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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Omslag: Mata Hari in Wenen, 1907. Fotograaf is
waarschijnlijk Lucien Waléry, die tussen 1910 en 1930
veel artiesten in Parijs fotografeerde: talrijke van Mata
Hari (zie pagina 4 en verder), maar ook Joséphine
Baker. (Fries Museum)

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water

Marinearts

Mythe Hari

SIEBRAND KRUL

Dat Margaretha Zelle in Leeuwarden een speciale tentoonstelling krijgt, een eeuw na haar dood, nou,
vooruit dan maar. Maar tot ver buiten de landsgrenzen spreekt deze Mata Hari onverminderd tot de
verbeelding: Franse boeken, Duitse, Amerikaanse, een televisieserie door de BBC; het kan niet op.
Doeke Sijens onderzoekt het leven van de geboren Leeuwardense om erachter te komen wat er nu zo
speciaal aan is. Dat levert een boel eigenschappen op: Mata Hari was een fantaste, een luxe prostituee,
een slechte spion, een matige kunstenares, die in haar zucht naar luxe en avontuur voortdurend haar
biografie opnieuw uitvond en zodoende een web van raadsels en mythes spon. De achtergrond van de
Eerste Wereldoorlog voegde daar grootse dramatiek aan toe. Een mooi verhaal over een vrouw, die met
een sterke wil en groot aanpassingsvermogen een luxe en avontuurlijk leven leidde.
Hoe hou je levenslang een weemoedig verlangen naar je geboortedorp Achlum om toch nooit echt
naar Friesland terug te keren? Doeke Hellema, kleinzoon van de bekende ‘kroniekboer’, bleek een gepijnigd mens die zijn nageslacht, waaronder Margreet Nauta, voor verrassingen stelt.
Archeologen Jan Zijlstra en Evert Kramer concluderen dat Dokkum een belangrijk voorchristelijk centrum moet zijn geweest dat de Friezen tegen Bonifatius beschermde.

Bezoek onze website: www.historischtijdschriftfryslan.nl

theeschenkerij
uitje van Friesland 2013

Prestigegoederen

Daalders en skilden

	Boeken:
Lest we forget

30 Kalender
Verwacht

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!
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MATA HARI

DOEKE SIJENS

Champagne
en bloemen en
een… heer

De aanleiding om Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917) – beter
bekend als Mata Hari – in 2017 te herdenken ligt voor de hand:
honderd jaar geleden stierf ze voor een vuurpeloton in Vincennes.
Maar hoe moet zij herdacht worden? Ze was geen heldin en ook
geen slachtoffer. Niemand twijfelt er meer aan dat zij – hoe knullig
ook – gespioneerd heeft voor zowel Frankrijk als Duitsland. Een
groot kunstenaar was zij ook niet, al imponeerde ze haar publiek met
pseudo-oriëntaalse dansen. Het Fries Museum wil komend najaar
onder de titel ‘Mata Hari. De mythe en het meisje’ haar ‘menselijke
kant’ laten zien, volgens gastconservator Yves Rocourt was zij
namelijk ‘een meisje met een lief karakter’ en ‘ook gewoon een
liefhebbende moeder.’ De meeste successen boekte Mata Hari echter
als poule de luxe. Ligt het dan niet meer voor de hand om juist haar
belangrijkste handelsmerk – de seksuele gunsten die zij rijke heren
schonk in ruil voor geld en dure geschenken – te benadrukken?

E

ind 1891 vertrok Margaretha
Zelle – ze was toen vijftien jaar
oud – uit Leeuwarden, een stad
waar ze daarna nooit meer terug is geweest. Haar vertrek was het gevolg van
een aantal dramatische gebeurtenissen.
Eerst was er in 1889 het faillissement van
haar vader. Adam Zelle had jarenlang
goede zaken gedaan, waardoor hij zijn
vier kinderen een goede opleiding kon
geven. Of ze een lief kind was, is moeilijk
uit te maken, wel was ze levendig, intelligent en artistiek getalenteerd. Door haar
ouders werd ze door en door verwend,
zodat ze al jong een hoge dunk van
zichzelf had. In Leeuwarden werd nogal
geschamperd over de pretenties van
haar vader en toen zijn zaken slechter
gingen, werd daar dan ook openlijk van
gesmuld. De jonge Margaretha heeft dit
zeker gemerkt. Adam Zelle vertrok naar
Mata Hari als danseres in Parijs, 1905. (Foto
P. Boyer, Fries Museum)
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< Adam Zelle (vader van
Margaretha) als vaandeldrager van de Leeuwarder
erewacht bij het bezoek van
koning Willem lll in 1873.
(Tresoar)
> Mata Hari en haar man
Rudolph MacLeod met wie
ze in 1895 trouwde.

Den Haag om daar zijn geluk te beproeven, zijn vrouw kon
moeilijk omgaan met de veranderende omstandigheden en
kwijnde weg. Af en toe keerde haar vader terug in Leeuwarden en dan waren er ruzies, zodat in 1890 een echtscheiding
volgde. Het gezin viel uiteen toen haar moeder midden 1891
stierf. Twee van haar broers gingen bij hun vader wonen, de
andere twee kinderen werden bij familieleden ondergebracht.
De oom en tante uit Sneek wisten niet wat ze met de levendige, in hun ogen zeer eigengereide Margaretha aan moesten
en plaatsten haar op een opleiding voor kleuterleidsters in
Leiden. Daar openbaarde zich voor het eerst haar grote talent: ze flirtte met alle studenten die ze ontmoette en bracht
hen het hoofd op hol. Toen de directeur haar daarom het
wandelen in de stad wilde verbieden vertrok ze gepikeerd en
kwam bij een andere oom en tante terecht in Den Haag.

Een man in uniform

Mata Hari op de renbaan, 1911. (Fries
Museum)

Misschien was er nooit sprake van de danseres Mata Hari
geweest als Margaretha Zelle in 1895 verstandiger had gehandeld en niet impulsief met de twintig jaar oudere
Rudolph MacLeod was getrouwd. Maar ze was romantisch,
verlangde naar avontuur en waarschijnlijk ook naar seks.
MacLeod was een doorgewinterde soldaat, met verlof uit
Indië en voor hem was de jonge, zeer aantrekkelijke
Margaretha onweerstaanbaar. Ze had, zo zou ze later ruiterlijk toegeven, een zwak voor mannen in uniform en Rudolph
was de eerste beschikbare officier die haar pad kruiste. Al
tijdens hun huwelijksreis merkte Rudolph de grote aantrekkingskracht die zijn vrouw op andere mannen uitoefende en

kreeg hij zijn eerste jaloezie-uitbarsting. Nadat ze begin 1897
een zoon hadden gekregen, vertrokken de MacLeods in mei
van dat jaar naar Nederlands-Indië. Hier werd het volgende
jaar hun dochter geboren, die door iedereen altijd Non zou
worden genoemd. Vervolgens volgde de ene huwelijkscrisis
de andere op, Margaretha en Rudolph hadden totaal verschillende verwachtingen van een relatie. Rudolph wilde een geregeld huiselijk leven, Margaretha hunkerde naar een ‘kleurig
vlinderleven’. De dood van hun zoon op tweejarige leeftijd
bracht hen enige tijd weer nader tot elkaar, maar scheldpartijen en driftaanvallen volgden elkaar steeds sneller op. Altijd
ook waren er geldzorgen, de MacLeods leefden op te grote
voet. Margaretha schreef aan haar vader brieven waarin ze
om geld vroeg en over Rudolph klaagde. Hij zou haar besmet
hebben met syfilis en haar niet meer begeerlijk vinden. ‘Hij
zegt, mij alleen getrouwd te hebben om mijn aardig kopje,
maar nu hij daar het aardige van af heeft gekeken, kan ik ‘wel
opdonderen’, zooals hij zegt - alsof ik een publieke vrouw
ben.’ Terug in Nederland volgde een scheiding van tafel en
bed, waarbij Rudolph opgedragen werd Margaretha maandelijks een toelage te geven. Maar hij zou haar nooit een
cent betalen, ondanks alle pogingen die Margaretha in het
werk stelde om dit af te dwingen. Het was duidelijk dat hij
een grote afkeer van haar had gekregen. Daarom moest ze
wel zelf in haar onderhoud voorzien. Omdat dit makkelijker
ging zonder voor haar dochter te hoeven zorgen, liet zij Non
achter bij haar man. Toen in 1906 de officiële scheiding werd
uitgesproken, kreeg MacLeod de voogdij over hun dochter.
Margaretha heeft Non alleen nog in de zomer van 1908 een
keer teruggezien.
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MATA HARI
bloemen en een… heer.’ In de vele romans die Margaretha in
Indië had verslonden, vonden vrouwen altijd hun geluk in Parijs en dat was precies de route die zij nu volgde. Haar eerste
verblijf in 1903 werd een grote mislukking, maar een jaar later probeerde ze het opnieuw. Ze vond nu werk als amazone
in een circus en hoewel ze goed met paarden kon omgaan,
raadde de directeur haar aan werk te zoeken als danseres. Hij
bracht haar ook in contact met enkele dames, die haar hierbij
wel zouden kunnen helpen. Terwijl ze haar danscarrière voorbereidde (en optrad in kleine cafés) verdiende Margaretha
haar brood in een maison de rendez-vous – een luxe bordeel
– waar ze voor een ‘un moment’ duizend franc vroeg. Begin
1905 kwam haar grote doorbraak als danseres.

Dochter van een Javaanse regent
Margaretha Zelle in
Amsterdam, 1915. Zoals
Lucien Waléry in Parijs
de topfotograaf voor
artiesten en de elite was,
was Fotostudio Merkelbach
aan het Leidseplein
in Amsterdam dat in
Nederland. Toon Hermans,
koningin Wilhelmina, maar
ook Mata Hari lieten zich
hier vereeuwigen. (Foto
Jacob Merkelbach)

Voor een gescheiden vrouw zonder inkomen waren er aan
het begin van de 20ste eeuw niet veel mogelijkheden om
aan de kost te komen. In Indië had Margaretha de hoofdrol
gespeeld – als koningin – in een musical die was geschreven
door twee jonge luitenants en daarmee veel succes geoogst.
Daardoor ontstond bij haar het idee dat haar toekomst op
het toneel lag - in combinatie met avonturen met rijke mannen. Nooit wilde ze meer trouwen. Ze wist dat ze aantrekkelijk was en dat mannen haar begeerlijk vonden. Ze hield ook
van het artistieke milieu en accepteerde de losse omgang
tussen mannen en vrouwen die hier gebruikelijk was. Zoals
Koos Speenhoff het later bondig samenvatte: ‘En ik voorzag
al volle zalen. Zondagavond: Uitverkocht. Champagne en

De hoeden- en pettenwinkel
van Adam Zelle, de vader
van Mata Hari, op de
Kelders in Leeuwarden, circa
1875. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

6

Bijna tien jaar lang beleefde Margaretha Zelle als Mata Hari
gouden tijden. Ze trad met veel succes op in Parijs, Madrid,
Berlijn, Milaan en Wenen. Haar dansen waren volgens haar
afkomstig uit het Verre Oosten en religieus geïnspireerd. Natuurlijk was dit onzin. Misschien had ze in Nederlands-Indië
weleens een inlandse dansvoorstelling bijgewoond, maar
verder had ze alles zelf verzonnen. De toeschouwers maakte
dat niet uit en ze genoten van haar geheimzinnige, raadselachtige voorstellingen. Juist het Oosterse tintje sprak hen
aan. Mata Hari verzon ook een geheel nieuwe achtergrond
voor zichzelf. In interviews vertelde ze dat ze op Java geboren
was, een Engelse lord had getrouwd en ook dat haar moeder
van adel was. Ze noemde zichzelf Lady MacLeod en later
Vrouwe Zelle. Ze voedde de pers door de jaren heen met
steeds weer nieuwe verzinsels om zichzelf interessanter te
maken. Zo zou haar vader regent zijn geweest op Java… Het
waren vooral heren die verrukt van haar voorstellingen waren
omdat zij – zeker de eerste jaren van haar carrière – slechts
gehuld in sluiers optrad en de suggestie wekte daaronder
geheel naakt te zijn. ‘Met elke sluier die ik afwierp steeg mijn
succes,’ vertelde ze een journalist. In een periode waarin een
blote vrouwenarm al als opwindend werd beschouwd, was zij
een sensatie. Zoals een van haar biografen opmerkt: ‘Het publiek werd, onder het mom van kunst, erotisch gefascineerd.’
Vele danseressen volgden haar voorbeeld, maar niemand
kon haar succes evenaren. De schrijfster Colette was minder
onder de indruk: ‘Ze danste niet echt, maar wierp met gracieuze bewegingen haar kleren af. Of ze begon praktisch naakt
aan haar recital, danste vaag met terneergeslagen ogen en
verdween, gewikkeld in haar sluiers.’ Mata Hari wist maar al
te goed hoe ze haar lichaam exploiteerde, maar ze had ook
hogere aspiraties. Haar grootste wens was om de rol van
Salome te spelen in de opera van Richard Strauss, maar de
componist reageerde nooit op haar verzoeken. Ook haar pogingen om zich aan te sluiten bij de Ballet Russes van Sergei
Diaghilev liepen op niets uit. Ze was een amateur die niet
in de schaduw kon staan van dansers van wereldfaam als
Vaslav Nijinsky of Anna Pavlova. Mata Hari kon dit moeilijk

accepteren, maar er waren voldoende compensaties. Na een
voorstelling mengde Margaretha Zelle zich met het meeste
gemak onder het publiek en maakte met haar charmes grote
indruk. Ze sprak perfect Frans en kon altijd wel een interessant gespreksonderwerp aansnijden. Ze had chronisch geldgebrek, maar gelukkig stonden de heren voor haar in de rij.
Ze namen haar mee naar chique restaurants of de paardenrennen en hun beloning volgde dan later. Margaretha genoot
intens van haar succes en haar nieuwe identiteit en was er
trots op dat zij dit geheel zelfstandig had bereikt.

Een weelde voor de ogen
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, bevond Margaretha
Zelle zich in Berlijn. Ze probeerde nog terug te keren naar
Frankrijk, maar moest genoegen nemen met Nederland.
Het lukte haar weer een rijke minnaar te vinden, zodat ze
een huis in Den Haag kon bekostigen. Eind 1914 gaf ze een
voorstelling in de Koninklijke Schouwburg, de eerste keer dat
ze als Mata Hari in Nederland te zien was. Op muziek van
Couperin beeldde zij acht ‘stemmingen’ uit, gekleed in een
zachtgeel kostuum met witte en donkerrode sluiers. Volgens
De Telegraaf was zij ‘een weelde voor de ogen’. Margaretha
verveelde zich verschrikkelijk in Den Haag en verlangde naar
Parijs. Dit verlangen en haar chronische geldgebrek zorgden
er voor dat zij vanaf de herfst van 1915 betrokken raakte bij
spionageactiviteiten, die ze zelf nauwelijks serieus leek te
nemen. Van de Duitsers (die haar in Den Haag opzochten)
nam ze 20.000 francs aan. Eenmaal terug in Parijs kwam
ze in contact met de Franse inlichtingendienst, die haar ook
geld in het vooruitzicht stelde in ruil voor informatie. Dat
ze ook al een Duits aanbod had aangenomen verzweeg ze
en daarmee begonnen haar problemen pas goed. De Fransen vertrouwden haar niet en probeerden haar in de val te
lokken. Maanden van gecodeerde telegrammen, geheime
opdrachten en al dan niet toevallige ontmoetingen volgden.
Uit de massa gegevens die uit deze periode over Mata Hari
beschikbaar is (en wellicht nog aangevuld gaat worden)
wordt duidelijk dat ze wel degelijk gespioneerd heeft – voor
beide partijen – maar dat de informatie die ze verzamelde
nauwelijks iets voorstelde. Bovendien was ze als spion totaal

Politiefoto Mata Hari, 1917. (Fries Museum)

Fusillade van Mata Hari.
Houtsnede van Johannes
Mulders bij de ballade
over Mata Hari van Douwe
Tamminga. (Tresoar)

ongeschikt omdat ze erg indiscreet was en altijd opviel. In de
hotels, in de casino’s, aan boord van een schip: iedereen herkende haar. Mensen die werkelijk iets geheim wilden houden
bleven uit haar buurt. In deze tijd zette Margaretha haar luxe
leventje in Parijs of Madrid voort. Ze had meerdere amants
(soms zelfs op één dag), waaronder veel officieren. Ze werd
maandenlang geschaduwd door twee rechercheurs van de
Franse politie die ijverig (en geschokt) noteerden met wie zij
nu weer een rendez-vous had gehad. Margaretha was inmiddels de veertig gepasseerd maar ze was nog steeds erg aantrekkelijk voor mannen. Haar belangrijkste geliefde uit deze
periode was zelfs aanmerkelijk jonger dan zij. Maar nadat de
Franse justitie maandenlang een kat-en-muisspelletje met
haar had gespeeld, werd ze op 13 februari 1917 op verdenking
van spionage gearresteerd.

De laatste reis
Hoewel ze in veel opzichten een vrouw van de wereld was,
die in de hoogste kringen verkeerde en geweten moet hebben hoe catastrofaal de oorlog voor Frankrijk verliep, was
Margaretha ook grenzeloos naïef geweest. Voor haar was de
oorlog niet meer dan een hinderlijke onderbreking van haar
carrière en in het doorsturen van gevoelige informatie zag ze
geen kwaad. Dat er al bijna een half miljoen Franse soldaten
gesneuveld waren en dat verraders zeer gehaat werden had
haar niet tot voorzichtigheid gebracht. Naïef was ze ook in
de argeloze manier waarop ze met haar contactpersoon bij
de Franse geheime dienst omging. In de gevangenis heeft ze
heel lang gedacht dat ze met haar charme en haar wijdvertakte netwerk van hooggeplaatste personen wel weer vrijgelaten
zou worden. Maar haar vrienden trokken allemaal hun handen van haar af, aan spionage wilden zij zich niet branden.
Op 25 juli 1917 werd het doodvonnis uitgesproken, dat op
15 oktober werd voltrokken. Margaretha heeft de dood moedig en waardig onder ogen gezien. Tegen de non die haar
naar de executieplaats vergezelde zei ze: ‘Ik heb veel gereisd,
zuster, eh bien, deze keer is het mijn laatste reis. […] Doe als
ik, huil niet.’ Om precies zes uur stierf ze voor het vuurpeloton. Dichter Douwe Tamminga hoopte in zijn ‘Ballade fan
Mata Hari’ dat ze in haar laatste momenten de kerkklokken
nog had horen luiden en daarin het geluid van de Oldehove
uit haar geboorteplaats had herkend. Maar Leeuwarden was
natuurlijk al lang uit haar leven verdwenen. <

Omdat na de executie
niemand de kosten
voor een begrafenis
wilde betalen, werd
het lichaam van
Margaretha Zelle ter
beschikking gesteld
aan de wetenschap
en overgebracht naar
de medische faculteit
van de Sorbonne.
Naar verluid is haar
hoofd geprepareerd
en jarenlang te
bezichtigen geweest in
het Orfila Museum te
Parijs. Omstreeks 1955
is het echter spoorloos
verdwenen. Zou het
Fries Museum voor de
nieuwe tentoonstelling
op zoek zijn naar dit
ultieme Mata Harirelikwie?

> Meer weten?
• Pat Shipman, Femme
fatale. Liefde, leugens en het
geheime leven van Mata Hari,
Amsterdam, 2017
• Lourens Oldersma (red.), Denk
niet dat ik slecht ben. Margaretha
Zelle vóór Mata Hari, Gorredijk,
2016
Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliothecaris in Groningen.
Eerder was hij redacteur van
de tijdschriften Trotwaer en
De Moanne. Hij publiceert over
literaire zaken en kunst en is
recensent voor Fries bij de
Leeuwarder Courant.
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VOORCHRISTELIJKE MYTHOLOGIE

WIEBE HOEKSTRA

Dokkum als laatste bolwerk
van het heidendom?

< De zilveren muntjes die in
de omgeving van Dokkum
zijn gevonden, hebben aan
de ene kant een Wodankop
en aan de andere kant een
fabeldier. (Foto Museum
Dokkum)

In Museum Dokkum bevinden zich topstukken uit de 7de en 8ste eeuw, die nog weinig in de publiciteit zijn geweest. Het gaat
om kleine voorwerpen van vlak voor de kerstening van Friesland. Evert Kramer, oud-archeoloog van het Fries Museum en
Jan Zijlstra, amateurarcheoloog en kenner van de Vroege Middeleeuwen, nemen de voorwerpen onder de loep en vergelijken
deze met andere archeologische vondsten met afbeeldingen uit de voorchristelijke mythologie in Friesland en East Anglia. Door
de zeldzame kleinoden in Dokkum in een breder perspectief te plaatsen hopen zij deze toegankelijk te maken voor een groter
publiek.

De gouden ring uit de
7de of 8ste eeuw toont
een beeltenis van Wodan
(Odin), geflankeerd door
zijn raven Muninn (symbool
voor geheugen) en Huginn
(symbool voor gedachte).
(Foto Museum Dokkum)

Dit bot heeft de
voorstelling van een lange
slang, Midgardslang of
Jormungandr, met geopende
bek erin gekerfd en een
aanduiding van water.
De slang is een van de
gevaarlijkste monsters uit de
Noordse mythologie. (Foto
Museum Dokkum)
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et de komst van de missie van het christendom
naar Friesland werden systematisch alle heidense
voorwerpen en afbeeldingen vernietigd. De
kleurrijke Germaanse natuurgodsdienst met zijn eigen
godenwereld, de wereld van heilige bomen en bossen, heilige
bronnen, rivieren, stenen en natuurwezens moest worden
weggedrukt. Dit maakt dat de voorwerpen die de tand des
tijds toch hebben doorstaan, een krachtig verhaal vertellen
van een stuk van onze geschiedenis.
Het eerste voorwerp in de vaste opstelling archeologie
is een gouden ring uit de 7de of 8ste eeuw met daarop
een beeltenis van Wodan (Odin), geflankeerd door zijn
raven Muninn en Huginn. Het voorwerp werd tijdens
baggerwerkzaamheden opgediept uit de Ee. ‘De raaf Muninn
staat symbool voor geheugen en Huginn voor gedachte,’
vertelt Evert Kramer. ‘Volgens de Noordse mythologie
vertrekken zij dagelijks vanuit Asgard, de wereld van de

goden, en vliegen over alle negen werelden uit de Noordse
mythologie, waaronder de wereld van de mensen, Midgard.
Aan het eind van de dag keren de raven terug naar Asgard,
gaan zitten op de schouders van Wodan en fluisteren hem
het nieuws in zijn oren vanuit de verschillende werelden.’

Fabeldier
In de opstelling zijn zilveren muntjes die eveneens in de
omgeving van Dokkum gevonden zijn, met aan de ene
kant een Wodankop en de andere kant een fabeldier. De
Angelsaksen noemden dergelijke muntjes ‘sceatta’, wat
‘schat’ betekent. Ze hebben een bijna abstracte voorstelling,
waarschijnlijk geïnspireerd op laat-Romeinse en Keltische
afbeeldingen. De vroegste ‘sceatta’ stammen uit de 6de
eeuw en de Friezen en Denen volgden het Angelsaksische
voorbeeld.

> Het beslagplaatje draagt de
beeltenis van Wodan tussen
twee monsters, mogelijk
is het oorspronkelijk met
nagels bevestigd geweest
aan een leren riem of aan
houtwerk. (Foto Museum
Dokkum)

In een bodemvondst uit de 7de of 8ste eeuw ten oosten van
Dokkum is een stukje bot aangetroffen met de voorstelling
van een lange slang met geopende bek erin gekerfd en
een aanduiding van water. Het is een afbeelding van de
reusachtige Midgardslang of Jormungandr, een van de
gevaarlijkste monsters uit de Noordse mythologie. Het was
de middelste van de drie kinderen van de god Loki en de
reuzin Angrboda. Loki was een onruststoker die in staat was
van gedaante te wisselen. Omdat hij steeds boosaardiger
werd, sloten de goden hem op in een grot met de giftige
slang boven hem. Deze was zo enorm groot, dat hij in een
cirkel om Midgard ligt. Zijn kop reikt tot aan de punt van zijn
staart en wanneer hij erin bijt schudt hij van woede, waarmee
hij aardbevingen veroorzaakt.
Een bijzonder voorwerp uit de 7de eeuw, een beslagplaatje,
draagt de beeltenis van Wodan tussen twee monsters. Het
is een bodemvondst uit de terp van Dokkum. Mogelijk is het
oorspronkelijk met nagels bevestigd geweest aan een leren
riem of aan houtwerk. Van de monsters is niet goed te zien
of het gaat om een leeuw of een wolf. De interpretatie is dat
het gaat om twee hulpgeesten.

Prestigegoederen
Evert Kramer vertelt over het beslagplaatje: ‘In Sutton
Hoo in Zuidoost-Engeland zijn in het Angelsaksische
scheepsgraf van de in 625 overleden koning Redwald,
vergelijkbare voorwerpen met beeltenis van Wodan

gevonden. Het was een zogenoemd cenotaafgraf, dat wil
zeggen een graf waarbij het lichaam ontbreekt. Andere
voorwerpen van uitzonderlijk hoge kwaliteit smeedwerk zijn
vergelijkbaar met de beroemde fibula uit Wijnaldum. Dit
fraaie meesterstuk uit de 7de eeuw behoorde tot de hoogste
prestigegoederen, passend bij de status van een koningin.
De vondsten die in Dokkum getoond worden vallen ook
onder de prestigegoederen. De drager daarvan behoorde
tot de hoogste plaatselijke elite en was goed op de hoogte
van de mythologie. Het was iemand die de ceremonies kon
opdragen want men begreep de beeldtaal.’
‘Op de fibula van Wijnaldum, die zich in het Fries Museum
bevindt, zijn naast geometrische motieven twee draken of
fabeldieren afgebeeld,’ vult Jan Zijlstra aan. ‘Het sieraad werd
omstreeks 600 vervaardigd en moet toebehoord hebben aan
een koningin. Het was gewijd aan de vruchtbaarheidsgodin
Freya. Tijdens de aan Freya gewijde ceremonies ging de
koningin als draagster van het sieraad eveneens voor in de
rituelen.’
Het is bekend dat de Angelsaksische koning Redwald
Wuffinga, die in 599 de troon van East Anglia besteeg,
familiebetrekkingen had met de Friese koning Audulfus.
Jan Zijlstra komt met zijn hypothese: ‘Hij behoorde tot
het elitegeslacht van de Wulfingen. Die Germaanse naam
betekent: ‘kinderen van de wolf’. De koningshuizen waren
via huwelijken aan elkaar verbonden, met alle erfrechtelijke
consequenties van dien. Volgens sommige onderzoekers
was de Friese koning Audulfus getrouwd met een zuster
van Redwald Wuffinga. De naam Audulf eindigt in ‘ulf’, wat
een versleten vorm van ‘wolf’ is en daarmee verwijst naar
Wuffinga.’
In het jaar 605 liet Redwald zich in Kent bekeren tot het
christendom en werd gedoopt. Op advies van zijn heidense
echtgenote echter plaatste hij het altaar naast dat van het
heiligdom van de oude goden. In tegenstelling tot het
9

De eveneens bedreigde Saksen sloten zich bij dit verbond
aan. Onder Bretwaldas leiding bereidden zij zich in 624 voor
op een definitieve veldslag tegen de Franken om voor eens
en altijd af te rekenen met de Frankische aanspraken. Dat
liep uit op een nederlaag waarbij zowel de Friese koning
Audulfus als de Angelsaksische koning Redwald Wuffinga
het leven lieten.’
De Franken beschouwden de Friese koningen nu als hun
hertogen, ondergeschikt aan het Frankische hof. Zoals
elders ging ook in Friesland uitbreiding van de Frankische
macht gepaard met missie, het kerstenen van de heidense
Germaanse stammen. De Angelsaksische missionaris
Willibrord (ca. 658-739) verzekerde zich tijdens zijn
missiereizen vooraf van de bescherming van de Frankische
hofmeier Pepijn van Herstal. Deze had omstreeks 690
het Friese rivierengebied rondom Utrecht en Dorestad op
de Friese koning Radboud veroverd. In de voetsporen van
Pepijns veroveringen probeerde Willibrord in de veroverde
Friese gebieden het christendom te verspreiden, indien
nodig met geweld. Bonifatius (ca. 672-5 juni 754) verzekerde
zich tijdens zijn missiereizen eveneens van de bescherming
van de Frankische koningen.
In 754 onderneemt Bonifatius zijn laatste reis naar Friesland,
samen met een gevolg en militaire bewakers. Zijn hagiograaf
Willibald beschrijft dat Bonifatius tijdens zijn reis naar Dokkum heidense tempels en beelden kapot maakt, omgooit en
kerken bouwt. De heidense afgodsdienst wordt vernietigd en
duizenden mannen, vrouwen en kinderen worden gedoopt.
In volledig door de Franken beheerst gebied leverde dat geen
problemen op. Bij Dokkum had Bonifatius de ‘kersteningsgrens’ bereikt. Voor de heidense Friezen was het niet alleen
een provocatie, maar het kon ook opgevat worden als bedreiging van hun autonomie. In de vroege ochtend van de 5de
juni werd Bonifatius door Friese soldaten gedood.

(Fries Museum, schenking collectie Zijlstra, fotografie Johan Koning)

VOORCHRISTELIJKE MYTHOLOGIE
In een terp bij Wijnaldum is een
6de-eeuwse bronzen hanger met
Wodansmasker gevonden.
De hanger is verguld
met een verzilvering
en emaillering.
Het voorwerp is 46
millimeter hoog
en 30 millimeter
breed en kunstzinnig
vervaardigd. Het
stelt het portret voor
van een man met
een grote gekrulde
snor en halflang
hoofdhaar dat de oren bedekt. Het behoort eveneens
tot de zogenoemde prestigegoederen. Het zal
gedragen zijn tijdens heidense ceremonies. Jan Zijlstra
denkt dat het mogelijk in Wijnaldum gefabriceerd is.
Dergelijke vondsten zijn ook gedaan in Engeland en
Scandinavië.

moest deze bewondering voor de heilige uitdrukken en
bevatte het een stichtend verhaal in de vorm van een
legende. Willibald beschrijft dat niemand van Bonifatius
zijn 52 metgezellen en een veelvoud aan wapenknechten de
‘moordpartij’ overleefde. Toch concludeert hij dat Bonifatius
vermoord is tijdens een roofoverval. Hij wordt door de kerk
gezien als martelaar. Hans Mol heeft echter op overtuigende
wijze weten aan te tonen dat de versie dat ‘Bonifatius bij
Dokkum is vermoord’ naar het land der fabelen kan worden

Bonifatius: gedood of veroordeeld?
Bonifatius doopt (boven) en
zijn marteling (onder).

Frankische rijk bestond er in de Friese, Angelsaksische en
Saksische koninkrijken grote verdraagzaamheid tussen
aanhangers van het heidense geloof en christenen. Zo
tolereerden de heidense Friese koningen christelijke
missionarissen binnen hun rijksgrenzen.

Vreedzaam

Willibrord. (Nationale
Bibliotheek, Parijs)
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De Frankische koning Chlotharius II, die regeerde van
584-629, legde steeds sterkere claims op de in zijn ogen
‘heidense’ gebieden. Jan Zijlstra: ‘Onder deze druk werd in
617 de Angelsaksische koning Redwald Wuffinga gekozen
tot opperbevelhebber van alle Angelsaksen om zich tegen de
Franken teweer te stellen. Hij kreeg de eretitel van Bretwalda,
hetgeen ‘opperkoning’ betekent. Later zou ook koning
Audulfus hem als zijn opperkoning, als Bretwalda erkennen.

Historicus Hans Mol schrijft in Fryslân (2004) over de
dood van Bonifatius mogelijk als gevolg van een verkeerde
kersteningsstrategie. Hij oppert dat de aanval een
gecoördineerde actie is geweest van Friese heidenen die
zich teweerstelden tegen de kerstening. Hans Mol: ‘Moord
geldt in de Germaanse rechtsopvatting als een heimelijke
en zeer oneervolle daad. Zoals we uit de overgeleverde
teksten kunnen opmaken is Bonifatius met zijn gevolg
echter helemaal niet onverhoeds overvallen maar kwam hij
bij een openlijk gewapend treffen om het leven. Geen moord
dus maar doodslag.’ Volgens de wetten die we kennen uit
de Lex Frisionum, hadden de heidense Friezen het volste
recht om de tempelschenders en de aantasters van hun
heiligdommen met de dood te bestraffen.
Willibald had in 766 van aartsbisschop Lullus de opdracht
gekregen een hagiografie of heiligenleven over Bonifatius
te schrijven. Naast historische of biografische elementen

Bisschop Bonifatius predikt het christendom aan de Friezen. Anno
735. Wandschildering door kunstenaar Reclair in de Statenzaal van
het Provinsjehûs in Leeuwarden, 1893/95.

verwezen. Willibald meldt in zijn vita dat de Frankische
beschermer na de ‘moord’ een wraakactie op gang zette:
‘Snelle krijgers spoedden zich naar de plaats van de moord
en brachten de heiden een ‘verwoestende’ nederlaag
toe. Vluchtelingen werden nagezeten, hun have en goed
genomen. Deze christenen keerden met de buitgemaakte
vrouwen, kinderen, knechten en dienstmaagden van de
afgodendienaars naar huis terug.’
Evert Kramer: ‘Bonifatius heeft zijn actie met de dood
moeten bekopen. Wel heeft de kerstening op effectieve
wijze de sporen van de oude religie weten uit te wissen. De
archeologische vondsten bij Dokkum tonen volgens mij
aan, dat hier een voornaam heiligdom moet zijn geweest.
De vondsten in het museum zijn een zwakke echo uit de
rijke voorchristelijke mythologische wereld. Bij Dokkum was
nog een harde kern die het oude geloof aanhing. Ik pleit er
voor dat historici zich over de schroom om het Germaanse
heidendom te bestuderen heen zetten en uitvoeriger studie
maken naar het voorchristelijke geloof. Dit kan ons beeld
van de geschiedenis vergroten.’ <

Wiebe Hoekstra (Feanwâlden,
1954) is historicus, journalist
en publicist. Hij publiceerde
meerdere boeken, waaronder
De Friese boerderij, 2500 jaar
geschiedenis van de Fryske pleats.

De mantelspeld (fibula)
van Wijnaldum is belegd
met cellen van plaatgoud
die ingelegd zijn met
stukjes almandijn, een
doorschijnend-rode
halfedelsteen. Onder elk
stukje almandijn bevindt
zich een reflecterend laagje
goudfolie in wafelpatroon.
De combinatie goud en
doorschijnend rood zorgt
voor een flonkerende
reflectie van het licht op deze
ondergrond. (Fries Museum)

Paus Gregorius de Grote formuleerde in 601 een aantal instructies voor de
missionarissen, een soort handleiding. Hij drong er op aan bepaalde lokale traditionele
feestdagen een christelijk equivalent te geven en zo tot onderdeel te maken van de
christelijke godsdienst. De afgoden moesten vernietigd worden. Tempels werden
soms overgenomen; besproeid met wijwater en er werd een altaar met relikwieën
opgesteld. Op de van oudsher bekende plaatsen zouden de mensen dan de ware
god leren kennen en aanbidden. Willibrord en Bonifatius werkten geheel volgens
deze instructies van Gregorius. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een brief uit 752/753 van
Bonifatius aan paus Stefanus, waarin hij vermeldde dat Willibrord de Friese heidense
heiligdommen en tempels vernietigd had, zoals ook op Walcheren gebeurd was.
Vernietigen van heiligdommen behoorde tijdens de missie tot de standaardhandeling.
Heilige waterbronnen en putten werden ontheiligd. Tegenover het natuurgeloof
van de heidenen werd Christus als eeuwige bron geplaatst. De door de Germanen
vereerde heilige bomen werden omgehakt. Zo werd door Bonifatius in 723 in Geismar,
op de grens tussen het christelijke deel van Hessen en het grotendeels heidense
Nedersaksen, de heilige Donareik omgehakt. Toen wraak van de Germaanse goden
uitbleef zouden zich veel mensen hebben laten dopen. Van het hout werd een kapel
gebouwd, gewijd aan Sint Petrus.
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SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

(Fries Museum)

In rook opgegaan

W
Weromrop.nl

ie over de A32 van Heerenveen
naar Wolvega gaat, rijdt bijna
ongemerkt langs Ter Idzard. In de
kleine dorpskerk herinneren rijkbeschilderde
rouwborden aan het geslacht Idzerda, maar
van de gelijknamige state is geen spoor meer
te vinden. In de beschrijving van het dorpje in
de Tegenwoordige Staat van Friesland is te lezen,
dat het oorspronkelijke stenen huis twee keer
afgebrand is en dat Baerthe van Idzerda (15271603), raadsheer aan het Hof van Friesland, zijn
ouderlijke huis liet herbouwen. Kreeg de state
toen het aanzicht zoals te zien is op de tekening
van Jacobus Stellingwerff uit 1722 in het Fries

Museum? En wat is er daarna gebeurd met het
huis?
Radiopionier Hanso Schotanus à Heringa Idzerda
(1885-1944) maakt ergens tussen 1930 en 1944
– het jaar waarin hij standrechtelijk geëxecuteerd
wordt door de Duitse bezetter – enkele
aantekeningen bij de tekening van Stellingwerff:
‘De stins werd gebouwd in 1488 door HAYCO
MEIJNES VAN IDSAERDA en overgedragen op
zijn zoon Dr. BAERTHE VAN IDSAERDA. De stins
was tijdens inlandsche verdeeldheden verbrand,
doch door dr. Baerthe weder opgebouwd. … In
1741 werd de stins door de familie TERWISCHA na
een brand in gewijzigden vorm herbouwd als een

groot Heerenhuis met boerderij. In 1927 is ook
dit afgebrand en is op de oude fundamenten een
boerderij gebouwd, terwijl eenige jaren tevoren
reeds de grachten gedempt en de lanen geslecht
waren.’
Idzerdastate is dus niet twee keer, maar drie keer
in rook opgegaan. Johannes Jellema, zijn vrouw en
dochters Sjoukje, Geesje, Johanna en Alie in hun
witte jurken moeten dus voor 1927 op de foto zijn
gegaan voor de laatste Idzerdastate. <

Marlies Stoter (Woerden, 1960)
is sinds 1999 conservator bij het
Fries Museum.

13

LYKELE JANSMA

HAN NIJDAM EN JAN YBEMA

Het Friese
geld van
Lykele
Jansma
Fries geld klinkt als iets uit de Middeleeuwen,
toen er een veelheid aan geldsoorten in
omloop was. De Friezen waren al sinds de
Vroege Middeleeuwen zeer vertrouwd met het
fenomeen geld. Na de val van het Romeinse Rijk
begonnen ze, samen met hun Angelsaksische
buren, met het munten van geld. Deze zilveren
sceatta’s zijn in omloop gebracht vanaf ca. 650
na Christus. Een eeuw daarna namen de Friezen
het Karolingische pond
over. Gedurende de
hele Middeleeuwen
hebben ze diverse
zilveren penningen als
standaardmunt gekend.
De eigenzinnige Lykele
Jansma bracht begin jaren
1980 Friese munten en
bankbiljetten op de markt.

Lykele Jansma, 1974.
(Foto Henk Kuiper,
Tresoar)
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Voor- en achterzijde van de bankbiljetten, bedacht door Lykele Jansma,
ter waarde van ‘10 âlde skilden’ en
‘25 âlde skilden’, 1983.

L

ykele Jansma (1941-1995) was een bijzondere figuur in
het Friese culturele landschap van de jaren zeventig tot
aan zijn voortijdig overlijden in 1995. Hij wordt bijna
steevast historicus en uitgever genoemd. Als historicus was
hij een laatbloeier. Hij volgde het gymnasium in de avonduren en begon daarna met een studie geschiedenis in Groningen. Daarnaast verdiende hij zijn brood met het uitgeverschap. Hij specialiseerde zich in de Friese geschiedenis van
de 16de eeuw. In 1983 studeerde hij af met een scriptie over
Reyner Bogerman (ca. 1475-na 1566), die vooral bekend staat
om zijn verzameling spreekwoorden. Zijn scriptie leidde niet
tot een officiële publicatie. Toen de onderhandelingen met de
redactie van It Beaken – het wetenschappelijke tijdschrift van
de Fryske Akademy – stukliepen, zocht hij in 1986 zijn heil bij
het door amateurhistoricus Jan Post in eigen beheer uitgegeven tijdschrift De Neitiid. De redactie van It Beaken was enthousiast geweest over de scriptie, maar stelde op inhoudelijke gronden voor het in twee artikelen op te knippen. Daar
was Jansma het niet mee eens. Hierin tekent zich de man:
eigenzinnig en niet gehecht aan officiële erkenning. Over
Botte van Holdinga, wiens kroniek uit circa 1570 nog steeds
onuitgegeven is, publiceerde hij in 1990 een lang artikel in de
Leeuwarder Courant, maar daar bleef het bij.

Anargistyske yntellektueel
Biografische informatie over Lykele Jansma is dun gezaaid.
Het meeste valt nog te vinden in de autobiografische verhalenbundel van Steven Sterk, De midden en de beide einen uit
2012. Daarin staan prachtige anekdotes over Jansma als zeer
eigenzinnige Fries beweger.
‘Lykele Jansma hie nocht oan ûnnocht. Hy wie tefolle yntellektueel en yndividualist om him by ferieningen en organisaasjes te bejaan. Hy koe dwers wêze, fral as er drank op hie
mar hy hie in goed gefoel foar humor dy’t de soargen fan aldendei relativearret.’ Verderop in het hoofdstuk noemt Sterk
hem een ‘Frysksinnige anargistyske yntellektueel’, om dan
vervolgens te beschrijven hoe Jansma elk jaar aanwezig was
bij de herdenking van de Slag bij Warns. Na afloop van de
ceremonie trof men elkaar in het plaatselijke café om daar te
discussiëren over de teloorgang van het Fries. Jansma wakkerde steevast precies op het goede moment de gemoederen
aan door te roepen: “Wy moatte in brief skriuwe!” Ja, riep
iedereen dan, wij moeten een brief schrijven! ‘En dan waard
der wer in kladsje rjochting Den Haag stjoerd’, schrijft Sterk.
Met deze achtergrondkennis is dit verhaal ook te herkennen
in een door Jansma geschreven gastcolumn in de Leeuwarder
Courant uit 1992 (‘Ofbliuwe fan de Warnsbetinking’), waar de
ironie letterlijk van af druipt. En toch ging hij er elk jaar heen.
Zijn betrokkenheid bij de Friese zaak spreekt ook uit de ‘Eurolympiade’ die hij in 1985 organiseerde: een Olympische
Spelen voor Europese minderheden. In Workum troffen sporters uit onder andere Friesland, Noord-Friesland, Vlaanderen,
Wales, Zwitserland, Lapland en Bretagne elkaar. De provincie

Aardewerken pot met
zilveren sceatta’s en
denarii uit Hallum,
circa 730 na Christus.
(Fries Museum)

kwam met een subsidie van 20.000 gulden over de brug. Een
tweede editie kwam er echter niet. Steven Sterk: ‘Hy betocht
út idealisme de Eurolympiade foar minderheidsgroepen
mar dat wie op syn Lykeles organisearre en dat betsjut dat it
wakker gaoatysk ferrûn.’ Jansma haalde er wel de landelijke,
Zwitserse en Zweedse televisie mee.

Beeld van de evenementen rondom de door Lykele Jansma bedachte Eurolympiade, hier in Workum,
1985. Die Olympiade werd op zondag, de dag voor deze gebeurtenis in Workum, geopend met een
tocht van een fietsploeg uit Sneek van Aurich in Oost-Friesland naar het Reaklif bij Warns. De start
zou zijn bij de Upstalsboom, maar de fietsploeg uit Sneek kon die niet vinden. Jansma had de leden
van de ploeg niet duidelijk genoeg uitgelegd, hoe ze daar moesten komen. Toen ze, naar eigen
zeggen, in het centrum van Aurich geen boom zagen, zijn ze maar op de fiets gestapt en ze hebben
inderdaad het Reaklif bereikt. Daarmee was de Eurolympiade officieel geopend. (Foto Leeuwarder
Courant, Tresoar)
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LYKELE JANSMA

Lykele Jansma, 1978. (Foto
Leeuwarder Courant, Tresoar)

In meerdere opzichten was 1988 geen goed jaar voor Jansma.
Niet alleen gingen zijn plannen voor een door hem zelf te
schrijven en uit te geven boek over tweeduizend jaar Friezen
niet door, hij ging ook nog eens failliet. Jansma was vanaf
1970 actief geweest als uitgever. Toen richtte hij samen met
anglist en frisist Geart van der Meer het literaire tijdschrift
Alternatyf op, dat zes jaar zou bestaan. Als uitgever richtte hij
zich op kwaliteit. Zo wonnen ‘zijn’ auteurs Jan Wybenga en
Reinder van der Leest de Gysbert Japicxpriis met hun werk.
In de verschillende levensberichten die bij zijn dood verschenen werd zijn uitgave van het werk van de kunstenaar Tjeerd
Bottema geprezen. Maar ook de sociale geschiedenis kwam
aan bod in de vorm van de memoires van Jelle Dam, Gerrit
Roorda en Douwe de Wit.

It ferkocht as slaad

Eerste Friese postzegel van
de FPTTT, 1981.
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In de Leeuwarder Courant van 1988 is een bekendmaking te
vinden van de faillietverklaring van Jansma’s uitgeverij. Daar
vinden we als officiële naam van het bedrijf: ‘Uitgeverij Lykele
Jansma, Fryske Muntsintrale en Nederlandse Muntcentrale’.
Hij bracht dus Fries geld en Friese postzegels uit. De stunt
met de Friese postzegels ging vooraf aan het experiment met
het Friese geld en is het meest uitgebreid beschreven door
Steven Sterk. Omdat het hier telkens waardepapieren betreft,
lagen beide activiteiten in elkaars verlengde. Op een bepaalde manier is de stunt met de Friese postzegels het best
gelukt, omdat die daadwerkelijk gebruikt zijn om brieven te
versturen. Steven Sterk was actief betrokken bij de postzegel
actie. In 1982 was hij met Jansma in contact gekomen omdat
hij hem wilde interviewen over zijn blad Alternatyf. Sterk was
met zijn achttien jaar jonger een aanstormend talent in de
Friese Beweging in die jaren. Waarschijnlijk daarom betrok
Jansma hem op een slimme manier in de stunt rondom de
postzegels. Hij overviel hem met een telefoontje en beval

hem de postzegels bij hem weg te halen omdat de grond
hem zogenaamd te heet onder de voeten werd. De dag ervoor had namelijk in De Telegraaf een artikel gestaan waarin
werd aangekondigd dat de illegale organisatie die zich Fryske
Posterij Telegraaf en Telefoan Tsjinst (FPTTT) noemde met
een Friese 65-centszegel op de markt zou komen.
Net zo slim als Jansma Sterk in het complot betrok, had
hij het in zijn eentje uitgedacht. Er zat helemaal geen grote
organisatie achter de FPTTT. Door echter in de kranten een
rookgordijn op te trekken waarin met indrukwekkende maar
grotendeels gefingeerde cijfers en aantallen werd geschermd,
kreeg de eenmansactie de schijn van een serieus initiatief.
De wereld was in die tijd nog een stuk gezagsgetrouwer dan
nu. De PTT reageerde navenant. De brave FNP (Frysk Nasjonale Partij) distantieerde zich meteen van het initiatief omdat
er iets illegaals gedaan werd. In de krantenartikelen die in de
aprildagen van 1982 verschenen, zien we verschillende
aspecten doorschemeren van het ideeëngoed van Lykele
Jansma: de postzegels moesten gezien worden als een protest tegen de regionale politiek van de regering en een manier om de Friese economie te steunen.
In het Friese wereldje maakten de postzegels veel indruk.
Steven Sterk: ‘It wie moai om oan in fergadertafel of yn it
kafee te sitten en it praat oer de postsegel oan te hearren. Ik
helle dan foarsichtichwei in feltsje postsegels út de tas en lei
dat suver ûnnoazel op tafel. De stilte. De ferwûndering. De
ohs en ahs! It ferkocht as slaad, dat seit himsels.’
Zo hielden de Friese postzegels de gemoederen flink bezig
in 1982 en 1983. Diverse poststukken met Friese zegels erop
werden daadwerkelijk bezorgd. Jansma hield een flinke duit
over aan de verkoop van de vellen postzegels. Hij deelde
dat deels ook weer uit aan de Friese gemeenschap. Zo overhandigden op 5 mei 1982 vijf bestuursleden van de FPTTT
een koffer vol bankbiljetten ter waarde van 10.000 gulden
aan twee dames van de stichting in Vrouwenparochie voor
de restauratie van het geboortehuis van Waling Dijkstra.
Het was een illuster gezelsschap: dr. Freark Wynia (directeur
postale diensten), jhr.dr. Sjoerd fan Agricola (economisch

Geldwisselaar en zijn vrouw. Schilderij door Marinus van
Reymerswaele, 1539. (Museo del Prado, Madrid)

directeur) [Steven Sterk], Janco fan Nimwegen (directeur generaal), baron Johan Foarst ta Grutbroek (directeur telefoon)
en mr.dr. Pieters Dykstra (adjunct directeur en voorlichter)
[Lykele Jansma]. Opnieuw was dit een uiting van de humor
en intelligentie van Jansma, die – om Marten Toonder aan
te halen – een ‘ragfijn spel’ op vele niveaus speelde. Deze
gift werd in 1983 gevolgd door een van 5.000 gulden voor
Operaesje Fers en in 1984 van 3.000 gulden voor het Frysk
Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum.
De Friese munt volgde vrij snel op de Friese postzegel, maar
Lykele Jansma koos nu een andere benadering. Waarschijnlijk
had hij ingezien dat er bij zijn postzegel een dunne scheidslijn liep tussen een sluitzegel, een zegel voor de sier, en een
echte postzegel, een waardepapier. Op dezelfde wijze kon hij
spelen met het onderscheid tussen een gelegenheidsmunt of
penning en een echt betaalmiddel en zo wettelijke verboden
omzeilen. Het begon met een zilveren daalder die hij in 1982
uitbracht, een ‘gelegenheidsmunt’ zoals het in het Nieuwsblad van het Noorden van 22 september 1982 staat. Ook trad
Jansma nu uit de anonimiteit.

Daalders en âlde Fryske skilden
Na de zilveren gelegenheidsdaalder zette hij in mei 1983 de
stap naar zijn set Fries geld, bestaande uit munten van 1/2,
1, 2 en 21/2 ‘daalders’ en drie biljetten van 10, 25 en 100 ‘âlde
Fryske skilden’, ontworpen door de kunstenaar Aizo Betten,
waarmee hij vaker samenwerkte. De aanduiding ‘gulden’
vermeed hij bewust. Waarschijnlijk had Jansma beseft welke
risico’s hij bij de postzegels had genomen, niet alleen door
de campagne die hij er rondom had opgetuigd, maar ook
door het feit dat hij de postzegels als ‘echte’ waardepapieren
op de markt had gebracht. De eerste zegel, met Fedde Schurer erop, had een waarde van ‘65 sinten’ gehad, en latere
zegels hadden frankeerwaardes van 71 en 75 cent.
Nog een teken dat Jansma nu op safe leek te spelen, was het
feit dat hij expliciet toestemming vroeg aan De Nederlandsche Bank. Maar ook hierbij is het weer de vraag of hij naïef
of juist uiterst slim te werk ging. Uit krantenartikelen rondom
de lancering van het Friese geld (13 en 14 mei 1983) wordt
namelijk niet geheel duidelijk waarvoor Jansma nu precies
toestemming had gevraagd aan DNB. Zelf wordt hij als volgt
geciteerd: ‘De Nederlandse Bank had geen bezwaar tegen
het uitbrengen van een eigen muntsoort.’ Terwijl DNB zelf
dit zei: ‘De heer Jansma heeft ons wel laten zien wat hij wilde
maken. Dat was niet in strijd met het auteursrecht van onze
bank op Nederlands geld maar hij heeft niet ons fiat om
zijn biljetten ook als betaalmiddel te gebruiken.’ Jansma zei
echter met zoveel woorden wel degelijk dat hij probeerde de
bankbiljetten als echt geld in roulatie te willen brengen. Hij
had al met enkele bedrijven afgesproken dat ze de munten
en biljetten zouden accepteren. Over het precieze hoe en wat
hiervan blijft hij vaag. Als DNB daags na de lancering van de
set Fries geld bekend maakt contact op te zullen nemen om-

dat dit toch niet de bedoeling was, laat hij door de journalist
(hoogstwaarschijnlijk zijn vriend Jan Kroes) optekenen dat
hij naar Helgoland (toch wel het Friese equivalent van Avalon) is vertrokken en niet beschikbaar is voor commentaar.
Opnieuw lijkt deze lancering van het Friese geld een subtiel
spel van ‘Waarheid en Schone schijn’ te zijn. In het Nieuwsblad van het Noorden (13 mei 1983) zegt Jansma namelijk:
‘Stel, […] ik trek een toga aan en zeg tegen iemand: jij moet
voor 3 weken de gevangenis in. Dat wordt dan serieus genomen, maar niet als ik zoiets vertel in mijn gewone kleren. Zo
is het met geld ook: Als ik zeg dat dit geld is, dan is het geld.’
Jansma had heel goed door hoe geld werkte en probeerde
de commerciële, intellectuele en bewegersaspecten van zijn
persoonlijkheid te laten samenkomen in dit project. Bijna
was het gelukt.
De setjes Fries geld hebben waarschijnlijk alsnog goed ‘echt’
geld opgeleverd. In de daaropvolgende jaren kwam Jansma
nog een paar keer met een Friese gelegenheidsmunt. Hij lijkt
vanaf dat moment op veilig te spelen en zich niet meer in te
laten met sociale experimenten. In 1984 laat hij een nieuwjaarsmunt bij ’s Rijksmunt in Utrecht slaan. Trots wordt gemeld dat dit de eerste keer is dat ’s Rijksmunt er een met een
Friese tekst (‘Folle lok en seine yn 1985’) slaat.

Een Leeuwarder zeefdrukker
brengt T-shirts op de markt
met daarop afgebeeld de
voorzijde van het
Friese bankbiljet, bedacht
door Lykele Jansma. (Foto
Drukvast Zeefdrukkerij)

Weinig praktisch
Geld is vertrouwen. Dat had Lykele Jansma goed door. Maar
zijn experiment met Fries geld was uiteindelijk te weinig
doordacht om echt serieus te zijn. In dat opzicht lijkt het helemaal te passen bij zijn persoonlijkheid. Speels, intelligent,
filosofisch, rebels, maar te weinig praktisch.
In zijn autobiografie sluit Steven Sterk het hoofdstuk ‘Aksje’,
zo af: ‘Okkerlêsten fertelde ik twa jongere maten oer de Fryske postsegels. […] Se seagen my mei grutte eagen oan. Ohn,
seinen se, hawwe der Fryske postsegels west? Che Guevara
syn kop ferkeapet noch op kofjekopkes en T-shirts. De hâldberheidsdatum fan Fryske aksjefierders is justjes beheinder.’
Het historisch besef van Nederlanders en daarmee ook van
Friezen is zoals bekend klein. Laat het Sterk tot troost zijn
dat een Leeuwarder zeefdrukker nu een set T-shirts op de
markt brengt met de bankbiljetten van Lykele Jansma.
Wellicht is het idee van Jansma om te komen tot Fries geld
waarmee de Friezen zichzelf kunnen redden toe aan een
wedergeboorte. Friesland kan hiervoor anno 2017 makkelijk
aansluiten bij initiatieven die landelijk en internationaal
bestaan. Nog in februari vorig jaar werd in Leeuwarden een
lezing verzorgd door de Social Trade Organisation (STRO),
die overal op de wereld projecten met complementair geld
begeleidt. Een Friese munt zou naast de euro kunnen bestaan en Henk van Arkel van STRO liet zien welke voordelen
dat op zou leveren voor de Friese economie. Het initiatief
zou ditmaal beter doordacht en beter voorbereid kunnen
zijn dan de eenmansactie van Jansma destijds. Wat overeind
blijft is hoe ver hij zijn tijd vooruit was. <
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• Brodbeck, K.H., Die Herrschaft
des Geldes. Geschichte und
Systematik, Darmstadt, 2012
• Henstra, D.J. en A.T. Popkema
(bez.), Fon Jelde. Opstellen van
D.J. Henstra over middeleeuws
Frisia, Groningen, 2010
• Sterk, S., De midden en de beide
einen. Ferhalen, Gorredijk, 2012
Han Nijdam (Amsterdam,
1969) is projectleider Oudfries
aan de Fryske Akademy en doet
onderzoek naar het Oudfries en
het Oudfriese recht. Studeerde
Middeleeuwse geschiedenis,
Oudgermaans en Antropologie
aan de Universiteit van
Amsterdam en promoveerde op
de Oudfriese boeteregisters aan
de Universiteit van Leiden.
Jan Ybema (Workum, 1991) is
cultuurhistoricus aan de Fryske
Akademy en verbonden aan het
thema ‘Economische clusters’.

17

DOEKE HELLEMA

MARGREET NAUTA

mijn harte behoort!’ Toch zou het nog jaren duren voordat hij
haar ten huwelijk vroeg.
Als officier van gezondheid 3e klasse voer Doeke naar Curaçao en bleef zeven maanden weg. Grootvader Doeke Wijgers
Hellema noteerde in zijn dagboek dat zijn kleinzoon op een
fregat met 44 stukken (kanons) werd geplaatst. De daarop
volgende jaren voer hij rond in de Indische wateren. In 1855
zat het erop en reisde hij vol verlangen terug naar Achlum. In
de verte zag hij zijn ouders staan. ‘Ik wierp mij in den hoek
van den wagen terug; mijn vreugden gevoel was mij te sterk.’
Doeke en Janke verloofden zich, maar moesten snel afscheid
nemen; zijn verlof was kort. Doeke werd als arts en leraar
geplaatst in het Marinehospitaal in Den Helder. Tegelijkertijd
liet hij zich in Leiden als student inschrijven om een academische graad te halen. Vrij vlot slaagde hij voor alle examens. In 1857 promoveerde hij summa cum laude met zijn
proefschrift Dampkringslucht en haar waarde voor de Gezondheidsleer. Het thema is verrassend actueel; over het belang
van ventilatie en het gevaar van fijnstof. De precieze processen kunnen de medici in zijn tijd nog niet verklaren, maar ze
zien al wel verbanden met gezondheid.

‘Verlangen naar het stille
Achlum’

Bij het leegruimen van het ouderlijk huis in Amersfoort ontdekken mijn broer,
zus en ik in een oude metalen kist wat spullen van onze betovergrootvader, de
marinearts Doeke Hellema (1828-1907). We weten dat hij de kleinzoon was van
Doeke Wijgers Hellema (1766-1856), een Fries wiens dagboekaantekeningen in het
Friesch Dagblad zijn gepubliceerd. Er ligt een setje eretekens in, zijn proefschrift en
het boek Eene reis om de wereld. Na enig speurwerk vinden we later in Friesland ook
zijn handgeschreven autobiografie weer terug. Doeke Hellema, een domineeszoon
van het Friese platteland die op zijn 16de naar Utrecht vertrok en het schopte
tot dirigerend officier van gezondheid 1e klasse. Zou hij naar Friesland hebben
terugverlangd?

Doeke Hz. Hellema (1828-1907),
kleinzoon van Doeke Wijgers Hellema
(1766-1856).

D

Janke Diderika Vlaskamp (1826-1903),
de echtgenote van Doeke Hellema.

oeke Hellema groeide gelukkig op in de pastorie
van Achlum, het dorpje waar zijn vader Hendrik
52 jaar predikant zou zijn. De uitgestrekte appelboomgaard was een paradijs om in te spelen. De verkoop
van fruit leverde bovendien extra inkomsten. Er viel een
schaduw over het gezin toen Doeke vijf jaar oud was. Bij zijn
zusje werd, zoals hij later beschreef, het chirurgisch mes
onnodig ingezet bij een knieblessure. ‘De heelmeester van
Franeker behandelde haar, en toen deze eene insnijding in
de knie deed, was ik woedend en als men mij niet verwijderd
had, zou ik den chirurg in het aangezicht geslagen hebben.
(…) Toen de zwarte mannen kwamen om het lijkje naar het
kerkhof te brengen vluchtte ik naar de studeerkamer, en
wilde niet mee.’ Het zal hem later sterken in de opvatting
dat onnodig snijden voorkomen moest worden.
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Toen Doeke zestien werd, las zijn vader een advertentie voor
een studie met rijkstoelage: de Rijkskweekschool voor militaire geneeskundigen in Utrecht. Een opleiding tot Delfts
ingenieur was niet mogelijk vanwege de kosten. Hij reisde
met zijn vader naar het verre Utrecht om toelatingsexamen
te doen. Zijn zelfvertrouwen slonk tussen al die jongens
waarvan sommige ‘zware baarden droegen, kerels als boomen’. Desondanks slaagde hij met gemak voor de toelating.
Hij voelde dat de beroemde professor F.C. Donders vertrouwen in hem had en wilde dat graag waarmaken. Waar hij mee
worstelde, was de kwestie van het geloof. Professor Donders
vroeg Doeke ‘of hij vroom is’. Hij antwoordde hem ‘zoude ik
niet geloven wat mijn vader mij van jongs af heeft geleerd?’
De professor had hem lachend bij de hand gepakt en gezegd:
‘gij zult wel wijzer worden, Hellema, en niet te geloven wat
de Dominés, de Pastoor en de menschen u wijs maken. Uw
verstand zal u wel zeggen, dat gij niets anders kunt gelooven,
dan dat gij duidelijk bewezen ziet.’ Doeke was geschokt en
schreef zijn vader: ‘Zeer gaarne zou ik hieromtrent het oordeel van Pa vernemen.’ Pa antwoordde zijn zoon bedaard;
zei hem niet te snel te twijfelen en zo nodig het oordeel nog
even op te schorten.

Professor F.C. Donders inspireerde vele studenten, waaronder
Doeke Hellema. Foto uit omstreeks 1847. (Het Utrechts Archief)

Eretekens van Doeke
Hellema.

Marinearts
Professor Donders gaf anatomie en fysiologie. Hij inspireerde veel studenten en ook bij Doeke wierp dat zijn vruchten
af. Trots schreef hij dat hij en twee andere Friezen elk jaar
‘primus’ waren en de opleiding werd positief afgesloten.
Vervolgens ging hij als officier van gezondheid aan boord van
het zeilschip de Prins van Oranje. Niet uit behoefte aan avontuur, maar vanwege het salaris. Het was de snelste manier
om zijn studieschuld af te kunnen lossen. Voor hij wegging,
schreef hij een hartstochtelijk gedicht in het poesiealbum van
zijn nichtje Janke Diderika Vlaskamp: ‘Me lieve, wie eeuwig

De toegangspoort tot de Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen en het Groot Rijkshospitaal te Utrecht, waar Doeke Hellema op zijn zestiende toelatingsexamen deed. (Het Utrechts Archief)

Doeke en zijn nichtje Janke trouwden in Friesland en vestigden zich vlakbij het Marinehospitaal in Den Helder. ‘Het
was ons niet moeilijk, om stil eenvoudig, huiselijk te leven.
Wij beiden waren gewoon aan zuinigheid en eenvoud.’ Hun
geluk was groot toen in 1859 hun eerste kindje werd geboren.
‘Een lief molletje’, noemde Doeke haar vertederd en even
verder in één kenmerkende alinea: ‘Ik krijg het ridderkruis
van de Eikenkroon. Onze Magdeltje is levendig en vlug. Wij
alle drie verlangen naar het stille Achlum.’ Elke zomer kwam
de familie bijeen voor de ‘familievereeniging’. Hoe hecht
de Friese familiebanden ook waren, Doeke en Janke leefden
vrij eenzaam in Den Helder. Bezorgd schreef Janke’s moeder ‘Gijlieden moet U niet te veel isoleeren.’ Doeke schreef
verrukt over zijn kleine Magdeltje. ‘Ze is zoo levendig, zoo
dartel, zoo dik, een engelenkopje!’ Groot was dan ook zijn
verdriet toen hij ontdekte dat zijn peuter volledig doof was.
Hierna werd Gerrit Foppe geboren. En daarna nog twee
kinderen die zij verloren aan de gevolgen van kinkhoest. Zo
goed en zo kwaad als het ging, leefde en werkte het gezin
verder.
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oogheelkundig congres van professor Donders. In de autobiografie lezen we dat hij Doeke en Janke thuis een bezoekje
brengt. Opeens begrijpen we de herkomst van een klein
Japans tabakspijpje in een rieten hoes met het opschrift
‘DH 1871’ dat we in een bureaula aantroffen.

Ventilatie en frisheid

Zr. Ms. Schroefstoomschip
1e klasse Curaçao liggende
in het Nieuwediep 5 October
1874. Doeke Hellema voer
met dit schip langs belangrijke wereldhavens.

Een kiseru, een Japans
tabakspijpje, een cadeau
van Itō Genpaku aan Doeke
Hellema.
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In 1861 promoveerde Doeke ook nog op stellingen in de
verloskunde en heelkunde, een combinatie met geneeskunde
die gebruikelijk was. De omgang met collega’s liep echter
niet altijd makkelijk. Toen hij een sleutelbeenbreuk niet als
zodanig diagnosticeerde, schreef hij: ‘Blijkbaar was ieder
verblijd dat men in mij een klein vlekje had gevonden.’ Dit is
iets wat vaker terugkomt in zijn autobiografie. Hij moppert
nog al eens, voelt zich miskend, lange vriendschappen verwateren soms. Mogelijk bezat hij net wat te weinig tact. Uit
sommige losse opmerkingen blijkt dat hij weinig opheeft met
het gezag, mogelijk is hem dat niet in dank afgenomen. Toch
volgden er nieuwe taken waar hij plezier in had. Van 1866 tot
1871 deed hij onderzoek naar acute longontstekingen. Hij
noteerde welke geneesmiddelen de patiënten kregen, welke
bijverschijnselen optraden en hij paste statistiek toe bij de
analyse van de gegevens. Ook onderzocht hij nauwkeurig
de lichamen van overleden patiënten. Zijn taak als leraar
breidde zich uit. Nederland had al eeuwenlang een bijzondere handelsrelatie met het geïsoleerde Japan. Halverwege
de 19de eeuw brak een tijd aan van uitwisseling. Doeke kreeg
in dat kader de opdracht om in het Marinehospitaal twee
Japanse studenten op te leiden: Itō Genpaku en Hayashi
Kenkai. In 1871 kwam Itō opnieuw naar Nederland voor een

Na jaren van studeren en hard werken wilde Doeke erkenning
in de vorm van een hogere rang. Aan een eventuele promotie
zat echter één keiharde voorwaarde. Hij moest als marinearts
een reis maken. Ach, wat zag hij daar tegenop. Bijna zuchtend
ging hij aan boord. ‘Ja, de reis is om de wereld heen, doch ik
zit nu eenmaal in de schuit en moet meevaren. Heden ben ik
weder ingelijfd geworden in eene scheepsbemanning van een
oorlogsschip; het individuele wordt in de massa versmolten.’
Gelukkig werd hij ingezet op het oorlogsschip Curaçao, met
geen andere taak dan om de Nederlandse marine in de belangrijkste wereldhavens te tonen.
Zijn tijdgenoot Florence Nightingale introduceerde het gebruik van statistiek in de gezondheidszorg. Artsen leerden
ziekten beter te definiëren, in grafieken weer te geven en
daarmee veronderstellingen te onderbouwen. Deze reis
bood Doeke de gelegenheid om ziekenhuizen te bezoeken
in Rio de Janeiro, Lima, San Francisco, Tokio en Shanghai.
Hij noteerde er gegevens over gebouwinrichting, ziektes en
sterftecijfers.
Varend om de zuidpunt van Chili constateerde hij tevreden dat de gevreesde scheurbuik uitbleef door preventieve
maatregelen: ‘ventilatie en frisheid van het tussendek, eene
krachtige voeding, doelmatige kleding en aanhoudende bezigheid met vermijding van nodeloze vermoeienissen.’ Ook
Nightingale promootte gezondheidspreventie door voldoende licht en ventilatie. Boeiend is dat Doeke als een van
de eersten al in 1875 snapte wat de oorzaak is van beriberi:
‘Voor mij staat het vast, dat de oorzaak in de volksvoeding
moet worden gezocht, die onvoldoende is, zoodra er meer
arbeid moet worden verricht.’ In Tokio bracht hij een bezoek
aan zijn vroegere studenten Itō en Hayasi, ook ontmoette
hij de vader van Hayasi, een rustend hofarts die 25 jaar lang
geneeskundige boeken vanuit het Nederlands in het Japans
had vertaald, volgens Doeke zonder de Nederlandse taal te
kunnen uitspreken of verstaan.

De drukte van de havensteden werd afgewisseld met varen.
In tegenstelling tot zijn vroegere zeilreizen, kon nu stoom
worden ingezet. Tijdens een periode van windstilte noteerde
hij met zijn kroontjespen: ‘… de doodsche kalmte, de stilte
der oneindigheid rondom ons …’, daarna werd met veel herrie de schoorsteen omhoog gehaald en de stoommachine
in werking gesteld en zo voer de boot in rap tempo verder.
Na ruim een jaar zat de klus erop en als ‘dirigerend officier
van gezondheid 1e klas’ stapte hij aan wal. ‘Een oogenblik
later was ik met mijne vrouw en kinderen weder verenigd en
hadden het samen doorstane leed vergeten door de thans
vreugde volle hereeniging!’ Al na een week reisden Doeke
en Janke door naar hun familie in Achlum om hun ouders te
laten delen in hun hervonden geluk.

Heimwee vervult mijn ziel
Zes jaar later, in 1881, schreef Doeke: ‘’s Morgens vroeg heb
ik gewoonlijk grooten lust om op bed te blijven en den rol
van patiënt op mij te nemen in plaats van geneesheer. Als
ik dan naar het Hospitaal trek, gaat het al weer, want, een
kwart eeuw in hetzelfde spoor loopende, dan loopt het bijna
vanzelf.’ Hij mocht tijdelijk de chef van het Marinehospitaal
vervangen, maar moest zijn plekje ook weer afstaan. Zijn
werk en positie bevielen hem niet meer. ‘Ik zit nagenoeg alleen zonder hulp en men rekent er toch op, dat alles goed zal
gaan. Dat is men gewoon omtrent mij. Als ik met een billijk
verzoek kom, dan wordt het geweigerd. Aangename opdrachten zijn voor anderen, wat epineus (lastig, MN) is, is voor

De Japanse student Itō Genpaku, later lijfarts van de Japanse Keizer.

mij.’ Begin 1883 werd de 55-jarige Doeke ernstig ziek. De
diagnose was onduidelijk, schrijven lukte niet meer, hoofdpijn, aanvallen van langdurige bewusteloosheid en zwaarmoedigheid; zelfs het spreken ging gebrekkig. Reden voor
pensionering en een verhuizing naar Leiden. Eerst werd
Leeuwarden overwogen, maar wat zwaarder woog was dat
hun zoon in Leiden medicijnen studeerde. ‘Wij beschouwen
Leiden als eene tijdelijke woonplaats.’
Hij herstelde pas na een maandenlange ziekenhuisopname,
begon nog een consultatieve praktijk, maar in een stad met
zoveel hoogleraren was veel concurrentie. Uiteindelijk beperkte hij zich tot ziektevervanging in de huisartsenpraktijk
van zijn inmiddels afgestudeerde zoon in Voorschoten. Hij
moest wennen aan het verlies van zijn positie, maar hij stortte zich op het tuinieren. Als ’s zomers de oud-collega’s op
vakantie gingen, bleven zij stilletjes thuis, genietend van de
tuin, samen met hun dove dochter Magdeltje. Mogelijk heeft
in die periode zijn inzicht het leven gered van zijn schoondochter Christina. Ze herstelde niet na het kraambed en de
behandelend arts wilde een riskante buikoperatie uitvoeren.
Hij had echter grote bezwaren tegen onnodig ingrijpen en
drong aan op een second opinion en gelukkig maar. Het was
slechts verregaande verstopping waar de kraamvrouw aan
leed.
Het overlijden van Janke in 1903 was voor Doeke een onvoorstelbaar drama. Tientallen pagina’s schreef hij vol over
zijn verdriet, over het melancholisch verlangen naar zijn onbereikbaar geworden geliefde. ‘Voor mij is het eene obsessie een altijd door denken, mijmeren over haar… Heimwee
vervult mijn ziel, vreugdeloos blijft mijn leven, zonder mijne
dierbare vrouw, mijne Janke.’
Doeke schreef zijn laatste regels op oudejaarsavond 1906,
drie weken voor zijn dood: ‘Met dankbaarheid constateer
ik de gezondheid mijner kinderen en kleinkinderen. Doch
zelf bemerk ik dat de ouderdom komt met gebreken. God
behoede ons in ’t Nieuwe Jaar!’ <

Onder de oude bomen van
begraafplaats Groenesteeg
in Leiden, liggen Doeke,
Janke en hun dochter Magdeltje Hellema begraven.

> Meer weten?
• Doeke H. Hellema, De
dampkringslucht in hare
waarde voor de gezondheidsleer,
(proefschrift), 1857
• D. Hellema, Eene reis om de
wereld, 1880
• Het Leven en Werken van
Doeke Hellema Hz is online
beschikbaar op https://
voorouders.jimdo.com/
downloads/autobiografiedoeke-h-hellema/
• De dagboeken Doeke Wijgers
Hellema 1821-1856, zijn online
beschikbaar op
https://voorouders.jimdo.
com/downloads/autobiografiedoeke-wijgers-hellema/
Op 15 oktober vertelt Margreet
Nauta over ds. Hendrik Hellema
(de vader van Doeke Hellema)
in de kerk van Achlum, met
aansluitend een presentatie in
het dorpshuis de Singel.
Margreet Nauta (Amersfoort,
1960) werkte tot 2016 als
educatief auteur en was
betrokken bij projecten over
techniek, duurzaamheid, natuur
en milieu. Sinds 2015 is ze in
de eigen familiegeschiedenis
gedoken (https://voorouders.
jimdo.com).
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HOOFDSTAD IN BEWEGING

‘Het leek of er
brand was, zo
lichtede de stad’
‘Men heeft (…) de proef genomen om de stad met Gaz te verlichten
en heeft volkomen aan de verwachting voldaan, zoo zelfs, dat men
elders in het land, ook te Wirdum, eergisternacht meende, dat er
brand was, zoo lichtede de stad.’ Dit schreef de Wirdumer boer
Doeke Wijgers Hellema in zijn dagboek toen er op 3 december 1845
in Leeuwarden voor het eerst gaslantaarns werden aangestoken.

HESTER POSTMA

H

et gas van de lantaarns kwam uit
de pas geopende gasfabriek van de
Engelse ingenieur John Bryan aan het
Hoeksterend en werd door een ondergronds
leidingnet verspreid. In totaal waren er in de
stad 134 armen en 116 kandelabers van gegoten
ijzer geplaatst. ‘Vreemd en nieuw zijn alle deze
verschijnselen,’ schreef Hellema. ‘In vroegeren
tijd zoude men gezegd hebben, het is onmogelijk
om een gehele plaats ineens te verlichten door
het fabriceren van een zekere stof of lucht de
gehele uitgestrektheid en ommestraten door
pijpen onder de straten door te duwen...’ De
komst van de gasfabriek en ook de nieuwe
straatverlichting sloten aan bij de modernisering
van Leeuwarden die halverwege de 19de eeuw
zijn aanvang nam. Leeuwarden was de zevende
stad in Nederland waar de oude olielantaarns
door gasverlichting werden vervangen. In 1817
nog had het stadsbestuur bij een Rotterdamse
firma zeventig olielantaarns gekocht die
aanzienlijk meer licht gaven en veel minder olie
gebruikten dan de oude lantaarns, maar met de
komst van de gaslantaarn werden deze niet goed
genoeg meer bevonden.

Nat pak
In 1680 kreeg Leeuwarden voor het eerst
stadsverlichting. Her en der werden olielantaarns
geplaatst die ontworpen waren door de
Amsterdamse uitvinder Jan van der Heyden
(1637-1712), vooral bekend van zijn uitvinding van
de brandspuit. Zijn lantaarns brandden in 1669
voor het eerst in Amsterdam en al snel toonden
andere steden interesse voor de met raap- en
lijnolie gevulde straatlantaarns.

Vrouwenpoortsbrug met rechts een olielantaarn van het model van
Jan van der Heyden, 1830. Tekening van Sjoerd Bonga. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Stadsarchivaris Wopke Eekhoff (1809-1880) beschrijft in
zijn Geschiedkundige Beschrijving van Leeuwarden (1846) dat
de magistraat in 1675 overwoog ‘ofte oock binnen desen
stadt practicabel is dat Lanteernen op de straten werden
gemaeckt.’ Er was het stadsbestuur veel aan gelegen om
de openbare veiligheid te verbeteren. Want hoewel op
verschillende plekken gevellantaarns hingen en Leeuwarders
op straffe van een boete met een lantaarn over straat
moesten, was het ’s avonds en ’s nachts aardedonker op
straat. Menigeen moest na zonsondergang met een nat pak
uit de grachten worden gevist. Die straatverlichting kwam er
dus uiteindelijk. Er werden lantaarnopstekers aangesteld die
op zomeravonden vanaf een uur of negen en ’s winters om
een uur of vier op pad gingen om de lantaarns, die vooral
in drukke straten en langs grachten stonden, te ontsteken.
Om de kosten voor de nieuwe straatverlichting te kunnen
betalen, voerde het stadsbestuur een belasting in van een
halve stuiver, het zogenaamde Lanteerngeld.

Leeuwarden volgde vanaf de jaren 1910-1920 met wat toen
de ‘electrificatie van de straatverlichting’ werd genoemd. De
gebrekkige toevoer van kolen tijdens de Eerste Wereldoorlog,
die nodig waren voor de gasverlichting, versnelde dit proces.
Na de Tweede Wereldoorlog werden al snel alleen nog
gloeilampen en gasontladingslampen gebruikt die op afstand
centraal aangestuurd konden worden. In woonstraten
kwamen lantarenpalen met tl-verlichting, langs rondwegen
en industrieterreinen werden natriumlampen gebruikt en
op drukke wegen kwam straatverlichting met zogenaamde
kwiklampen. Met deze ontwikkelingen verdween het
eeuwenoude beroep van lantaarnopsteker langzaam uit het
Leeuwarder straatbeeld. <

Oude en afgedankte
gaslantaarns op het terrein
van de gasfabriek aan het
Hoeksterend, 1962. (Foto
Sjoerd Andringa, Historisch
Centrum Leeuwarden)

Hester Postma (Sneek, 1978)
werkt bij het Historisch Centrum
Leeuwarden als projectleider
tentoonstellingen en beheerder
van de Topografisch Historische
Atlas.

Lantaarnopsteker

Burgemeester Van der Meulen dooft de
laatste gaslantaarn in Huizum, 1960.
(Historisch Centrum Leeuwarden).
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Boer Hellema kon in 1845 niet voorzien dat de gaslantaarns
waar hij zich zo over verbaasde enkele decennia later
gedeeltelijk alweer vervangen zouden worden door
elektrische straatverlichting. Nijmegen had hiermee als
eerste stad in Nederland in 1886 de primeur en schakelde
ook al vroeg over op gloeilampen in lantarenpalen.

Lantaarnopstekers gingen traditiegetrouw met gedrukte nieuwjaarswensen langs de deuren in de hoop
op een flinke fooi. In 1846 verwezen zij in de tekst naar de nieuwe gaslantaarns van John Bryan: ‘Neemt
maar eens het nieuwe licht / Nu door John Brijan ontstoken / Dat zo heerlijk voor ’t gezigt / De oude
lampen heeft gewroken’. (Historisch Centrum Leeuwarden)
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BOEKEN

Poptastate in Hantumhuizen met de stinsmuur in de
achtergevel van het voorhuis.
Foto uit het boek van Breuker.
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MEINDERT SCHROOR

Emoties rond een
verdwijnend Arcadië
E
r was een tijd dat het landschap vrijwel uitsluitend tot
het domein van de kunst behoorde en die ligt nog niet
zo ver achter ons. Zo’n veertig jaar geleden was de
historische geografie – bij uitstek de discipline die zich met
het landschap bezighoudt – een achtererf waar je als sociaalgeograaf niet gevonden wilde worden. In de Nederlandse
geografiebeoefening, vanaf het Interbellum tot het begin van
de jaren 1980, overheerste immers de belangstelling voor het
heden en vooral de toekomst, een praktische opvatting van
het wetenschappelijk bedrijf als uitvloeisel van het maakbaarheidsparadigma van de samenleving. Hulpwetenschappen als
de fysische geografie en de geschiedenis waren daarin steeds
verder op de achtergrond geraakt ten gunste van economie,
sociologie en politicologie, waartussen zich op de golven
van de milieubeweging omstreeks 1970 nog de ecologie wist
te wurmen. Geleidelijk aan keerden geografen, met name
historisch-geografen terug in de archieven, met als voorlopig
hoogtepunt de oprichting (2010) van het Kenniscentrum
Landschap aan de Groninger universiteit, dat wonderwel
niet bij ruimtelijke wetenschappen (geografie), gemiste kans,
maar bij de letterenfaculteit werd ondergebracht.
De landschapsgolf heeft inmiddels ook Friesland bereikt.
Terwijl in overzichtswerken in 1989 en 1993 nog nuchter
verslag werd gedaan over het ontstaan en de variatie van de
landschappen van Groningen en Friesland doen tegenwoordig nieuwe begrippen als ‘landschapspijn’ en boektitels als
Vloeiend Landschap opgeld, om nog maar te zwijgen over

scripties en dissertaties, somtijds hele landschapsmonografieën. Ineens is het Friese landschap – dat ‘fansels’ al in de
jaren 1960-1990 zijn onschuld had verloren – bedreigd en
bestudeerd, met spraakmakende protagonisten als Geert
Mak en Jantien de Boer. Aan het groeiend getal publicaties
is recent een tweetal toegevoegd: Friesland Vandaag van de
hand van cultureel-geograaf Hans Koppen en Het landschap
van de Friese klei 800-1800 geschreven door Philippus Breuker, emeritus hoogleraar Friese taal en literatuur.

Landschapsbiografie
Wanneer we het landschap naar zijn meest basale vorm
definiëren als het waarneembare deel van het aardoppervlak,
dat wordt bepaald door de onderlinge samenhang van bodem, reliëf, klimaat, flora, fauna en menselijke activiteiten,
dan hebben beide publicaties, het landschap tot onderwerp.
Friesland Vandaag draagt als ondertitel ‘Het Friesland van nu
vanuit historisch-geografisch perspectief’. Het landschap van
de Friese klei kan als een historisch-geografisch werk worden
opgevat. Friesland Vandaag heeft duidelijk de minste pretenties en richt zich op een ‘brede, in de provincie Friesland
geïnteresseerde lezerskring’. Bij Het landschap van de Friese
klei wordt niet duidelijk voor welk publiek deze ‘landschapsgeschiedenis of landschapsbiografie’ bestemd is.
Koppen geeft een heldere driedeling in een puur landschappelijk deel (Hoe Friesland eruitziet), een economisch deel

(Wat Friesland doet) en een sociaal-cultureel deel (Wat
Friesland betekent), waarin landschapsbeleving en kunstbeelden van Friesland worden behandeld. Breuker eindigt
zijn werk op een vergelijkbare wijze met de hoofdstukken
Schoonheidsbeleving en Literaire lof en spot. Het Friese
landschap of delen ervan kunnen blijkbaar niet meer zonder
emotie worden behandeld. Daar houdt de vergelijking tussen
beide werken op, temeer waar Friesland Vandaag zich vooral
toelegt op de laatste anderhalve eeuw. De auteur gebruikt
naar zijn zeggen het landschap als ingang voor het schrijven
van een regionale geografie. In het eerste deel, dat veertig
procent van het boek beslaat, wordt onderscheid gemaakt
in vier landschappen naar de grondsoorten: klei, veen, zand
en wadden. Ze staan ‘het dichtst bij de manier waarop veel
mensen de Friese omgeving ervaren’. Het zal zo zijn, maar
een indeling in Greidhoek, Bouwhoek, Lage Midden of Merengebied, (Noordelijke en Zuidelijke) Wâlden, ofwel Wâlden
en Zuidoosthoek is de gangbare. ‘De reeks stormvloeden die
grote schade aanrichtte in Friesland is haast oneindig’, stelt
de auteur. Kom kom. Elizabeth Gottschalk heeft er terecht
al vele weg weten te strepen en voor de moderne tijd blijven
wat Friesland betreft vooral 1570, 1701, 1776 en 1825 staan.
De trekvaarten worden onder de veengebieden behandeld,
maar ze liggen vrijwel alle op de klei, Terschelling kende niet
een Wormerum, maar wel een Wolmerum en het Wargaster
Meer werd niet in 1631, maar 1633 drooggelegd, terwijl het
KFG van 1827 en niet uit 1828 dateert. Ypecolsga is geen
‘buurtschapje’, maar een van origine middeleeuws kerkdorp
met verspreide bewoning. Harlingen en Makkum ontwikkelden zich niet zo’n 160 jaar geleden tot centra van aardewerkfabricage, maar deden dat al eeuwen eerder. In het economisch deel komen de bekende thema’s rond krimp, laag
opleidingsniveau, geringe innovatiekracht en perifere ligging
voorbij. Het deel wordt beëindigd met de terechte vaststelling dat ‘visueel massieve megastallen, gladgestreken weilanden met een monocultuur van Engels raaigras en lange
rijen zoevende superwindmolens moeilijk te rijmen vallen
met meer ruimte voor beleving van natuur- en landschapswaarden’. Het laatste sociaal-culturele deel eindigt met een
persoonlijke beschouwing over allerhande typen landschapsschilderijen welke nauwelijks bijdraagt aan de kennis van
het Friese landschap. Het is de vraag of geografen, behalve
waar het topografische afbeeldingen betreft of de analyse van
ruimtelijke percepties, überhaupt iets te zoeken hebben op
dit vooral kunsthistorische terrein.

Imago
Ook in het aanzienlijk beter vormgegeven en geïllustreerde
Het landschap van de Friese klei komen kunst, beleving en
literaire verbeelding aan bod. Ze vormen min of meer de
apotheose van het lijvige werk, waar de auteur aanstonds
in zijn inleiding de piketten in de grond slaat: ‘Er wordt hier
gewerkt op basis van voorbeelden en niet vanuit een selecte-

rende vooropgestelde hypothese of vanuit een enkele invalshoek’. Dat neemt niet weg dat op voorhand de studie wordt
beperkt tot de ‘groene ruimte’ en de ‘sociale differentiatie
van adel, patriciaat en boeren’ en daarmee aansluit op het
bekende stereotype van het arcadische Friesland. Maar waar
zijn de arbeiders, schippers, middenstanders en ambachtslieden? Ze komen slechts op een enkele plaats even kort
door in de vorm van Berltsumer ‘gerniers’ en Barradeelster
‘rigelfiskers’. Achtereenvolgens passeren de veldindeling, de
waterbeheersing, nederzettingen, land- en veldwerk, flora
en fauna, boerenwelvaart, boerderijen en stinzen, buitens,
hoven en tuinen de revue. Een en ander maakt dat in dit
werk, dat sterk de indruk wekt naar compleetheid te streven
(bijna 1.300 eindnoten!), juist de ontbrekende aspecten,
zoals hiervoor gereleveerd, opvallen. In zijn algemeenheid
is er weinig aandacht voor externe factoren, of het moesten
culturele zijn. Ook de hoofdstukken over waterbeheersing,
landverbetering en de laatste passage over ‘de strijd tegen
het water’ in het eerste hoofdstuk zijn tamelijk endemisch.
Het algemene fysisch-geografische kader wordt nauwelijks
geschetst, zoals bijvoorbeeld de hogere ligging van het Friese
land (vergeleken met Holland), de geringere getijverschillen (vergeleken met Zeeland) en bijvoorbeeld het feit dat
externe expertise en dwang (Het Bildt 1505, Zeeuwse rijs- en
dijkwerkers 1525, De Robles 1570-1574) nodig bleken om de
kustverdediging in te richten, resp. op orde te brengen. Waar
ze, zoals in het laatste geval, wel aan bod komen worden ze
nauwelijks geanalyseerd. Dat geldt ook voor nauw met de
geschiedenis van de rijke kleistreken samenhangende fenomenen als de kloosters, de losse arbeiders, hun onbezonnen
huwelijken (Beucker Andreae!) en vroege verzelfstandiging
met de daarbij behorende eenkamerwoningen. De eeuwenoude aantrekkingskracht van deze kuststreken op (seizoens-)
migranten uit het achterland, maar ook de hoge mobiliteit
überhaupt met de vele binnenschippers, landarbeiders en
arbeiders in de nijverheden, als ook de wisselwerking met
de laagveenstreken en de Wâlden ontbreken. Wat bij lezing
daarentegen vooral opvalt – hoewel de klei ooit door de zee
werd afgezet – is de zwakke, voor het gevoel soms louter
visuele relatie van de klei met de zee. Die relatie was – een
handvol kustplaatsen uitgezonderd – juist in het niet of
minder kleiige Friesland (Zuidwesthoek, Lage Midden) in de
vorm van rederijen en zeescheepvaart veel sterker! Dan de
steden. Inderdaad ontwikkelde geen ervan zich tot een grote
stad. Daarvoor waren de kaarten al in de 15de eeuw geschud.
Terwijl in buurgewest Groningen de gelijknamige stad meer
politieke invloed kon uitoefenen dan waar elders in de Republiek, was het in Friesland precies andersom. Het was
waarschijnlijk het eerste voorbeeld hoezeer het rijke kleiland
zijn macht oplegde aan een zich ontwikkelend stedenstelsel.
Gevolgd door zijn imago. Daar zit Friesland mee opgezadeld.
Tot op de dag van vandaag. Beide boeken, dat van Breuker
op een sublieme zij het nogal selectief gedocumenteerde
wijze dat wel, vormen daarvan het bewijs. <

> Meer weten?
• Friesland Vandaag
Hans Koppen
Afûk, Leeuwarden, 2017
271 p. | isbn 9789492176509
€ 37,50
• Het landschap van de Friese klei
800-1800
Philippus Breuker
Wijdemeer, Leeuwarden, 2017
448 p. | isbn 9789492052261
€ 39,50
Meindert Schroor (Harlingen,
1955) is geograaf en historicus.
Hij is medevennoot van
Geografisch Onderzoeksbureau
Varenius in Leeuwarden.
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WURK ÛNDER HANNEN

Zilveren Anjer

Pieter Breuker (1945) heeft een Zilveren Anjer gekregen.
De onderscheiding van het Prins Bernhard Cultuurfonds is uitgereikt door prinses Beatrix. De schrijver,
onderzoeker en wetenschapper krijgt de Zilveren Anjer
voor zijn bijdrage aan de cultuurhistorie, in het bijzonder de kaats- en sportgeschiedenis in relatie tot kunst
en cultuur.
www.omropfryslan.nl

Monument

In Oudemirdum is een monument
onthuld ter nagedachtenis aan de
Poolse bemanning van de Vickers
Wellington die op 9 mei 1941, onderweg van Engeland naar Bremen,
werd neergeschoten boven het
IJsselmeer. De overblijfselen van de
bommenwerper zijn over tien musea
verdeeld. Oudheidkamer Lemster

Dankzij een particuliere
schenking kwam het Fries
Museum in het bezit van
het portret van Eduarda van
Juckema (1609-1654). Het
museum had al een aantal
voorwerpen en portretten
uit deze familie, zoals het
portret van het jongere
halfzusje Alegonde. Op de
aanwinst draagt de dochter
van de rijke rooms-katholieke edelman Ruurd Werps
van Juckema kostbare parels. Haar vroege jeugd bracht
ze door op Orxmastate in Menaam, later verhuisde ze
naar Tjaardastate in Rinsumageast.
www.friesmuseum.nl

Gerrit Elzinga

Voormalig provinciaal archeoloog
Gerrit Elzinga is in mei overleden
op 93-jarige leeftijd. Van 1959 tot
1988 was hij verbonden aan het Fries
Museum en het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was nauw betrokken bij tientallen opgravingen.
www.lc.nl

Van DoesburgRinsemahuis

Het Van Doesburg Rinsemahuis in Drachten is
deels open voor publiek.
Twee keer per week zijn
er bij Museum Dr8888
wandelingen naar het
Van Doesburg-Rinsemahuis om daar een volledig gerestaureerde voorkamer
in de geest van de twee De Stijl-kunstenaars Theo van
Doesburg en Thijs Rinsema te bekijken. Met een app
kunnen bezoekers zien hoe de rest van het huis wordt.
www.omropfryslan.nl

Tammingapriis

Geart Tigchelaar (1987) hat de D.A.
Tammingapriis foar syn poëzijdebút
Leech hert yn nij jek krigen. De priis
is ynsteld nei’t de provinsje yn 2012
de Fedde Schurerpriis ôfskafte en is
bedoeld foar it bêste proaza- of poëzijdebút. Oan de priis is in bedrach
fan 3.000 euro en in oarkonde
ferbûn. Yn 2014 waard de priis foar
it earst útrikt, winner wie doe Ale S.
van Zandbergen foar syn roman Littenser Merke.
www.tresoar.nl

Eduarda van Juckema

(Foto Sjoerd Andringa)

Evelyn Bosma (1989) hat
de earste Wetenschapsprijs Campus Fryslân
krigen, de twajierlikse
oanmoedigingspriis foar
jonge wittenskippers. Se
docht by de Fryske Akademy promoasje-ûndersyk nei twatalichheid en kognitive
ûntwikkeling fan bern (5-8 jier).
www.fryske-akademy.nl

kreeg hij ook de opdracht een gebouw voor het Rijksarchief te ontwerpen naast de PB. Toen Tresoar in
2002 tot stand kwam, werd de fusie
praktisch én symbolisch zichtbaar
met de luchtbrug die beide gebouwen verbond. Ook die luchtbrug was
een ontwerp van Piet Tauber.
www.tresoar.nl

(Foto Haye Bijlstra)

Mark Raat (Medemblik, 1988) studeerde geschiedenis aan de
Vrije Universiteit en werkt als onderzoeksmedewerker bij de
Fryske Akademy aan het project ‘Fryslân 1750-1900: personen
en percelen’. Hij deed onderzoek naar het kunnen koppelen
van prekadastraal bronmateriaal aan het oudste kadaster
en publiceerde onder meer over de landelijke invoering van
huisnummers in 1806.

Wetenschapsprijs

(Foto Dirk Huizinga)

> Meer weten?
• www.hisgis.nl

Hotso Spanninga (1954)
hat de dr. Joast Halbertsmapriis krigen. Hy
krijt de fjouwerjierlikse
provinsjale priis foar
skiednis, taal, literatuerwittenskip en sosjale wittenskip
foar syn dissertaasje Gulden vrijheid? Politiek, cultuur en
staatsvorming in Friesland, 1600-1640. Neffens de sjuery
leveret it wurk út 2012 in weardefolle bydrage oan de
Fryske skiedskriuwing en it algemiene wittenskiplike debat. De dr. Joast Halbertsmapriis bestiet út in bedrach
fan 10.000 euro.
www.fryslan.nl

Fiifgea heeft een niet ontplofte bom, de propeller staat
in Bezoekerscentrum Mar en Klif en het landingsgestel
is naar Terschelling gegaan. De berging van het vliegtuig, vorige zomer, was een grote operatie. Een deel van
het IJsselmeer werd hiervoor drooggelegd.
www.omropfryslan.nl
(Anonieme schenking, Fries Museum)
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intensieve samenwerking tussen de Fryske
Akademy, het Streekarchief Noordoost-Fryslân en
vrijwilliger Piet de Haan.
De Fryske Akademy verwacht vanaf najaar van
2017 tot medio 2018 het materiaal voor de meeste
andere steden te presenteren naar het model van
Dokkum. De steden die met zekerheid worden
gepresenteerd zijn Leeuwarden, Sneek, Bolsward,
Stavoren, Sloten en IJlst. Waarschijnlijk leidt een
samenwerking met vrijwilligers in Harlingen en
Franeker eveneens tot resultaat. De gewestelijke
laatnegentiende-eeuwse kadastrale informatie
wordt in de loop van 2018 ontsloten. <
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Dr. Joast Halbertsmapriis

(Foto ANP)

D

Akademy uitvoert als onderdeel van het Deltaplan
Erfgoeddigitalisering van de provincie Fryslân.
Het bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is de
uitbreiding van HISGIS met het herziene kadaster
uit de jaren 1879-1887 voor geheel Friesland,
waarbij alle percelen in kaart worden gebracht,
zodat ze ook te vergelijken zijn met die van 1832.
Het tweede betreft de kartering en presentatie
van de huis- en bewonersinformatie van de Friese
steden voor de periode 1750-1850.
Het project begon in oktober 2015 met één
onderzoekmedewerker. In de loop van vorig jaar
is het team uitgebreid naar acht personen. Hun
werk bestaat uit het omzetten van historische
kaarten, de technische inpassing en het
overnemen van gegevens uit historische bronnen.
Bij een aantal steden bestaat een actieve
samenwerking met lokale vrijwilligers die reeds
onderzoeksprojecten naar huizengeschiedenis
hebben verricht. De presentatie van HISGIS
Dokkum is tot stand gekomen door een

(Foto Haye Bijlstra)

Voorbeeld van historische bewonersgegevens van een woning in Dokkum op de website HISGIS.

(Foto Hoge Noorden)

Historische bewoners
gegevens uit het Dokkum
van de 18de en 19de eeuw
zijn onlangs toegevoegd aan
de beschikbare kadastrale
informatie van 1832 op
www.hisgis.nl. Daardoor
kunnen Dokkumers online
opzoeken wie er vroeger
in hun huizen woonden
en wie de eigenaren
waren. Op de website zijn
gegevens uit verschillende
historische bronnen
beschikbaar gemaakt, zodat
informatie over beroepen,
levensovertuiging,
burgerlijke status, leeftijd en
vermogen is op te zoeken.
Binnenkort komen meer
Friese steden beschikbaar.

(Foto Hoge Noorden)

Speuren naar vroegere bewoners

oor op de kaart een perceel aan te
klikken kan de gebruiker de volkstelling
van 1830 en geveltekeningen uit 1945
raadplegen. Tegen de achtergrond van de unieke
stadskaart van Smedema uit 1788 is verder per
huis een flinke serie belastinggegevens uit de
zogenoemde Reëelkohieren beschikbaar gekomen
voor de tweede helft van de 18de eeuw. Door
koppeling van de Quotisatie van 1749 – ook een
belangrijke belastingbron – aan de nummers
van deze kohieren, die op hun beurt aan de
kadastrale perceelnummers zijn verbonden, is
een exacte lokalisering van de verschillende data
gerealiseerd. Sociaaleconomische gegevens zijn
hierdoor ruimtelijk inzichtelijk te presenteren.
En dat opent dan weer deuren voor innovatieve
vormen van (historisch) onderzoek.
Dokkum is de eerste van de elf steden die zo
ruimtelijk precies gepresenteerd wordt. Dat
gebeurt in het kader van het project ‘Fryslân
1750-1900: personen en percelen’, dat de Fryske

KORT NIEUWS

MARK RAAT

De Stijl

Drachten wil geel, blauw
en rood kleuren in 2018,
het jaar van de Culturele
Hoofdstad. Als een van
de eerste projecten zijn
de zeilen van het originele Drachtster skûtsje
De Jonge Trijntje in een
patroon van De Stijl geschilderd, geïnspireerd door de
kunst van Piet Mondriaan. Andere plannen zijn om de
straatverlichting in de primaire kleuren te laten schijnen
zodat Drachten vanuit de lucht op een groot Mondriaanschilderij lijkt.
www.omropfryslan.nl

Camminghaslot

Museum Sorgdrager
in Hollum heeft een
nieuwe multimediale
expositie over het Camminghaslot met daarin
een film van een 3D reconstructie van het in 1828 gesloopte slot. In de expositie is meer aandacht voor de Van Cammingha’s en wat
er van hun bezittingen resteert en een app voert fietsers
en wandelaars langs plekken in Ballum en Hollum die
aan de Van Cammingha’s herinneren.
www.amelanderhistorie.nl

Piet Tauber

Architect, rijksbouwmeester en hoogleraar Piet Tauber
is in mei op 90-jarige leeftijd overleden. Hij ontwierp
het gebouw van de Provinciale Bibliotheek in Leeuwarden dat in 1964 werd gebouwd. Een paar jaar later

Fryslân Uitgebeeld

Op de nieuwe website www.fryslanuitgebeeld.nl worden
historische data met nieuwe technieken gecombineerd.
Het is mogelijk onderzoek te doen naar voorname
huizen, zoals staten en stinzen, maar ook naar rijksmonumenten. De site maakt gebruik van oude 17de en
18de-eeuwse kaarten uit de Schotanus-atlassen, van
achtergrondkaarten zoals de topografische kaart, en
datalagen, waar de gegevens van de voorname Friese
huizen en plekken in verwerkt zijn.
www.tresoar.nl

Ondergedoken

Meer dan honderd reacties en enkele tientallen verhalen zijn binnengekomen op de onlangs gelanceerde
website www.ondergedokeninfryslan.nl, waarbij ruim
1600 ‘duikkaarten’
met gegevens van
onderduikers zijn
gedigitaliseerd en
gepubliceerd. Op
de website kan
worden gezocht
naar onderduikers
en hun helpers die
op registratiekaarten staan.
www.tresoar.nl

Historische interieurs

Franekeradeel laat een inventarisatie maken van historische
interieurs van woningen en
boerderijen in de gemeente door
de Stichting Interieurs in Fryslân.
Die stichting wil provinciebreed
onderzoeken in welke monumenten waardevolle interieurs aanwezig zijn. Eerder zijn historische
panden in Súdwest-Fryslân en
Harlingen onderzocht. Volgend
jaar komt er een boek over uit.
www.lc.nl
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Us
Wynfreth, dy’t ferneamd wurde soe ûnder de
namme Bonifatius, wie misjonaris. Wy wiene
heiden en hy kristlik. Hy hie njonken Sietske
Poepjes op de troan fan de Kulturele Haadstêd
sitte kinnen, want hy wie o sa foar de kulturele
en tsjerklike ienheid fan Europa. Soks wie
net sûnder gefaar. Roomske hilligen, lykas
Sinteklaas, komme altyd oan yn Dokkum. Dat
die Bonifatius ek. Mar se hiene dêr genôch fan
de Jehova en se sloegen him kroandea. Dat
kaam ek om’t Bonifatius sels ek nochal wat rûch
troch Fryslân reizge en hjir en dêr wat heidenske
tsjerken yn brân stuts. Dat moatte je Friezen net
oandwaan. Dat wie yn 754. Hast 80 jier earder
wie de man berne yn Exeter. Dat leit yn Ingelân,
mar bestie doe amper. As je googelje, dan blykt
dat se yn Exeter net witte dat dêr ea in Bonifatius
of Wynfreth berne is.
Wêrom witte wy dan wol dat Margaretha Zelle,
dy’t ferneamd wurde soe ûnder de namme
Mata Hari, hjir wol berne is? Dat woe se sels it
leafst sa gau mooglik ferjitte. Se wie foar it oare
krekt as Bonifatius wol foar in kulturele ienheid
fan Europa. Dat fjochtsjen moast mar gau
ôfrûn wêze, dan wiene der wer mear sinten te
fertsjinjen mei neaken dûnsjen en kopulearjen.
Mar dêr giet it hjir net om. Wy binne as Friezen
o sa grutsk dat Mata Hari yn Ljouwert berne
waard.
Sa binne wy Friezen nammentlik. Alles wat hjir
berne is, is hoe dan ek Frysk. Sybrand Buma,
Halbe Zijlstra, soksoarten. Dy binne fan ús. Alles
wat hjir wennet is ek Fries, ek al komme se fan
Timboektoe en lústerje nei Frânske nammen as
Jacques Monasch: se binne fan ús. As hurdfytser
Bauke Mollema yn it Grinzer Zuidhorn hikke
en tein is, mar in Fryske heit en mem hat, dan
is Bauke in Fries. Fuotballers fan rûnom út de
wrâld komme by SC Hearrenfean. Dan binne
se daliks fan ús. En it slimste is dus dat as
Bonifatius hjir tafallich dea makke wurdt, dan
eigenje wy ús dat ta. Us. Sels ús skiedkundigen
binne narsisten. Us.
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Lest we forget
Peter Boomsma en Ruurd Kok
Uitgeverij Louise, Grou, 2017
120 p. | isbn 9789491536441 | € 20
De meeste geschiedenisboeken draaien om dingen
die lang geleden gebeurd zijn. Of in elk geval, lang
genoeg om niet meer gerekend te worden tot nieuws
of misschien ‘oud’ nieuws. Bij het onderwerp van Lest
we forget is dat wel het geval. In het boek van Peter
Boomsma en Ruurd Kok gaat het om de berging van
een neergestorte Vickers Wellington, nog geen jaar
geleden. Maar misschien is dit dan ook helemaal
geen geschiedenisboek. Wat het dan wel is, wordt niet
helemaal duidelijk.
In de nacht van 8 op 9 mei 1941 wordt de Poolse

WYTSE VELLINGA

hebben het gevoel dat er een mooi boek in zit. En daar
hebben ze zeker gelijk in. Er had een mooi boek in
gezeten. Maar de vorm waar ze voor hebben gekozen
is beslist niet de beste. Het boek bestaat voor een
groot gedeelte uit interviews met personen die een
rol speelden bij de berging. Zo komt de gemeentelijke
ambtenaar aan het woord die de berging moest
begeleiden, de baas van het zandwinningsbedrijf en
nog een handjevol anderen. Elk van deze personen mag
zijn verhaal doen in een vraag-antwoord vorm.
Natuurlijk, smaken verschillen, maar dit is wel een
vervelende manier van dit verhaal vertellen. Er zitten
veel storende stukken in de interviews die niets te
maken hebben met de berging. Neem bijvoorbeeld het
verhaal van de directeur van het zandwinningsbedrijf.
Wie een boek koopt over zo’n bergingsoperatie is
waarschijnlijk niet erg geïnteresseerd in de hoeveelheid
stakeholders die te maken hebben met zandwinning. Of
de afzetmarkt voor grof of niet grof zand.
Helemaal storend zijn de hoofdstukken over de
journalisten die toevallig over de bergingsoperatie
hebben geschreven, dan wel een item hebben gemaakt.
Wat maakt het de lezer uit wat André Spaansen van
De Telegraaf of Jaap van Deurzen van RTL precies
vond van de berging? Alle geïnterviewden krijgen in
het boek ook nog een uitgebreide personalia van een
halve pagina, waardoor we nu precies weten waar de
betrokken ambtenaar van de gemeente en de journalist
van RTL naar school is geweest.

BOEKEN KORT
Van Heemstra Friese adel
Ko van Geemert
Bornmeer, Gorredijk, 2017
192 p. | isbn 9789056154189
€ 19,90
Een groot aantal Van
Heemstra’s passeert de
revue, van stamvader
Taecke (omstreeks 1470) tot
theatermaakster en schrijfster
Marjolijn (1981). De levens van een divers gezelschap
familieleden zijn te volgen, zoals Schelto, die een grote
rol speelde bij de grondwetsherziening in 1848, filmster
Audrey Hepburn en Feyo, die onder pseudoniem
Homme Eerntsma boeken schreef.
Deiboek fan in Fryske soldaat
yn Yndië
Freark J. Beuckens, besoargers
Popke Popma en Tsjerk
Veenstra
Afûk, Ljouwert, 2017
413 s. | isbn 9789492176530
€ 24,95
Freark Beuckens fan
Nijemardum beskriuwt wat er
belibbet as tsjinstplichtich soldaat yn it Yndië fan de
ûnôfhinklikheidsstriid tusken 1947 en 1950. Mar ek wat
er fielt by it sjen fan de oerweldigjende natoer of de
earmoed fan de ynlanners. En hy hat sa syn gedachten
oer de politike en militêre autoriteiten dy’t him dêr
hinnestjoerd hawwe.
Brieven over kunst, DE STIJL,
het leven en de dood
Thijs Rinsema
Bornmeer, Gorredijk, 2017
424 p. | isbn 9789056154080
€ 35

Een stukje van het IJsselmeer werd voor de berging drooggelegd.
Vickers Wellington boven het IJsselmeer uit de lucht
geschoten door een Duitse Messerschmidt. Het kleine
gevechtsvliegtuig weet de machtige bommenwerper
met een truc te pakken te nemen. Nadat het Poolse
vliegtuig is geraakt, vliegt het in brand en stort het met
een noodvaart neer in het IJsselmeer. Waarschijnlijk
was de bemanning in één klap dood.
Decennia lang ligt het vliegtuig op de bodem van het
meer. Pas als er plannen zijn om op die plek zand te
winnen komt het aan het licht. En wat meteen duidelijk
is, is dat het niet makkelijk zal zijn om het vliegtuig te
bergen. Er zijn nog stoffelijke resten aan boord, maar
ook bommen, die mogelijk niet zijn afgegaan. Dat
maakt het bergen een lastig karwei. Een deel van het
IJsselmeer moet worden drooggelegd.
Het is dan ook geen wonder dat als het na maanden
van voorbereiding eindelijk zover is, de landelijke en
regionale media er bovenop springen. Iedereen wil
deze unieke berging vastleggen. En dit is waar de beide
auteurs van dit boek in beeld komen. Ook zij worden
waarschijnlijk getriggerd door dit unieke proces en

Al deze niet erg relevante stukken in het boek, doen
het een beetje overkomen als een plakboek voor de
direct betrokken waarvan iemand heeft gedacht: ‘Hé,
misschien is het leuk om het in boekformaat af te
drukken. Dat is leuk voor later.’
Dat het ook anders had gekund, blijkt uit de
hoofdstukken die niet in interviewvorm zijn
geschreven. Zo begint het boek met een spannend
relaas over de voorgeschiedenis en ook de stukken
over de archeologie en de daadwerkelijke berging zijn
interessant en goed geschreven. Ook het foto- en
kaartmateriaal maakt dat dit boek er in eerste instantie
goed uitziet. Maar die interviews, dat is toch echt
dodelijk zonde. <
Wytse Vellinga (Emmen, 1981) studeerde
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hij werkt als journalist voor Omrop Fryslân
en geeft voor zijn bedrijf MobileStorytelling
journalistieke lezingen en trainingen in binnen- en
buitenland.

De correspondentie tussen
Theo van Doesburg en de
broers Rinsema in de periode
1915-1931 geeft een doorkijk
in hun persoonlijke dilemma’s ten tijde van grote
maatschappelijke veranderingen. Het moest eerlijker,
socialer en de kunst zakelijker zonder versierselen.
Rechte lijnen, primaire kleuren en een duidelijke
vlakverdeling.
Niet geknecht
Jan de Haan en Lútsen Kooistra
Bornmeer, Gorredijk, 2017
80 p. | isbn 9789056154158
€ 10
Als enige dagblad had het
Friesch Dagblad de moed
om de krant stop te zetten
in 1941. Verslaggever en
plaatsvervangend hoofdredacteur Jan de Haan
beschreef de ontwikkelingen stap voor stap. Dit boek
is een heruitgave van 1946 van zijn verhaal met een
nawoord van Lútsen Kooistra die in april afscheid nam
als hoofdredacteur van het FD. Illustrator Laurens
Bontes maakte er een beeldverhaal van.
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Alles is gedaan om het recht te
vinden
Michiel Severein
Verloren, Hilversum, 2017
390 p. | isbn 9789087046422
€ 35
Tijdens de Tweede
Wereldoorlog collaboreerden
vele Nederlanders met de
Duitsers, zo’n 100.000
landgenoten. Na de oorlog werden zij gearresteerd,
geïnterneerd en berecht. De regering koos voor
berechting door Bijzonder Gerechtshoven. Oudrechter Michiel Severein onderzocht alle uitspraken en
bijbehorende strafdossiers van de Kamer Leeuwarden
van het Bijzonder Gerechtshof.
Verborgen zee aanzichten
Jaap de Jong
Wijdemeer, Leeuwarden, 2017
296 p. | isbn 9789492052322
€ 35
Jaap de Jong woont in
Harlingen en is zeekapitein en
schrijver. Tijdens zijn werk –
hij brengt nieuwbouwschepen
van werf naar haven, waar ook
ter wereld – beschreef hij de kleur van de zee, navigatie,
zeerecht, scheepstypen, havensteden, zeevogels,
kustvormen en kwelders. De haven van Harlingen en de
kwelders bij Holwerd worden komen aan de orde.
Communistisch verzet in
Friesland 1925-1945
Chris Beuker
Bornmeer, Gorredijk, 2017
496 p. | isbn 9789056154066
€ 29,50
Chris Beuker beschrijft
de geschiedenis van het
communistische verzet in
Friesland voor en tijdens de
Tweede Wereldoorlog, 1925-1945. Het is het verhaal
van mensen die tot het diepst van hun ziel getroffen
en vernederd werden door de schrijnende armoede
en daartegen in opstand kwamen. Hier lag de kiem
voor het latere communistische verzet tegen de Duitse
overheerser.
Verzet en verraad in de Lege
Geaën
Hessel Bouma
Dorpsbelangen Lege Geaën,
2017
144 p. | € 15 (te koop via
hesbouma@hetnet.nl)
Het boek met als ondertitel
‘Het Onderduikersparadijs’
bevat dertig interviews van
(oud)-ingezetenen over verzet en verraad in de Tweede
Wereldoorlog. Aan bod komen onder andere Douwe
Hermans Kiestra, de man met twee gezichten en Arjen
de Leeuw, de geslepen verrader die niet ontmaskerd
mocht worden ná de oorlog. Het bevat een index van
ruim 400 namen.

400 jaar Strandingen en
reddingen op en rond Vlieland
Jan Houter
Flevomedia, Harlingen, 2017
184 p. | € 27,50
De eerste stranding in het boek
is die van 1572. Toen meldde
Caspar de Robles aan Alva dat
tijdens een zware storm tien
geuzenschepen op het strand
van Het Vlie waren vastgelopen. De laatste stranding
is het vergane Poolse jacht van april dit jaar, waarbij
een solozeiler het leven liet. Ook de geschiedenis van
Station Vlieland van de KNRM wordt vanaf 1825 geheel
weergegeven.
Piet de Vries, een
beeldhouwend architect
Rienk Terpstra
Wijdemeer, Leeuwarden,
2017
156 p. | isbn 9789492052346
€ 29,50
Piet de Vries (18971992) werkte vijftig jaar als architect en heeft meer
dan 240 kleine en grote gebouwen ontworpen en
verbouwingen verricht, met name in Friesland, zoals
het Hooglandgemaal in Stavoren, het zwembad de
Grote Wielen, zijn atelier-woonhuis aan de Druifstreek
in Leeuwarden, hotel Paal 8 op Terschelling en het
gemeentehuis van Tytsjerksteradiel.
De Bildtse Bank - het
eigenaardige vertrouwen
Douwe Zwart, Roel de Vries en
Gitte Brugman
Stichting Bildtse Belangen,
St.-Annaparochie, 2017
247 p. | isbn 9789079811045
€ 24
De Bildtse Bank bestaat al
meer dan twintig jaar niet meer, maar was bijna een
eeuw lang een beeldbepalende factor op Het Bildt.
Naast de beschrijving van de geschiedenis zijn tien
verhalen opgenomen van Roel de Vries, die veertig
jaar bij de bank werkte en er staan interviews in met
oud-medewerkers en hun familieleden, bestuurders en
klanten van de bank.
Dit is uw land - Het einde van
een boerenparadijs
Hans van Grinsven en Kees
Kooman
Uitgeverij De Kring,
Amsterdam, 2017
320 p. | isbn 9789462970670
€ 21,50
De expansiedrift gaat ten
koste van natuur, milieu en
dierenwelzijn. De samenleving betaalt de prijs voor
de intensieve Nederlandse manier van ‘boeren’.
Overdoses stikstof en ammoniak kosten miljarden.
Boeren, burgers en buitenlui vertellen hun ervaringen
die worden onderbouwd door cijfers, grafieken en
geschiedenislessen.
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29 juli

tot en met 9 september

8 oktober

MARIA LOUISE-WANDELING
Stadswandeling langs plekken die herinneren aan de
Friese Nassaus en Maria Louise van Hessen-Kassel.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

OVERLEVINGSKUNST
Tentoonstelling over monumentale kunstwerken tijdens
de wederopbouw, in het kader van het project Kunst
met een opdracht.
www.museumdrachten.nl

BEELDVORMING ROND MATA HARI
Herman Maring, geschiedenisdocent, vertelt over de
beeldvorming van Mata Hari in de loop der tijden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

5 en 12 augustus

12 augustus
FIETSTOCHT STATEN EN STINS
Fietstocht van circa 40 kilometer langs staten.
www.schierstins.nl

19 augustus
NIEUWESTAD-WANDELING
Wandeling langs bijzonderheden aan de Nieuwestad
onder leiding van een gids.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot 1 september
LEEUWARDEN IN DE JAREN ZEVENTIG
Tentoonstelling met werk van fotograaf Paul Janssen
(1946-2009) die de ‘seventies’ vastlegde.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

3 september
UITFESTIVAL
Tal van culturele activiteiten in en rond de Leeuwarder
Prinsentuin.
www.uitfestival.nl

6 september
ARCHITECT PIET DE
VRIES
Lezing over het werk
van architect Piet de
Vries.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

9 en 10 september
OPEN MONUMENTENDAG
Zo’n 15 monumenten en andere objecten in Leeuwarden zijn opengesteld voor publiek. Het thema is
‘Architect Piet de Vries’.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 9 september
DE LEERLING
Tentoonstelling in Museum Sorgdrager op Hollum over
monumentale kunstwerken tijdens de wederopbouw, in
het kader van het project Kunst met een opdracht.
www.amelandermusea.eu

tot en met 9 september
HET ATELIER
Tentoonstelling over monumentale kunstwerken tijdens
de wederopbouw, in het kader van het project Kunst
met een opdracht.
www.museumopsterlan.nl

tot en met
9 september
DE VERGETEN
KUNSTENAAR
Tentoonstelling
over monumentale
kunstwerken tijdens de
wederopbouw, in het
kader van het project
Kunst met een opdracht.
www.tresoar.nl

(Foto Norma ter Horst)

ANNA VAN HANNOVER
Rondleiding over Anna van Hannover, vrouw van de
Friese stadhouder Willem Carel Hendrik Friso.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

DRUK MET KUNST
Tentoonstelling over veertig jaar steendrukker Rento
Brattinga (1951) die prenten drukte voor Armando en
Marlene Dumas.
www.friesmuseum.nl

DOLPH KESSLER
Tentoonstelling met topografische observaties van
fotograaf Dolph Kessler (1950).
www.friesmuseum.nl

15 oktober

PIET DE VRIES
Dubbeltentoonstelling over leven en werk van architect
Piet de Vries in Tresoar en Historisch Centrum
Leeuwarden (tot en met 7 januari 2018).
www.tresoar.nl en www.historischcentrumleeuwarden.nl

HERDENKING 100STE STERFDAG MATA HARI
Met aria’s, herdenkingsrede, lezingen, poëzie en
expositie.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

tot 29 oktober

tot en met 10 september
SITS, KATOEN IN BLOEI
Tentoonstelling over sits. Glanzend, gebloemd, handbeschilderd katoen uit India dat in de 16de eeuw Europa
veroverde.
www.friesmuseum.nl

tot 15 september
KOE OP DE KAART
Tentoonstelling van prentbriefkaarten die een historisch
beeld geven van de rundveehouderij overal ter wereld.
www.frysklanboumuseum.nl

tot 17 september
KONINGIN VAN HET WATER
Tentoonstelling over 100 jaar Regenboog-klasse met
modellen, zeilprijzen en foto’s van het schip.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Samen met de Friesland Post!

tot en met 8 oktober

tot en met 10 september

GESTETNER
Expositie over Gestetner
stencilmachines.
www.museumjoure.nl

tot 30 oktober
ZUIVELGESCHIEDENIS
Tentoonstelling over melkvaarders, kaasvervoer en over
beurtvaarders.
www.tsiispakhus.nl

tot 5 november

Ga op ontdekkingsreis door het mooie
Fryslân. Maak vanuit uw luie stoel kennis met
de natuur, cultuur, mensen en economie.
Friesland Post staat vol reportages, foto’s en
human interest-verhalen over het heerlijke
buitenleven in het heitelân.

SOPHIA EN WYTZE
Tentoonstellling over Sophia van Vervou en haar
echtgenoot Wytze van Cammingha.
www.museummartena.nl

tot 17 september
DE STIJL EN EXPRESSIONISME IN DE TROPEN
Expositie in het kader van 100 Jaar De Stijl met werk van
Sandberg, Rietveld, Chris en Lucila Engels op Curaçao.
www.museumdrachten.nl

VERWACHT

24 september
BEWEGEND BEELD VAN LEEUWARDEN IN DE
SEVENTIES
Vertoning van een compilatie van bijzonder
filmmateriaal uit de periode 1970-1980.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

1 oktober
MUZIEK IN DE SEVENTIES
Ritsko van Vliet jr. e.a. vertellen over muziek in
Leeuwarden uit de periode 1970-1980.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 9 september

5 oktober

DE LAATSTE INDIAAN
Tentoonstelling over monumentale kunstwerken tijdens
de wederopbouw, in het kader van het project Kunst
met een opdracht.
www.heerenveenmuseum.nl

SLAUERHOFF LEZING
Lezing door Gerrit Jan Zwier met de presentatie van zijn
vernieuwde Slauerhoffboek Alleen voor Friesland heb ik
nog een zwak.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

30

tot en met 8 oktober

Ontdek ons Fryslân

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther
zijn stellingen aan de Wittenberger
slotkerk liet vastnagelen. Ook in Friesland
heeft de Reformatie diepe sporen
getrokken. Een themanummer over
katholieken, mennisten, gereformeerden,
godsdiensttwisten en tolerantie in
Friesland.
De volgende editie van Fryslân, nummer 5,
verschijnt op 27 september 2017.

Bel: 0513 - 68 33 14
of ga naar: www.frieslandpost.nl

Prinsenweg 1, Heerenveen

 0513 636136
 info@dekoningshof.nl
www.dekoningshof.nl
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RESERVEREN?
 0513 636136

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

WWW.DEKONINGSHOF.NL

