die voormalig
galeriehouder en uitgever Willem van Zoetendaal aan
het Fries Museum schonk.
www.friesmuseum.nl

tot en met 1 september
VERZET IN BEELD
Tentoonstelling over Gaasterland in de Tweede
Wereldoorlog.
www.marenklif.nl

30

SWALK
Frysk literêr festival mei Dette Glashouwer en Wiebe
Kaspers. Toernee komt yn Earnewâld (12), Ferwert (13),
It Hearrenfean (14), Starum (15), Oentsjerk (16), Bears
(17), Ljouwert (18), Wier (19), Snits (20).
www.swalk.nl

tot en met 13 september
WIND, WATER EN WAD
In het museum verbeelden kunstwerken het
waddengebied en in het museumpark staan speciaal
voor de gelegenheid gemaakte kunstwerken.
www.museumbelvedere.nl

20 september
MARIA LOUISE CULINAIR
Jeanine Otten vertelt over eten en drinken aan het hof
van Maria Louise.
www.historischcentrumleeuwarden.nl              

tot en met 20
september
PIER FEDDEMA
Expressionist Pier
Feddema (1912-1983)
maakte deel uit van de
kunstenaarsgroep Yn ’e
Line, vertegenwoordigers
van het naoorlogse Fries
expressionisme.
www.museumdrachten.nl

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!

tot en met 30 september
LEEUWARDEN 40-45
Foto’s over het alledaagse leven in de oorlogsjaren.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

25 oktober
LEZINGEN WO I
Willem Melching en Paul Moeyes houden elk een lezing
over de Eerste Wereldoorlog
www.tresoar.nl

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!

tot en met 31 oktober
FEEL, FELT, FELT
Vilten wandtapijten en wandbespanningen van Claudy
Jongstra. De wol komt van haar eigen schapen en
de kleurstoffen komen van zelf geteelde inheemse
verfplanten.
www.tsiispakhus.nl

tot 1 november
FRITS KLEIN
Tekeningen en ontwerpen van Frits Klein, schepper
van Gurbe en Loltsje, die dagelijks het nieuws
becommentariëren in de Leeuwarder Courant.
www.frysklanboumuseum.nl

• 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

tot 1 november
LEAFDE FOAR DE LJIP
Schilderijen en beelden met de kievit als onderwerp.
www.frysklanboumuseum.nl

tot en met 31 december
HONGERKINDEREN
Over de opvang van hongerkinderen in Friesland
tijdens de hongerwinter.
www.friesverzetsmuseum.nl

tot en met 3 januari 2016
GOUD-GEVONDEN SCHATTEN UIT DE
MIDDELEEUWEN
Terpvondsten zoals de goudschat van Dronryp, de
fibula van Wijnaldum en de schat van Wiuwert.
www.friesmuseum.nl

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.

tot en met 3 januari 2016
DAME UIT DE TERP
De dame is in de 7de eeuw begraven in een uitgeholde
eikenboomstam in de terp van Hegebeintum. Een kopie
van haar hoofd is met forensische methoden laag voor
laag opgebouwd.
www.friesmuseum.nl

tot en met 3 januari 2016
SCHATTEN OP DE SCHOP
Tekeningen en foto’s uit de Topografische Atlas over de
terpafgravingen in Friesland.
www.friesmuseum.nl

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

FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl

