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BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

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

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

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

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
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Bezoek onze website:
www.historischtijdschriftfryslan.nl
Omslag: Schilderij van een boerderijbrand door Ids
Wiersma, gemaakt voor de verzekeraar Achlum 1811.
De onderlinge assurantiemaatschappij Achlum van
1811 omvatte de oude kantons Bolsward, Franeker en
Dronrijp. Wiersma kreeg van hen in 1923 de opdracht
om vijf landschappen te schilderen, daaronder de drie
genoemde plaatsen, een afbeelding van Achlum (daar
woonde oprichter Ulbe Piers Draisma) en een boerderijbrand. Het schilderij hangt nu in het hoofdkwartier van
de rechtsopvolger Achmea in Zeist.
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Liefde voor kunst
SIEBRAND KRUL

Het begrip ‘hooibroei’ ontlokt een wat ouder gezelschap ten plattelande al gauw een reeks kleurrijke
verhalen uit de oude doos, terwijl de whatsapp-generatie glazig de verte instaart. Hoe anders was
dat begin jaren vijftig, toen hooibroei schering en inslag was, dusdanig, dat de Friese Mij de kwestie
onderzocht. Natuurlijk hadden brandverzekeraars daar belang bij, maar in de eerste plaats de boeren
zelf en niet alleen om brand te voorkomen, maar om broei te minderen. Een beetje broei is goed voor
de smaak van hooi, zo luidt een boerenwijsheid, maar boven de vijftig-zestig graden gaat de voedingswaarde hard achteruit. En boven de negentig gebiedt de verzekeraar dat er ‘gedold’ moet worden, een
zeldzaam heet karwei. Bij ons thuis hebben we begin jaren zeventig een keer rond de negentig graden
in de golle gemeten: de ventende groenteboer durfde het erf niet op, want de stoom kwam uit de nok
van de pleats. Boeren hooien niet meer; het is al kuil en maïs wat de klok slaat. Maar de paniek klinkt
nog decennia nadien in menig verhaal na. Lees het artikel van Henk Dijkstra.
Aefje Jacobs was een meisje uit Dokkum dat als zovele Friezen haar geluk in Amsterdam beproefde, in
de Gouden Eeuw. Ze paste zich razendsnel aan de stadse mores aan en raakte op hondsbrutale manier
verwikkeld in een proces tegen het hoogste gezag van de hoofdstad. Het liep slecht met avontuurlijke
Aefje af; zie het onderzoek van Frans Thuijs. <

theeschenkerij

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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HOOIBROEI

HENK DIJKSTRA

Het geheim
van de golle
Het was in de vroege zomer soms al van ver te ruiken als je
het erf van een boerderij opkwam: de indringende geur van
broeiend hooi. Sommige boeren hadden een naam hoog te
houden op dat gebied. In de buurt was het vaak wel bekend
dat boer ‘Brandsma’ nogal ‘hastich’ was en te snel zijn
hooioogst had binnengehaald. Was hij vervolgens zelf nog
niet tot de conclusie gekomen, dan deed de controleur van
de brandassurantiemaatschappij dat wel. Er moest gedold
worden, met behulp van een splitlodde en een harpoen moest
er een gat in het midden van de hooitas gemaakt worden,
zodat de warmte weg kon komen.

‘Roedzje,’ de ijzeren staaf
wordt in de hooiberg
geschoven en na een tijd
er weer uit gehaald. Aan de
temperatuur was te voelen,
of als er een thermometer
in zat, te zien, of er een
hooibroeiproces gaande was.
(Fries Landbouwmuseum)

H

van gepaste voorbehoedmaatregelen kon leiden tot geen
aanspraak van vergoeding door de Sociëteit’.
In de zomer van 1951 werd Friesland getroffen door een groot
aantal boerderijbranden, met als oorzaak hooibroei. Het was
reden voor de Friese Maatschappij van Landbouw om een
‘hooibroeicommissie’ in het leven te roepen die bestond
uit een aantal deskundigen uit de drie standsorganisaties,
een paar verzekeringsmaatschappijen en consulenten van
de landbouwvoorlichting. Ook de hooibroeicontroleurs
werden bij de commissie ingeschakeld. Een jaar later kwam
de commissie met een enquête, die in de jaren erna werd
herhaald. Doel was om de oorzaken van hooibroei te vinden
en om methoden te bedenken om het te bestrijden. Het
onderzoek was overigens niet uniek, want in 1928 had de
Friese Maatschappij van Landbouw al een ‘vraagpunt’ aan de
afdelingen gestuurd met daarin de vraag hoe sterke broei van
hooi te voorkomen.

Minder voederwaarde
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Ondanks de hooiventilator ontstond er toch
brand door hooibroei bij het bedrijf van
A.A.Elshof te Oldeberkoop, 27 augustus 1968.
(Fries Landbouwmuseum)

De schade van hooibroei was groot, niet alleen in directe
materiële zin, door het afbranden van de boerderij, maar
ook indirect vanwege het achteruitlopen van de kwaliteit
van de voederwaarde van het hooi. Bij een matige broei
van zestig graden Celsius loopt de verteerbare hoeveelheid

Age Hylkesz Tromp begon, uit
mededogen met een boer die
alles na een grote brand kwijt
was, in 1816 een Onderlinge
Brandwaarborgmaatschappij
Woudsend voor boeren.
Emaillen wandbord van de
verzekeringsmaatschappij. (Fries
Landbouwmuseum, bruikleen
Fries Scheepvaart Museum)

Minne simmers
Maar na de oorlog trad hooibroei dus plotseling veel vaker
op en vooral in de vijftiger jaren. Daarvoor waren grofweg
drie hoofdoorzaken aan te wijzen: het vochtgehalte van het

Wat is hooibroei?

et handmatig uitspitten van het broeiende hooi, de
enige manier om de geest weer in de fles te krijgen,
was een zware, tijdrovende, hete, stinkende, kortom
zeer onaangename taak. Soms was de toestand zo erg dat er
iemand bij kwam zitten met een waterslang omdat het hete
broeisel, wanneer in contact met zuurstof, spontaan vlam
kon vatten. Brandwaarborgmaatschappijen waarschuwden
in advertenties nadrukkelijk dat: ‘Verzuim van toepassing

Afgebrande boerderij in 1960 van Sake
Bosma te Blesdijke, oorzaak hooibroei. (Fries
Landbouwmuseum)

eiwitwaarde bijvoorbeeld al met vijftig procent terug. De
jaarlijkse broeiverliezen waren daardoor veel hoger dan de
brandschade zelf.
Hooibroei kwam vóór de oorlog veel minder voor dan erna.
Maar het is van alle tijden. Bekend is dat boeren al in de 17de
eeuw hooiboren gebruikten, ijzeren staven die in de hooiberg
konden worden geschoven. Na een uur werd de roede uit de
hooiberg gehaald en kon men aan de temperatuur voelen of
er een broeiproces gaande was. Ook in de vroege literatuur
is er het een en ander over te vinden. In het Magazijn van
den Landbouw van 1862 staat bijvoorbeeld dat ‘Brand door
broeijen kan men voorkomen vooral door het hooi te tassen
in hooischelven, door zout toe te voegen en het hooi des
noods te draineren’, dat wil zeggen er buizen in te leggen.
Later zien we veelvuldig advertenties in de bladen waarin
brandwaarborgmaatschappijen gratis hooiboren aanbieden.
Brandwaarborg Maatschappij Neerlandia bijvoorbeeld had
in 1907 in Friesland 17 agenten waar ze beschikbaar waren.
Een bekende fabrikant van hooiboren was D.G. Minkema in
Oosterlittens, die in 1888 tien wederverkopers in de provincie
had. Veel boeren kochten er zelf een voor de zekerheid.

Hooibroei is de benaming voor een proces waarbij
de temperatuur door broei stijgt, met als ultiem
risico op zelfontbranding. Hooi kan bij hooibroei
door spontaan verlopende fermentatieprocessen in
brand raken, fermentatie vindt plaats onder invloed
van micro-organismen wanneer het hooi vochtig is.
Micro-organismen ‘eten’ van het hooi, ze vormen grote
levensgemeenschappen die samen de temperatuur van
het hooi doen stijgen tot soms boven de 100°C, het hooi
broeit dan. De warmte die wordt gegenereerd kan in
het natte hooi nergens naartoe en verhit dus het hooi
zelf. Door deze verhitting neemt de activiteit van microorganismen nog sneller toe, zodat het proces zichzelf
in stand houdt en versterkt. Dit wordt verraden door
een typerende karamelachtige geur. Als het hooi een
temperatuur van 55°C bereikt, volgt er een chemische
reactie waarbij brandbare gassen vrijkomen. Uiteindelijk
bereikt de reactiehitte de buitenkant van de hooiberg.
Dit hooi is meestal droger en staat bovendien in contact
met de lucht. Wanneer de temperatuur van de buitenste
hooilagen voldoende is opgelopen, zal de hooiberg
spontaan in vlammen uitbarsten. Over het algemeen
komt hooibroei binnen zes weken na het oogsten voor.

in te schuren gewas, de samenstelling van het gras en de
mechanisatie.
Het vochtgehalte van het hooi had natuurlijk te maken
met het weer, de jaren vijftig kenden een aantal ‘minne
simmers’, waardoor de boer soms gedwongen was het hooi
onvoldoende droog en te snel binnen te halen. Een haastige
boer nam dan de gok, alles beter dan het natte hooi op
het land te laten liggen. Een snelle stapeling van het hooi
en het hoge vochtigheidsgehalte hadden vervolgens alle
ingrediënten in zich voor broei. Ook de samenstelling van
het gras had er mee te maken. Na de oorlog kwam er door
de gier- en stikstofbemesting meer eiwitrijk gras: ‘geil’ om

Fabrikant C. Nauta in Heeg maakte dit apparaat
waarmee je kon het hooi kon doorblazen
(ventileren) én waarmee je het kon transporteren.
(Fries Landbouwmuseum)

Het met de vork vullen van een hooiblazer: deze
staat verdiept opgesteld op de ‘skuorreed’ te
Dearsum. (Fries Landbouwmuseum)
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HOOIBROEI
dat de firma Hommema uit Leeuwarden in 1929 initieerde,
werkte niet. De firma werd er in gesteund door verschillende
Brandwaarborgmaatschappijen zoals ‘Woudsend 1816’ en
had er zelfs octrooi op aangevraagd. Hommema moet enkele
proefinstallaties hebben gebouwd waarbij koolzuur in het
hooi werd geblazen. Het idee stierf daarna een roemloze
dood.

Antibroeiapparaten

Hooiruiters (tunnelruiter)
nabij Sneek. Door het gewas
op houten rekken te leggen
en die op het land te stallen,
droogde het gras goed door
en kon het na enige tijd
veilig worden opgeborgen.
(Fries Landbouwmuseum)
De firma Atema in Stiens
bedacht een methode om
hooi op de wagen te ventileren, voordat het dus werd
ingeschuurd. Op de bodem
van de hooiwagens kwamen
de pijpen te liggen die
vervolgens werden aangesloten op een ventilator. (Fries
Landbouwmuseum)

in boerentermen te spreken en moeilijker om hooi van te
maken. Ten slotte speelde de bedrijfsgrootte een belangrijke
rol. Grote bedrijven waren vaak meer gemechaniseerd
waardoor die het hooi sneller in de schuur konden brengen
zodat het sneller gestapeld werd. Een hooitas gevuld met
een hooiblazer, een transporteur of een hooitakel had wel tot
dertig procent meer kans op broei dan een die gevuld was op
de traditionele manier met de vork.
Boeren hadden eerder al op verschillende manieren
getracht hooibroei te beperken. Het plaatsen van een paal
of een ton in het hooi bijvoorbeeld zodat de warmte kon
ontsnappen. Daarnaast werd het mengen van zout door
het hooi en het aanbrengen van draineerbuizen getest.
Het had geen effect. Ook het Koolzuur-Injectie-Systeem,

De hooibroeicommissie voerde testen uit. Ze probeerde om
tassen hooi met een kleine ventilator van warmte te ontdoen
door het af te zuigen, maar dat gaf weinig effect. Na het
stoppen met de afzuiging was de temperatuur weliswaar
gedaald, maar nadien begon de broei opnieuw. Bij een
zestigtal boerderijen werden ‘antibroeiapparaten’ opgesteld.
Er werden verschillende types en systemen uitgeprobeerd.
Daaronder de firma Hento in Wolvega die patent aanvroeg
op een ‘inrichting voor het afzuigen van dampen uit de
broeihaard van landbouwgewassen’. In Mantgum was
landbouwindustrie J. Wiersma gevestigd, die in de ton, die in
de golle zat, een ventilator installeerde.
Andersom, het ventileren van hooi, het doorblazen van
de tas met een ventilator bleek wél het gewenste effect te
hebben. Maar ventileren was het wegnemen van het gevolg,
niet die van de oorzaak. Daarom onderzocht de commissie
eerst ook manieren om het hooi droger in de schuur te
krijgen. Een ervan was het ‘ruiteren’ van hooi, waar vooral
in de Zuidwesthoek veel mee werd geëxperimenteerd.
Men noemde ruiters daar zelfs ‘de soldaten van de
landbouwvoorlichting.’ Vooral voor kleine bedrijven
die minder gemechaniseerd waren, leek het een goede
oplossing: door het gewas op houten rekken te leggen en die
op het land te stallen, droogde het gras goed door en kon het
na enige weken veilig worden opgeborgen.
Uiteindelijk ging de keuze van de commissie toch naar
geforceerd ventileren. In 1956 konden de eerste twee
boerenbedrijven er mee aan de gang. Een aantal jaren erna
groeide de belangstelling van boeren explosief. De Friese
Mij organiseerde omstreeks 1959 op maar liefst 22 plaatsen
hooiventilatiecursussen. De advisering werd later door de
rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten overgenomen.
Jaar	Aantal installaties voor het
ventileren van hooi in Friesland
1959
485
1960
937
1961
1052
Het idee van ventileren was simpel, door lucht door het
hooi te persen werd er vocht weggevoerd zodat er geen
broei kon ontstaan. In plaats van de hooibroeigeur op het
erf was nu regelmatig het loeien van de hooiventilator te
horen, wat voor nabij wonende buren ook vaak geen pretje
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was. De apparatuur die gebruikt werd, was verschillend.
Vaak werd er een speciale ventilator voor aangeschaft, een
bedrijf als Nauta in Heeg bouwde ze. Hento stapte later
over van afzuigen naar hooiventilatie met de ‘Hent-o-vent’.
Er werd luchtkanaal aangelegd die in het midden van de
’golle’ uitkwam. Aan de onderzijde van het hooi werd een
roostervloer aangelegd om de lucht goed te verdelen. Verder
kwam er een horizontaal kanaal in de hooihoop door een
ton mee omhoog te trekken als het hooi werd opgetast.
Deze functioneerde tevens als ‘afsluiter’. Vaak waren dit
cilindervormige houtboard gevaartes met een hoogte van
minimaal twee meter en een doorsnede die iets groter was
dan de uitlaat in de bodem van de tas. De ventilatielucht kon
nu eenvoudig de gehele hooibult doorstromen.
Hoewel het ventileren een succes was, duurde het gebruik
van deze methode niet lang. De voordroogkuil werd eind
jaren zestig de nieuwe methode van ruwvoerbewaring. De
hooiventilatie raakte daarmee op zijn retour. Ondanks dat
promoveerde de Delftse Anton Ohm in 1970 nog op het

Brandverzekeringen
Brand door blikseminslag en broei leidde tot de
oprichting van verzekeringsmaatschappen. Het grote
Achmea is er een van. ‘Samen het risico dragen als
iemand schade heeft’, onder dat motto begon in 1811
in Achlum een vroege vorm van brandassurantie.
Ulbe Piers Draisma stond aan de wieg van de
waarborgmaatschappij Achlum die het bezit van 39
boeren en notabelen verzekerde tegen brand. Twee
jaar erna werd de boerderij van Ids Jacobs Haima
door de bliksem getroffen. De schade werd door de
buren bepaald op 2.772 gulden en 10 stuivers. Volgens
afspraak werd 75 procent hiervan uitgekeerd. In 1815
volgden op meer plaatsen in Friesland dergelijke
initiatieven. De O.B.A.S. in Wirdum bijvoorbeeld en
de onderlinge brandwaarborgmaatschappijen in het
voormalig rechterlijk kanton Hallum en in Oost- en
Westdongeradeel te Metslawier.
Uit mededogen, vanwege een boer die alles kwijt was
na een grote brand, begon reder en hellingbaas Age
Hylkesz Tromp in 1816 in zijn eigen dorp een Onderlinge
Brandwaarborgmaatschappij Woudsend voor boeren.
In 1827 volgde in Buitenpost een maatschappij voor
Achtkarspelen en Kollumerland. Omstreeks 1900
konden in de hele provincie verzekeringen worden
afgesloten. De maatschappijen namen inspecteurs in
dienst die regelmatig bij de boeren langs gingen om
het hooi te ‘temperaturen’. Het fenomeen hooicontrole
was in de verzekeringswereld uniek, want er werd
preventief en op eigen initiatief gewerkt. Bij de latere
OTOS bijvoorbeeld gingen controleurs in de periode
juni-januari op pad.

Hoewel een serieus probleem zag de redactie van het
Friesch Landbouwblad kans om net voor 1 april 1954
haar lezers op het verkeerde been te zetten met de
‘ûngetidersbril’. Deze bril was zogezegd afkomstig uit
Engeland en Frankrijk. Wanneer opgezet verhinderde
deze dat de boer zich iets aantrok van de buurman die
wellicht eerder dan hij het hooi thuis haalde. Er waren
zogenaamd 11.000 besteld en ze konden afgehaald
worden bij de secretaris van de lokale afdelingen.

probleem. Hij bouwde in de pleats van S. Postma onder
Schettens in die jaren een proefopstelling om het fenomeen
hooibroei dat hij als ‘het geheim van de golle’, beschreef
nader te onderzoeken. Daarbij ontwikkelde J.P. de Weijer van
de T.U. Delft een nieuw type ‘hearoede’ die tot op de dag van
vandaag wordt gebruikt: een flexibele bedraade glasfiberstaaf,
met daaraan een kastje waarop de temperatuur kon worden
afgelezen.

Geforceerd ventileren
Hoewel het grootste deel van het gras nu de voordroogkuil
in gaat, wordt op kleine schaal nog steeds hooi gewonnen
en het broeit soms ook nog. Toen er in de jaren 1990 nieuwe
grootpakpersen kwamen, die de pakken in folie wikkelden,
ontstonden er letterlijk nieuwe brandhaarden. Deze balen
zijn twee keer zo compact als ouderwetse kleine pakjes en
vanwege de omwikkeling met plastic erg gevoelig voor broei,
omdat de warmte niet weg kan komen. ‘Drukke tijd voor
‘hooibroeicontroleur’ kopte de Leeuwarder Courant in 2006.
Bonnie de Winter uit Sint Nicolaasga moest in dat jaar vier
‘uithalingen’ regelen. Hij en zijn collega’s bezochten in dat
jaar 2.500 boeren die een
hooivoorraad hadden. Naast
de thermometer blijft de neus
van de controleur nog steeds
een belangrijk hulpmiddel.
‘Echte broei heeft een
scherpe en gemene lucht’,
aldus Sjors Ketelaar in 2003
die in Zuidwest- en Midden
Friesland zo’n 350 boeren
twee per jaar bezocht en in de
schuur het probleem al met
de neus kon constateren. <
Wandklok met gewichten,
met daarop de afbeelding
van boerderij De Eersteling in
Ypecolsgea gemaakt in opdracht
van verzekeraar Woudsend.
Het was hun eerste boerderij
die verzekerd werd. (Fries
Landbouwmuseum, bruikleen
Fries Scheepvaart Museum)

IJzeren harpoen met
enkele dwarsstang, ring
en twee enkele weerhaken.
Men gebruikte dit bij het
lostrekken van broeiend
hooi. Nadat een blok hooi
was losgestoken, werd de
harpoen erin gedreven.
Daarna kon het blok eruit
worden getrokken met behulp
van een touw en katrol. (Fries
Landbouwmuseum)

Metalen hooispade voor het
lossteken van hooi in het
hooivak en kuilvoer. (Fries
Landbouwmuseum)
Henk Dijkstra (Gytsjerk,
1959) is directeur van het
Fries Landbouwmuseum
en publiceert geregeld over
landbouwhistorische zaken.
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HOOFDSTAD IN BEWEGING

HESTER POSTMA

Telefonistes aan het werk in
de nieuwe telefooncentrale,
december 1930. (Foto
Charles Gombault, Historisch
Centrum Leeuwarden)

Verkeerd verbonden
‘De telefoon die zoo goed bij onzen modernen tijd past en waarzonder wij ons leven bijkans niet meer kunnen denken, heeft ook
te Leeuwarden veel langer bestaan dan vele jongeren zouden vermoeden,’ schreef de Leeuwarder Courant op 13 december 1930
in een historische beschrijving van het Leeuwarder telefoonnet.
De ingebruikname
van de automatische
telefooncentrale in het
Post- en Telegraafkantoor in
Leeuwarden, 13 december
1930. (Foto Charles
Gombault, Historisch
Centrum Leeuwarden)

H

et ging over de telefoonmaatschappij Ribbink
van Bork & Co. die op 3 oktober 1885 in het
politiebureau een telefooncentrale aanlegde en
over de groei van het aantal telefoonabonnementen na
1900, toen Leeuwarders ook ‘interlokaal’ konden bellen.
De telefooncentrale was lange tijd gehuisvest in het
postkantoor aan de Wortelhaven, maar na verloop van
tijd wilde de gemeente post, telegrafie en telefonie onder

In deze nieuwe rubriek gaat Hester Postma op zoek naar veranderingen in het
Leeuwarder straatbeeld in de afgelopen honderd jaar. Zij put hierbij vooral uit de rijke
beeldcollecties van het Historisch Centrum Leeuwarden waar zij werkt als beheerder
van de Topografisch Historische Atlas en projectleider tentoonstellingen. De beelden
laten het veranderende Leeuwarden en haar bewoners zien, een hoofdstad in
beweging.
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één dak concentreren en het telefoonnet moderniseren.
En dit was dan ook de aanleiding voor het bericht in de
Leeuwarder Courant. Want op die bewuste dag in december
werd de automatische telefooncentrale in het Post- en
Telegraafkantoor aan de Tweebaksmarkt in gebruik genomen.
Liepen interlokale gesprekken nog via een telefoniste, het
Leeuwarder telefoonverkeer was geautomatiseerd.
De LC-journalist legde enthousiast uit hoe dat in zijn
werk ging: ‘Men neme de hoorn van de haak en het eerste
nieuwe verschijnsel is, dat men in plaats van het “hallo” of
“welk nummer?” van de telefoonjuffrouw een regelmatig
gezoem hoort. Dan moet men kiezen, zooals de technische
uitdrukking luidt, d.w.z. men draaie de cijfers waaruit het
telefoonnummer is samengesteld achtereenvolgens en te
beginnen met de duizendtallen op de voorgeschreven wijze
om. Men wachtte niet te lang met kiezen daar men dan de
verbindingsweg voor andere toestellen afsluit en hierdoor

een ander oponthoud kan verzoorzaken...’ Binnen dertig jaar
was het beroep van telefoniste verdwenen.
Met de komst van de automatische telefooncentrale
verscheen ook de telefooncel op straat. De eerste ‘openbare
spreekcellen’, van waaruit mensen via een telefoniste konden
telefoneren, waren beige van kleur en leken qua model op
de Engelse telefooncel. In 1932 ontwierp Leendert van der
Vlugt van het Rotterdamse bureau Brinkman en van der
Vlugt een nieuw model dat maar liefst vijftig jaar in gebruik
is geweest en decennialang ook het Leeuwarder straatbeeld
heeft bepaald.
Na 1970 nam het gebruik van de openbare telefooncel
drastisch af, want ieder huishouden had inmiddels één
of meerdere telefoonaansluitingen. Met de komst van de
mobiele telefoons in de jaren negentig zette deze trend zich
rap door.

Een van de eerste telefooncellen in Leeuwarden stond bij de Waag,
1933. (Foto Charles Gombault, Historisch Centrum Leeuwarden)

In 2008 verviel de regel dat in Nederland op iedere 5.000
inwoners een telefooncel moest staan. Smartphones
bepalen tegenwoordig het mobiele telefoon- en
internetverkeer en hebben de ‘ouderwetse’ telefooncel
overbodig gemaakt. De cellen zijn nog slechts op enkele
plekken in Nederland te vinden, maar de Leeuwarders
moeten het inmiddels zonder doen. De allerlaatste
Leeuwarder cellen stonden bij het station en werden op
31 mei 2016 definitief verwijderd.
Het enige dat ons vandaag de dag nog herinnert aan de ooit
zo moderne ‘openbare spreekcellen’ en telefooncentrales
waarbij telefonistes telefoonnummers via een koord met
elkaar verbonden, is de uitdrukking ‘verkeerd verbonden’. <

De firma Ribbink van Bork &
Co. kondigt in de Leeuwarder
Courant de aanleg van het
telefoonnet aan en zoekt twee
telefonistes, 2 mei 1885.
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RECHTSPRAAK IN DE 17DE EEUW

FRANS THUIJS

Aefje Jacobs werd in 1610 in
Dokkum geboren.
Gezicht op Dokkum. Op
de voorgrond, buiten
de stadsmuren, begeeft
een sloep zich richting
de ingang van de haven.
Boven het stadsgezicht
een cartouche met de
naam van de stad en het
wapenschild. Prentmaker
Gaspar Bouttats naar een
tekening van Jan Peeters,
1679. (Rijksmuseum)

De anderen, onder wie Aef, werd voor een jaar de toegang tot
de stad ontzegd.
Was Aef werkelijk zo onschuldig als zij deed voorkomen?
Uit het vonnis blijkt dat zij eerder in hechtenis was geweest.
In 1628, nog maar achttien jaar, werd zij opgepakt omdat
zij op straat zwierf, onder verdenking ‘dat zij zich als hoer
liet gebruiken’. Nu, minder dan drie jaar later, ging het om
dezelfde verdenking. Bovendien zou zij degene zijn geweest
die het gestolen tafellinnen te koop had aangeboden.
Hoewel met een verbanning het veld ingestuurd, was ze
niet uit het veld geslagen en nog minder op haar mondje
gevallen. Zij liet op 8 februari onverbloemd aan de
heren van het gerecht weten dat ze niet van plan was te
vertrekken. Vanwege die mondigheid kwam er nog een jaar
stadsontzegging bij. Aef hield woord. Op 20 februari, toen
zij opnieuw werd opgepakt, herhaalde zij dat zij geen gehoor
zou geven aan het vonnis. Dat lieten de heren zich niet
zeggen door een wicht van twintig. De minachting voor de
justitie kwam haar te staan op een half jaar Spinhuis en twee
jaar ban.

Meisje op
avontuur:
Vriesche
Aeff

‘Een heer in zwart fluweel’

Aefje Jacobs, geboren in 1610 in Dokkum, was een van de vele vreemdelingen die Amsterdam in de 17de eeuw bevolkten. Zij
wist van wanten, maar toch liep het niet goed met haar af. Haar geschiedenis laat zien dat het Amsterdam van de Gouden Eeuw
voor Friese immigranten een ‘wreed paradijs’ kon zijn.

O

p 21 januari 1631 komt haar naam voor het eerst voor in de
Amsterdamse Confessieboeken, die de verhoren van de
verdachten in voorlopige hechtenis bevatten. Ze maakte deel uit
van een groep dieven, inbrekers, geweldplegers en vrouwen rondom hen;
stuk voor stuk jong, uit alle windstreken, ongeschoold, zonder middelen
van bestaan en zonder vast onderdak. De mannen gingen op het dievenpad
en kwamen van kwaad tot erger. De vrouwen verkochten de gestolen
goederen en hun lichaam.
Aefje vertelde dat zij twintig jaar was, afkomstig uit Dokkum en de kost
verdiende met spinnen. Ze woonde in een slaaphuis bij de Pikeurplaats
aan de rand van de stad, een buurt die berucht was vanwege de dieven- en
hoerenkroegen. Het spinnen was een dekmantel voor bezigheden die zij
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liever niet meedeelde. Zij was nog maagd, naar zij liet weten. Waarom die
toevoeging? Dat maakt nieuwsgierig. Van gestolen tafellinnen wist zij niets.
Wel dat Jannetje Gerrits en Hendrikje Haermans meer konden vertellen.
Dat was ook zo, want zij bleken deel uit te maken van de groep dames die
zeventien heren faciliteerde, zowel met heling als in den vleze.
Van die zeventien werden in januari acht veroordeeld tot het tuchthuis
en op 13 maart 1631 kregen de resterende negen de doodstraf. Dat was
uitzonderlijk. We moeten bijna een eeuw wachten voordat er weer zo’n
massale terechtstelling plaatsvindt. Dat waren toen de medeplichtigen
van Jacob Muller, de legendarische Jaco, wiens criminele loopbaan óók in
Dokkum was begonnen. Maar dat terzijde. Van de elf dames verhuisden er
vijf voor enige tijd naar het Spinhuis, met daarna verbanning.

Je zou verwachten dat Aefje eieren koos voor haar geld.
Dat was niet het geval. Nu pas begint het verhaal dat haar
die gedenkwaardige plaats bezorgt in de Amsterdamse
rechtsgeschiedenis. Zij had in januari beweerd maagd te zijn,
maar was toch vijf maanden zwanger toen zij met Pinksteren
vervroegd uit het Spinhuis werd gezet. Daar de onbevlekte
ontvangenis maar één keer in de geschiedenis van de
mensheid voorkomt, moet er een andere verklaring zijn.
Ze voelde er weinig voor om ergens onder een boom te
bevallen en vond onderdak bij ene Thomas Loveringh. De
locatie van zijn huis was niet in overeenstemming met de
bepalingen van haar verbanning: zij diende ten minste een
mijl buiten het rechtsgebied van de stad te blijven. Was
dat de reden dat Aef op 4 september 1631 al weer werd
opgepakt? Dat kan, al maakte men zich niet zo druk over
de precieze maatvoering van de banmijl. Waarschijnlijker is
dat de nu hoogzwangere Aef zich heeft láten oppakken, als
onderdeel van een vooropgezet plan. Tijdens haar verhoor

< Aefje verdiende de kost met spinnen, maar dat was een dekmantel
voor bezigheden die ze liever niet vertelde. Anonieme courtisane
door Jacob Adriaensz Backer, 1640.

op die dag liet ze alleen het volgende los: ‘De persoon die
mij zwanger heeft gemaakt, heb ik vorige week gezien op
de Appelmarkt. Hij was in zwart fluweel gekleed, had een
zwarte mantel om, droeg een degen aan zijn zijde en werd
gevolgd door een dienaar. Ik wist niet wie hij was toen ik
gemeenschap met hem had, maar ik weet nu heel zeker wie
dat was.’
Er liepen niet veel heren rond die aan dat signalement
voldeden. Dat zwarte fluweel beperkte de kring van mogelijke
verwekkers tot de notabelen. Schout en schepenen moeten
elkaar onthutst hebben aangekeken: ‘Iemand van ons?
Ben jij het geweest?’ Het was stof tot nadenken en reden
voor uitgebreid onderzoek, zodat Aef op haar gemak in de
gevangenis kon bevallen.

Het bezemhok
Op 22 november was Aef weer op de been en werd ze
nogmaals verhoord. Er waren maar liefst 24 foliovellen nodig
om haar verhaal op te tekenen. Samengevat in modern
Nederlands: ‘Maandag 13 januari, ‘s avonds om half tien,
wandelde ik over de Herengracht richting Appelmarkt. Een
heer in zwart fluweel passeerde mij. Hij keek mij na, maar ik
liep verder naar de Kalverstraat. Op de Dam bleek dat hij mij
was gevolgd. Zijn dienaar was nergens meer te bekennen. Bij
de wijnkelder voor de Nieuwe Kerk zei hij: “Goedenavond,
volg mij.” Vlak nadat ik uit het Spinhuis kwam, heb ik hem
weer gezien en tegen Hendrikje gezegd, “daar gaat de vader
van mijn kind”; ik wilde hem er toen niet op aanspreken.’
‘Toen je die man ontmoette, was je toen nog maagd?’ [Een
interruptie bedoeld om decent vast te stellen of ze tippelde.
Aefje ging er niet op in en vervolgde haar verhaal.]
‘Ik was op die avond met mijn zuster een biertje
gaan drinken bij Hendrikje. Zij heeft een kroeg bij de
Pikeursplaats. Het was al wat later; mijn zus ging terug
naar de Suikerbakkerssteeg waar wij woonden. Ik ben de
stad ingegaan. Het was donker, regenachtig en er was
niemand op straat om aan te schieten. [Waarmee ze impliciet
antwoord gaf op de voorgaande vraag]. Ik was net van plan
naar Lijsbeth te gaan op de Haarlemmerdijk, toen die man
mij verzocht hem te volgen. “Waarom zou ik dat doen?”,
vroeg ik nog. Waarop hij antwoordde: “Ik zal het goed met je
maken.” Dus ben ik hem achterna gelopen, over de Burgwal
en de grachten, totdat we voorbij de Noorderkerk kwamen bij
de Lijnbaan. Bij een poortje vroeg hij of we het daar konden

Jan ten Groothuys was
hoofdschout ten tijde van
Aefje en heeft haar in alle
processen vervolgd, resp.
naar de verdommenis
geholpen. Anoniem, volgens
randschrift 1616.
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Pieter Jansz Hooft was
schepen ten tijde van Aefje
en werd op listige wijze
betrokken bij haar zaak.
Portret toegeschreven aan
Michiel van Mierevelt, 1621.

doen. Daar had ik niet veel trek in en stelde
voor om naar mijn slaaphuis te gaan bij de
Pikeursplaats. Daar wilde hij niet van weten,
omdat daar hoeren rondliepen [!].’
‘Hoeveel geld heb je gekregen?’
‘Ik meende van zo’n rijk man wel een paar
rijksdaalders te kunnen vragen, maar dat was
hem te veel. Hij beweerde maar zes of zeven
schellingen op zak te hebben [ruim twee
gulden]. Enfin, we werden het eens en gingen
het poortje in. Na wat gefriemel onder mijn
kleren wilde hij dat ik op de bezems ging liggen
die daar waren opgeborgen. Daar begin ik niet
aan, zei ik, maar als jij dat wil doen, mij best.’
Natuurlijk zouden wij graag willen weten wat
die twee daar op die koude winteravond in dat
donkere bezemhok hebben uitgespookt, hij
onder, zij boven. Die bijzonderheden zijn niet
opgeschreven. Tussen de regels door is wel
duidelijk dat ze ruim een uur doende zijn geweest.
Nu kwam de hamvraag. Wie was die schuinsmarcheerder?
Aefje wees met een beschuldigende vinger naar de heren die
haar verhoorden en zei: ‘Hij, naast schout Ten Grootenhuys,
is ervoor verantwoordelijk dat ik na het Spinhuis met mijn
dikke buik uit de stad werd gezet; hij heeft mij beslapen.’

Kerkmeester

De Tweede Regulierspoort,
gezien langs de stadswal.
De poort werd in 1655
vervangen door een nieuwe.
Ets door Reinier Nooms
en Cornelis Danckerts,
circa 1652. (Stadsarchief
Amsterdam)
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Consternatie! Een der keurige calvinistische magistraten
zou zich hebben afgegeven met een straathoertje! We
komen in al die folio’s niet te weten wie van de zeven werd
aangewezen; wel wordt duidelijk dat hij dicht bij de Jan
Rodenpoortstoren woonde. Enig speurwerk in Johan Elias’
De vroedschap van Amsterdam (1903) leidt in de richting van
Pieter Jansz Hooft, een volle neef van de bekende Pieter
Cornelisz.
Pieter Jansz was schepen in 1630 en 1631, het jaar waarin
deze historie speelt; hij woonde aan het Singel naast ‘De

Son’, dichtbij de Torensluis, waar die toren stond. Hooft was
getrouwd met Geertruijd Overlander, wier vader woonde
in ‘De Dolphijn’ even verderop; Overlander liet dat huis
na aan zijn andere schoonzoon Frans Banninck Cock, de
centrale figuur op Rembrandts Nachtwacht. ‘De Dolphijn’
was trouwens verschillende keren doelwit van mannen in het
circuit van Aefje, maar dat is een ander verhaal.
Aef doet denken aan Malle Babbe, niet de vrouw die door
Frans Hals werd geportretteerd, maar het lichtzinnige meisje
dat later van haar is gemaakt. Volgens het bekende liedje
werd Babbe gepakt door ieder die er een paar centen voor
over had, vooral in het geniep door de heren die vooraan in
de kerk zaten. Hooft wás kerkmeester van de Nieuwe Kerk!
Om redenen van poëtische rechtvaardigheid zou je willen dat
deze kerkmeester de kat in het donker had geknepen, maar
het pakte anders uit. Tussen september en november, terwijl
Aef gevangen zat, waren haar gangen nagegaan. Minstens
zeven medegevangenen uit het Spinhuis waren aan de tand
gevoeld en kwamen nu meedelen dat Aef hun had verteld
wie de vader van haar kind was: ene Carsten Carstensen,
alias Lacquay uit Husum. Hem kon niets worden gevraagd;
hij was op 15 maart aan de galg gestorven. ‘Mijne Heren
van den Gerechte’ hadden met stalen gezichten Aefs relaas
aangehoord, terwijl ze al wisten dat het niet klopte.

Aan de paal
Bijna vierhonderd jaar later lijkt het vervolg niet erg fair. Aef
werd niet gevraagd of de getuigenverklaringen klopten, neen,
zij werd ‘aan de paal gesteld’ om haar door marteling te
ontwringen hoe zij tot deze opzet was gekomen. Ging het nu
om een criminele zaak waarbij pijniging gerechtvaardigd was,
of om een civiele zaak waar dit niet te pas kwam? Aef had een
schepen beledigd door hem als de vader aan te wijzen, maar
tot afpersing – wat de bedoeling was – is het niet gekomen.
Echter, men maakte zich niet zo druk over juridische finesses,
zeker niet bij mensen als Aef.
Aan de palei bekende ze dat ze in haar hoerhuis ene Gillis
had ontmoet. Zwanger of niet, het werk moest doorgaan. Die
zwangerschap was Gillis niet ontgaan en hij zag daar brood
in. We weten niets van hem, alleen dat hij Hooft haatte en
hem een hak wilde zetten. Aef liet zich ompraten door een
stel vrouwen om haar heen, allen gedoemd tot hetzelfde
treurige bestaan: ‘Waarom een kind in ellende grootbrengen,
terwijl Gillis een oplossing wist die haar en het kind een
zorgeloze toekomst bood?’ Bovendien had Aef zelf nog een
appeltje te schillen met het gerecht. Zij was het niet eens
met haar eerdere vonnis en haar verbanning uit de stad,
halverwege haar zwangerschap.
Gillis liet haar zien waar Hooft woonde. De regent werd
nauwkeurig geobserveerd en er werd een gedetailleerd
verhaal in elkaar getimmerd. Waarschijnlijk was
ingecalculeerd dat zij zich vlak voor haar bevalling zou

Aanzicht van het Spinhuis
aan de Oudezijds
Achterburgwal, met rechts
daarvan de Spinhuissteeg
en de huizen op de huidige
nummers 187-189. Ets
door Herman Schouten en
Pierre Fouquet, 1760-1783.
(Stadsarchief Amsterdam)

láten oppakken. Zij verbleef immers illegaal in de stad.
Haar verhaal zou genoeg commotie veroorzaken om haar
gevangen te houden zodat ze ‘onder de hoede van de stad’
haar kind zou kunnen baren.
Een waterdicht plan. Er was alleen geen rekening mee
gehouden dat Aef aan andere vrouwen had verteld wie de
werkelijke vader was. Noch was voorzien dat die in het
onderzoek zouden optreden als dubieuze getuigen, die voor
strafvermindering maar wat graag van alles vertelden. Gillis
had ook over het hoofd gezien dat hier de pijnbank aan te
pas kon komen.
Zoals het hoorde werd Aef na de eerste behandeling
gevraagd of ze bij haar bekentenis bleef. Ze schraapte haar
moed bijeen en herhaalde: ‘genoemde schepen alleen en
geen ander is de vader van mijn kind.’ Opnieuw moest
ze een geseling ondergaan, nu opgetrokken aan haar
achterwaarts gebonden handen, met honderd pond gewicht
aan de grote tenen. Haar schouders raakten ontwricht en het
zware gewicht aan de voeten trok de andere gewrichten uit
elkaar. Doorgaans werd dit grove geweld alleen bij mannen
toegepast. Meestal leidde dat tot een bekentenis. Zo ook
hier; het gerecht haalde zijn gram en kreeg Aefs ware verhaal.
Het vonnis gewaagt van haar ‘onwaerachtige calumnische
opsegging en injurien niet alleen strekkende sijn tot
schendinge en quetsinghe van de goede naem, eere en
faem van de genoemde schepen [zijn naam blijft zorgvuldig
weg], maer bij gevolge ook tot disreputatie en nadeel vande
gehele bank van justitie’. Voorbijgaand aan deze fraaie
bewoordingen betekent dit: een belediging van een van ons

is een belediging van allen! En daarmee werden pijnbank en
drie jaar Spinhuis gerechtvaardigd.

Gedoemd
In onze ogen was dit niet erg rechtvaardig. Dat vond Aef
ook. Daags na overbrenging naar het Spinhuis, op 16 januari
1632, trok ze van leer tegen haar medegevangene Jannetje
Gerrits, een van de vrouwen die haar tot het complot
hadden aangezet. In haar verantwoording tegenover de
Spinhuisregenten gaf ze onverbloemd te kennen dat ze
‘schijt had’ aan wat er op het stadhuis was bekokstoofd.
Ze wist met enkele vrouwen in de loop van 1633 uit te
breken. Zowel het Spin- als het Rasphuis waren zo lek als
een mandje. Geregeld vonden ontsnappingen plaats. Men
maakte zich daar niet druk over, want het betekende minder
monden om te voeden. Zolang de vluchtelingen uit het zicht
van de justitie bleven, was tevens een crimineel probleem
opgelost. Althans voor het oog.
Aef had maling aan wat over haar was uitgesproken.
Trouwens, zij had geen alternatief. Was het voor
ongeschoolde vreemdelingen al moeilijk genoeg om werk en
onderdak te vinden, voor veroordeelden was dat onmogelijk.
Ze was gedoemd om verder gaan op de weg die ze had
ingeslagen: prostitutie, opnieuw zwanger, opnieuw opgepakt.
In het vonnis van 28 september 1633 werd haar aangerekend
dat ze was ontsnapt, zich niets aantrok van haar verbanning,
zich als hoer liet misbruiken en buiten echt zwanger was.
Aef weersprak niets, maar liet wel weten dat er geen andere
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samen met de Friesland Post!

Hét magazine vol boeiende reportages, foto’s,
verhalen over het heerlijk (buiten)leven in het
heitelân en artikelen over bijzondere Friezen.

vanaf

Interieur van het Het
Spinhuis aan de kant van
de Korte Spinhuissteeg.
Tekening door Jan de
Beijer, 1759. (Stadsarchief
Amsterdam)

Frans Thuijs (Amsterdam,
1942) studeerde rechten
aan de Universiteit van Amsterdam en vroegmoderne
geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde in 2007 op het
onderzoek naar de persoon
van, de mythe rond en de
rechtspleging over Jacob
Frederik Muller (1690-1718).
Naast een handelseditie van
zijn proefschrift verschenen
er artikelen van zijn hand
in verschillende historische
tijdschriften. In onderzoek
is de migratie van Denen in
de 17de en 18de eeuw naar
Amsterdam en hun problemen met de Justitie.
> Een vrijer die met een
meisje bezig is in een
bordeel wordt door een
ander meisje beroofd. Ze
pakt stiekem zijn beurs uit
zijn achterzak. Onder de
voorstelling een Nederlands
vers. Prentmaker Gillis van
Breen (toegeschreven aan)
naar ontwerp van Pieter de
Jode (I), ca. 1585-ca. 1610.
(Rijksmuseum)
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toekomst was. Haar eerlijkheid hielp weinig. Ze werd voor
tien jaar verbannen.
Het vervolg laat zich raden. Aef was op 20 december al weer
terug in het stadhuis op de Dam en werd nu veroordeeld tot
zes jaar Spinhuis, natuurlijk om nadien nog eens voor tien
jaar te worden verbannen. In de marge van het vonnis staat
een opmerkelijke aantekening: ‘vermits zij op ’t uijterste
swanger gaet, bij schepenen uijttet Spinhuijs ontslagen ende
belast uijt dese stede te gaen’. Geen greintje mededogen:
juist omdat ze hoogzwanger is, wordt ze op 9 maart 1634
zonder middelen van bestaan de stad uitgegooid. Het
gaat wat ver om te stellen dat het Spinhuis door zwangere
prostituees werd gebruikt als kraamcentrum, maar er vonden
wel veel bevallingen plaats. Waarom was dat voor Aef
anders? Had dat te maken met haar onhandelbare karakter?
Aef had intussen twee kinderen. Het is niet bekend
wat er van hen geworden is. Misschien zijn ze vroeg
gestorven, zoals vaak gebeurde. Misschien zijn ze in het
Aalmoezeniersweeshuis opgenomen. Aef zelf had geen
andere keus dan haar marginale bestaan voort te zetten.
Blijkens een vonnis van 18 februari 1638 werd ze opnieuw
gegeseld en verbannen.
Drie jaar later komen we haar weer tegen. Ze is intussen 32
jaar en te oud voor het vak. Bij tijd en wijle verkeert ze met
een klant die door haar wordt bediend en beroofd. Verder
moet ze rondkomen van diefstal. Het circuit van tien jaar
eerder komt niet meer ter sprake in haar verhoor van 6 juni

1641 en een vonnis ontbreekt bij deze gelegenheid.
De laatste vermelding is van 13 januari 1644. Ze wordt dan
veroordeeld tot geseling en de zoveelste verbanning. Het is
onbekend hoe met de nu 34-jarige Aef verder is vergaan. Hoe
lang kan zij dit bestaan nog hebben volgehouden?
Aef was uitzonderlijk, met maar liefst negen veroordelingen
op haar naam. Ze was ook uniek door haar mondigheid en
haar bizarre poging om een schepen beentje te lichten. Ze
beet van zich af en dat deden maar weinigen.
Bij de haven van Stavoren staat een aardig beeldje van
het vrouwtje uit de legende: een stille vermaning tegen de
hebzucht. Op de Zijl in Dokkum hoort een beeldje van Aef,
ter herinnering
aan wat er mis
kan gaan met
meisjes op
avontuur. <
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DISCUSSIE TERPENONDERZOEK

KEES KUIKEN

In 2015 gaf de oud-onderwijzer Jan Post een boekje uit met
de titel Nieuw licht op de 17 keuren. Deze 17 wetsartikelen
staan in een middeleeuwse Friese rechtstekst, volgens
oudfrisisten zelfs de alleroudste tekst in het Fries. Het is
natuurlijk maar wat je Fries noemt. De ruim twintig tot
nu toe bekende runentekstjes uit het Waddengebied zijn
geschreven in een soort vroegmiddeleeuws Fries, maar
een echte schrijfcultuur in het Fries ontstond in de Friese
landen pas in de ‘lange’ 13de eeuw – en volgens Post zelfs
nog een paar eeuwen later. Ik laat hem zelf aan het woord:
‘De 17 keuren zijn samengesteld uit verscheidene andere
oude stukken. [...] Het meest sprekend is de ontlening van
de derde keur aan de onderhandelingen van de Friezen met
Albrecht van Beieren [in] 1399. [...] Er zit feitelijk nog een
latere verwijzing in: dat is de ‘Noormannenkeur’. Die moet
vrijwel zeker slaan op de Likedelers die in het Norderland
zaten – en dat brengt ons bij de voorschriften van Focko
Ukena in zijn eigen keuren.’

De centrale stelling van het boekje is dus dat de ‘oudste
Friese rechtstekst’ dateert van na 1399.
Maar in sommige handschriften waarin de 17 keuren zijn
overgeleverd, is in de veertiende keur sprake van ‘Noormannen’ die Friezen ontvoeren. Dat lijkt te wijzen op een oudere,
mondelinge rechtsoverlevering. Post denkt liever aan andere
‘Noormannen’: kapers die omstreeks 1400 onder meer in
de Oostfriese havenstad Norden huisden. Ze werden ‘Likedelers’ genoemd en werkten onder meer voor Focko Ukena,
een Oostfriese edelman die in die tijd Friesland wilde veroveren. Teksten van Ukena staan in een 15de-eeuws handschrift
waarin ook de 17 keuren staan.
Alles wijst volgens Post dus in de richting van Ukena. Als
gedachtenexperiment is dit geslaagd, maar als historisch
betoog toch een stuk minder. Het eerste bewijs gaat mank
op drie punten:
1) Er is geen twijfel aan dat de 17 keuren ook al in een
handschrift uit omstreeks 1300 (de zogeheten Rüstringer
Codex) staan. De tekst uit 1399 is alleen bekend uit één
18de-eeuwse bron: een gedrukte uitgave van een bewerker
die niet altijd even zorgvuldig was.
2) Maar ook als de tekst uit 1399 door de 18de-eeuwse
bewerker juist is overgeleverd, is hij in taalkundig opzicht
duidelijk jonger dan de Friese in de Rüstringer Codex. Het
ligt voor de hand dat de Friese tekst model stond voor de
tekst uit 1399 – en niet omgekeerd.
3) Hiermee valt de bodem weg onder de verhalen over de
Likedelers en Ukena. Post heeft zijn betoog namelijk zo
opgebouwd dat de drie deelstellingen elkaar in de lucht

Een Oudfriese tekst in de ‘Codex Unia’. (Fryske Akademy)

Historiserend portret van Focko Ukena (midden, met helm) uit 1803.

bronnen is het lastig discussiëren – maar in het tweede zie
je Halbertsma op de stoel van een psycholoog zitten. Rare
snuiter, die Huitema. Maar is aan zulke ‘sneupers’ echt een
steekje los? Of doen ze gewoon na wat vakmensen in hun
ogen doen: ‘dikke conclusies’ trekken uit ‘dunne bewijzen’?
Ik zal deze vraag behandelen aan de hand van twee recente
voorbeelden: een studie over oude rechtsteksten en één over
een jonge polder.

Een gedachtenexperiment

Vaklui
en sneupers

>

De beroepsgroep van de archeologen heeft er in Fryslân de laatste tijd
stevig van langs gehad. Ze zouden hun vondsten stelselmatig opkloppen.
Crematiegraven zonder botresten? Tibetaanse lijkrituelen in Friesland! Een
gouden gesp? Een vroegmiddeleeuwse koningsterp in Wijnaldum! ‘Dunne
bewijzen, dikke conclusies’, luidde eind 2015 het vonnis. Gelukkig kwamen
ook de archeologen zelf aan het woord. Maar de indruk dat omwille van
subsidiegeld onderzoek soms opzienbarender werd voorgesteld dan het
was, is daarmee niet weggenomen – terecht of niet.

De gouden gesp uit Wijnaldum. (Fries Museum)
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D

it opstel gaat over een andere kant van het verhaal.
In Friesland werken beroepswetenschappers
en liefhebbers al bijna tachtig jaar nauw samen
op gebieden zoals geschiedenis en oudheidkunde. Die
samenwerking ging en gaat niet altijd van een leien dakje. Zo
kon dr. Herrius Halbertsma, een ‘erkend’ terpenarcheoloog,
het niet uitstaan dat de amateur Teake Huitema zijn theorie
over terpen in 1958 bij de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen mocht ‘uitventen’. Halbertsma
zag terpen als kunstmatige vluchtheuvels, Huitema
als prehistorische mestvaalten. We weten nu dat beide
kemphanen deels gelijk hadden (zie het proefschrift van
Gerrets uit 2010).
Halbertsma had twee bezwaren tegen Huitema: zijn
gebrek aan bronvermeldingen en zijn gewoonte om oude
argumenten telkens weer ‘tot nieuwe werpschichten om
te smeden’. Het eerste is zakelijk – zonder controleerbare
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Jan Post. (Foto Haye Bijlstra)

houden. Haal je er één tussenuit, dan valt de hele redenering
in duigen: olleke, bolleke, knol.
De rest van het boekje staat vol ingewikkelde bespiegelingen
over de hoeveelheden ‘topics’ in de verschillende keuren,
en over muntsoorten. Hoe deze beschouwingen de centrale
stelling ondersteunen, maakt Post niet duidelijk. De
bronvermeldingen zijn wel vrij goed op orde – dat zou zelfs
Halbertsma moeten toegeven. In de rij frisisten die er van
langs krijgen omdat ze de Friese rechtstraditie ouder maken
dan hij volgens Post is, ontbreekt één naam: Goffe Jensma.
Toch lijkt juist het kritische onderzoek van Jensma model te
staan voor het werk van Post. In zijn inleiding gispt Post het
‘chauvinisme, of liever nationalisme’ van de hedendaagse
(oud)frisisten. Dat is een echo van Jensma’s gedegen kritiek
van de 19de-eeuwse Friese beweging.

Bildtse luchtkastelen

Archeoloog dr. Herrius
Halbertsma.

Een amateuronderzoeker die niet onder stoelen of banken
steekt dat Friesland, of althans een deel daarvan, volgens
hem juist ouder is dan vakmensen denken, is Sytse Keizer uit
Oudebildtzijl.
Hij draagt dit uit in de Bildtse Post en de Leeuwarder Courant,
op Omrop Fryslân en op zijn website. In 2013 ‘onthulde’
hij dat de Oude Bildtdijk, die volgens alle historische
bronnen uit 1505 dateert, al vóór 1219 zou zijn aangelegd
door kloosterlingen van Mariëngaarde uit Hallum. Het
bewijs zou een dijkprofiel zijn dat in 1971 bij Koehool is

gemaakt. De zeedijk bleek daar in de loop der eeuwen
zevenmaal verhoogd, volgens De Vrije Fries (1972) voor
het eerst omstreeks 1200. Keizer leidde hieruit af dat ook
de Oude Bildtdijk als middeleeuwse dijk is aangelegd, als
voortzetting van de dijk bij Koehool. Dat de Oude Bildtdijk
niet rechtstreeks aansluit bij de dijk bij Koehool – die werd
na 1200 naar het oosten voortgezet als de huidige Griene
Dyk – noemde hij niet.
Anders dan Post is deze Bildtse onderzoeker onthutsend
slordig met zijn bronnen. Zo haalt hij uit de Friese
rechtsbronnen die de jurist Keimpo van Martena omstreeks
1530 bewerkte, een zinsnede aan over ‘landen op ter Bilde
die bedijct waren’, met de opmerking dat die bedijking ‘vóór
1505’ zou zijn geweest. Maar bij de tekst staat een ander
jaartal: ‘anno XVc ende ses’. Het gaat om schikkingen die
de Friese overheid in 1506 trof met gebruikers van Bildts
kwelderland. Die schikkingen waren nodig na de bedijking
van het Bildt – niet vóór maar gewoon in 1505.
In 2015 deed Keizer in de Bildtse Post een nieuwe onthulling –
een heuse ‘middeleeuwse burcht’:
‘De burcht stond in ieder geval nog in 1545, nabij wat nu
Westhoek is. Op een landkaart gemaakt door Jacob Heeres
in 1545 staat de stins. Andere bronnen wijzen erop dat het
hoogteprofiel van de specifieke locatie een meter hoger is
dan elders op het Bildt toen.’
Helemaal nieuw was deze vondst niet. Het gebouw op
de kaart uit 1545 stond al in 2014 in Alde Fryske Tsjerken –
niet als ‘stins’ (volgens Van Dale een ‘versterkte adellijke

Spiegel

De Middelzee in 1400 na Christus volgens Vos en De Langen.

In 2016 haalde Keizer de Leeuwarder Courant met een nieuw
Bildts luchtkasteel: een ringwalburcht bij Sint Annaparochie,
op de plek van de latere boerderij Walburg. Middeleeuws
historicus Hans Mol en provinciaal archeoloog Gilles de
Langen lieten er weinig van heel. Op de actuele (digitale)
hoogtekaart wijst niets op een middeleeuwse ringwal, tenzij
je die heel graag wilt zien. Zo dachten sterrenkundigen
omstreeks 1900 ook ‘kanalen’ op Mars te zien –
gezichtsbedrog, weten we nu.
Naar wetenschappelijke voorbeelden van deze fantasieën
hoef je niet ver te zoeken. Wijnaldum met zijn ‘koningsterp’
ligt voor de hand. Het verhaal van de ‘Westhoekstins’ doet
ook denken aan de legendarische – misschien Romeinse –
Brittenburg bij Katwijk. Het idee van een ringburcht lijkt naar
verhouding minder vergezocht. De Groninger amateur mr.
Gerrit Overdiep ontdekte er in 1961 één bij Noordlaren. Maar
dat was in het oude cultuurlandschap van de Hondsrug, niet
in de vroegmoderne polder Het Bildt. Die is – en daaraan
bestaat geen twijfel – pas in 1505 bedijkt.
Tussen de hyperkritiek van Post en de luchtkastelen
van Keizer ligt een wereld van verschil, maar ze houden
vakhistorici en -archeologen wel een spiegel voor. Wie zich
als wetenschapper, hetzij ‘prof’ of amateur, waagt aan
sterkere uitspraken dan de harde historische feiten kunnen
dragen, kan ermee te maken krijgen. In zulke discussies
hebben de ‘sneupers’ niet bij voorbaat ongelijk. Het
terpendebat tussen Halbertsma en Huitema is in dat opzicht
een leerzaam voorbeeld. Voor je het weet, blijkt misschien
dus wel dat de Bildtse ringburcht is aangelegd door Focko
Ukena… <

Sytse Keizer met een
kloostermop. (Foto Catrinus
van der Veen)

Een 19de-eeuwse kaart van
de ‘kanalen’ op Mars.
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XXV schrijft Wumkes: ‘Een aanzienlijk bezit vormden de
uitgestrekte Bildtlanden tot wier drooglegging ook het
klooster [Mariëngaarde – KK] heeft bijgedragen door het
graven van een kanaal.’
De bron voor dit feit vond Wumkes in de biografie van een
abt die omstreeks 1500 regeerde. In de betrouwbare vertaling
van Herman Lambooij (2008) lezen we hoe de toenmalige
landheer ‘het Bildt, dat door slibafzetting van de zee was
aangegroeid en waar een kloosterbezitting was met een grote
gracht eromheen, door een grote dijk [liet] beveiligen [tegen]
de zee.’
In 1500 was volgens de tekst dus geen sprake van een vaart
door Het Bildt, maar van een gracht om de Mariëngaardse
Bildtkwelders. Keizer heeft deze datum nog eens twee
eeuwen vervroegd. Ook zijn verdere betoog lijdt aan
slordigheden – en aan tunnelzicht. Zo moet de vondst van
kloostermoppen langs de Oude Bildtdijk een middeleeuwse
bebouwing aantonen. Maar de meest waarschijnlijke bron is
een klooster, zoals Mariëngaarde zelf, dat in 1583 op afbraak
is verkocht. Hergebruik van tufsteen, bakstenen en ander
sloopmateriaal was in die tijd schering en inslag.

woning in Friesland’) maar als de herenboerderij van een
familie uit Franeker. Dit huis staat niet in de inventaris van
middeleeuwse Friese stinsen die Paul Noomen in 2009
heeft gepubliceerd. De bewoners waren dan ook niet van
adel en uit de kaart van 1545 en de ‘andere bronnen’ blijkt
niet dat hun woning versterkt was. Die andere bronnen zijn
een Bildtse boerderijenkaart uit 1570 en twee kaarten in
de essaybundel Diggelgoud (2008): reconstructies van de
Middelzee in 1100 en 1400 na Christus.
Op de kaart uit 1570 heeft het voorhuis trapgeveltjes, zoals
wel meer 16de-eeuwse gebouwen in Friesland. De kaarten
uit 2008 laten zien hoe de Middelzee tussen 1100 en 1400 is
dichtgeslibd. Op de kaart voor 1400 heet bijna het hele Bildt
‘relatief laag en kleiig kweldergebied’, met links en rechts een
strook ‘relatief hoog en zandig kweldergebied’. Dat zou na de
bedijking een slimme plek zijn voor een soort fort, maar het
huis uit 1545 lag juist niet op een van deze verhogingen.
Keizer grossiert in zulke spookcitaten. Voor zijn ‘kanaal door
de monding van de Middelzee gegraven voor scheepvaart
en ontwatering van het Bildt (Blikvaart) in 1300’ geeft hij
als bron ‘Eekhoff, Abtenkronieken, blz. XXV’. Dit is het
proefschrift van D.A. Wumkes, in 1929 uitgegeven bij A.J.
Osinga. Eekhoff had hiermee niets te maken. Op pagina
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WILLEM FRIJHOFF

De Gouden Eeuw van Leeuwarden
Leeuwarders zijn allemaal vreselijke chauvinisten en daar is op zichzelf niets mis mee. Wie in een
historische stad is geboren en daar een deel van zijn identiteit aan ontleent, komt daar zijn hele leven
niet meer vanaf. Ook met Leeuwarders moet het zo gaan, is te lezen aan het kennelijke plezier en de
hartverwarmende acribie waarmee de artikelen in deze bundel Leeuwarden in de Gouden Eeuw
zijn geschreven.

D
Een jonge Bartel van Douma
toont de kijkers demonstratief de wapens van zijn
ouders. Twee jaar nadat dit
portret geschilderd werd,
volgde hij zijn vader op als
grietman van Ferwerderadeel.
Portret door Wybrand de
Geest, 1647. (Fries Museum,
collectie provincie Fryslân, gerestaureerd met steun van de
Wassenbergh-Clarijs-Fontein
Stichting)
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e auteurs houden van hun stad; ze willen dat zo
nauwkeurig mogelijk boekstaven en hun enthousiasme overbrengen. De Gouden Eeuw is voor hen
niet alleen een legitiem en spannend studieobject, maar
een springlevend deel van de geschiedenis en de identiteit
van huidig Leeuwarden. Het eerste artikel in het boek gaat
over Edo Neuhusius die zijn zoon naar het Franse Saumur
stuurde. Zoon Reinier ging zich daar als een van de weinige
Nederlanders niet alleen bezatten of leerde er schermen en
paardrijden, hij ging er ook echt studeren. En dat zelfs, nog
zeldzamer, op de Latijnse school, de onderbouw van die
academie, het wat liberalere jongere zusje van Genève. Vader
Edo had goed begrepen welk fundament echte wetenschap
dient te hebben, en het moet gezegd dat Reinier weliswaar
niet Leeuwarden trouw bleef, maar wel zijn vader –

hij schreef zijn biografie. Vader sommeerde hem wel zijn studiereis in Frankrijk af te breken om rector van de school van
Harlingen te worden, en later kwam hij in Alkmaar terecht.
Europa, de studiereis en de Grand tour, waarover ook een
mooi artikel in de bundel staat, stonden al in de vroege 17de
eeuw op het netvlies van de Friezen. Wie het boek goed leest,
zal getroffen worden door al die interprovinciale en internationale uitzaaiingen van Leeuwarden en zijn cultuur.
Hier dus niet die naar binnen gerichte, slechts op eigen
roem bedachte Gouden Eeuw die nu in Holland en tot in het
parlement wordt gepromoot. In zijn heldere artikel over de
rijkdom in de Friese Gouden Eeuw laat Yme Kuiper dan ook
discreet maar efficiënt zien dat het spraakmakende boek van
Kees Zandvliet over de 250 rijksten van de Gouden Eeuw op
verkeerde premissen is gebouwd: het behaagt de Gouden-

Eeuw-droom van de politiek, het publiek en de grote graaiers
van Quote, maar kan de toets van de historische kritiek niet
doorstaan. De Leeuwarders waren rijker dan de overige Friezen, maar niet zo waanzinnig rijk dat we hen alleen maar
met open mond kunnen blijven aanstaren.
Zelfs stadhouder Willem Frederik die zich met zijn rijke dagboek al een ereplaats onder de Gouden Eeuwers had verworven, en Albertine Agnes, maar ook de heer van Ameland,
toch de rijksten van de stad, zien we hier op de eerste plaats
als Leeuwarders, midden in de stad, de bevolking nabij, stukken gewoner en daarmee ook sympathieker dan hun neef,
houwdegen en rokkenjager Maurits, of de hautaine, grimmige Hollanders Willem II en III, die we om hun politiek kunnen kapittelen of prijzen, maar die menselijk op zo’n grote
afstand staan dat ze nauwelijks sympathie wekken.
De status als hofstad heeft Leeuwarden in de Gouden Eeuw
beslist een aparte kleur gegeven, maar rijkdom was hier
minder poeha, minder exclusief gefocust op geld- en statusbejag, meer op levensinstelling en levensgenot, op stedelijke
waarde of een gewestelijk gemeenschapsgevoel. Fraai geïllustreerde artikelen over het beeld van Leeuwarden binnenen buitenshuis, over de schilders en het kroegleven, over
mannen maar ook vrouwen, en natuurlijk de wat obligate,
maar toch verhelderende lofspraak van Rector Neuhusius op
zijn stad, maken dat duidelijk.

Minder poeha
Friezen zijn bescheiden en down to earth. Het ontbreekt hen
aan de protserige grootspraak en de zelfgenoegzaamheid
waarmee Holland zich de Gouden Eeuw heeft toegeëigend.
Als in dit boek met enige trots wordt gesteld dat er in Leeuwarden niet minder dan 133 schilders in de Gouden Eeuw
werkzaam waren, wordt onmiddellijk opgemerkt dat er in
vergelijkbare steden zeker evenveel waren. Wel was de helft
van die 133 spookschilder omdat al hun werk is verdwenen,
als het al bestaan heeft; maar de bloemstukken van Abraham
de Lust zijn inderdaad een lust voor het oog, en de stillevens
van Margareta de Heer kunnen ons alleen maar ontroeren!
Als dat niet wordt erkend, wordt het natuurlijk nooit wat met
die Friese Gouden Eeuw. Geen klatergoud, en zelfs geen
verguld zilver, maar ontluisterende realiteitszin.
In deze bundel wordt dan ook minder van de Gouden Eeuw
gedroomd, maar meer getoond en meegeleefd. Je ziet de
welvaart, maar ook de onderkant, je merkt dat lang niet alles
volmaakt was, en dat zowel hoog als laag problemen konden
hebben om met de eisen van hun eigen stand rond te komen, maar toch de schijn hoog hielden.
Er zijn drie thema’s die domineren: drank, geld en geloof.
Die drank bestond vooral uit het zware en koppige Leeuwarder bier – dat konden die stoere Friezen dan toch maar aan!
Of ontbreekt hier nog een hoofdstuk over geweld in de kroeg,
op straat en in huis? Ook een thema is de discussiecultuur.
Want dat is wat Anna Maria van Schurman ons toont, wat
we in de levensbeschrijving van Andriese van Bronkhorst

kunnen bespeuren, en het is ook de andere kant van die Jan
Jansz Starter waarvan wij gewend zijn vooral de literaire producten te bekijken – maar die producten speelden een rol in
de samenleving, in de omgang tussen de Leeuwarders, en
die rol begint zich hier te ontplooien.
Natuurlijk zijn er meer aanzetten voor zulke herinterpretaties, voor een nieuwe blik. Bijvoorbeeld noot 24 op blz. 65.
Die geeft in enkele regels een belangrijke discussie weer. Het
gaat om een schenking van brood en wijn voor het protestantse avondmaal door een katholieke familie. Tegenover de
opvatting van de ons recent ontvallen Wiebe Bergsma, die
hier een confessionele geste in zag, stelt de auteur dat het
juist om een daad van seculiere verhoudingen ging omdat
de geefster katholiek was. Dat betekent een omslag van een
confessionele interpretatie naar een ruimere maatschappelijke en culturele blik, en die omslag wasemt door heel deze
bundel. De stad wordt er op heilzame wijze in ontconfessionaliseerd, en het is weer mogelijk om onbevangen over de
relaties tussen mensen van verschillend geloof te spreken,
inclusief de katholieken, hier wat ruimer en vaker aanwezig
dan ik had verwacht. Maar het is geen dominees- en geen
priestercultuur die we hier te lezen krijgen, zoals in het verleden vaak het geval was.

Culturele blik
Het is een prachtige bundel geworden, met een in veel opzichten verrassende inhoud over de brede Leeuwarder cultuur in de Gouden Eeuw. En ook heel concreet: je komt bij de
Leeuwarders binnen, en kunt ze je aan tafel voorstellen. Aantekenboeken, boedelinventarissen, huisinrichtingen – alles
komt samen om het de lezer helder te maken. Het is ook een
verrassend mooi geïllustreerde bundel met weinig bekende
afbeeldingen van personen, ruimtes, straten, interieurs, dingen – kortom, al die zaken die de Gouden Eeuwers na aan
het hart lagen en die ze zich wilden herinneren of waardoor
ze herinnerd wilden worden. Maar wel steeds met menselijke
maat. Hier portretten, tekeningen, prenten die de Friezen als
gewone mensen neerzetten, wel met trots en ambitie, maar
niet volmaakt, en in de soms wat onbeholpen stijl die hen
aandoenlijk en ook voor ons nog heel herkenbaar maakt,
zoals de jonge Bartel van Douma, de zoon van een grietman.
Zijn kostuum is goed gesneden maar niet luxueus. Zelfs de
kanten kraag kan er maar net mee door. Trots toont hij de
wapens van zijn ouders die hij voorbestemd is op te volgen.
Ambitie dus, en standsbesef, en dat valt ook aan zijn gezichtsuitdrukking te zien. Juist dat verheft zo’n portret boven
de atelierkunst en geeft ons toegang tot wat een jongeman in
de Gouden Eeuw kon bezielen en wat hij van zijn leven wilde
maken. Eigenlijk zou een andere titel dus nog beter zijn.
Niet Leeuwarden in de Gouden Eeuw, alsof die eeuw over
Leeuwarden heen zweeft, maar: de Gouden Eeuw van Leeuwarden, de eeuw die Leeuwarden zelf heeft gemaakt. Een
eeuw van gewone mensen, maar mensen met plezier, trots,
initiatief en ambitie. <

> Meer weten?
• Leeuwarden in de Gouden
Eeuw. Henk Oly en Geart
de Vries (red.)
Verloren, Hilversum, 2016
308 p. | isbn
9789087045104 | € 29
Willem Frijhoff (Zutphen,
1942) is emeritus hoogleraar
aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam. Hij was onder
andere hoofdredacteur van
de geschiedenis van zijn
geboortestad Zutphen en
van de driedelige historie
van Dordrecht en werkte
mee aan de geschiedenis
van Amsterdam.
Dit artikel is een bewerking
van de toespraak bij de
boekpresentatie.

21

WURK ÛNDER HANNEN

KORT NIEUWS

PETER VAN DER MEER

MARIJKE DE BOER

Tadema

Grensoverschrijdende
geschiedbeoefening

O

>

nder het thema Migratiegeschiedenis
vallen twee deelprojecten: in het
deelproject ‘Leren en werken over
de grens’ werken historici en volkskundigen
samen bij het verzamelen van individuele
ervaringen die bij migratie horen. Verschillende
(beroeps-)groepen worden onderzocht. Het
Geschiedenisnetwerk wil weten wat de voor- en
nadelen zijn van werken en leren over de grens.
Het tweede deelproject, ‘Nieuwe perspectieven
op de geschiedenis van migratie’ moet een
overzicht bieden van de kennis die er is door
recent onderzoek naar migratie in het verleden,
zowel in Noord-Nederland als in NoordwestDuitsland.
Het project Digitalisering omvat ook twee
deelprojecten. Met het thema HISGIS
Ostfriesland wordt een basis gelegd voor het
vergroten van kennis over de Middeleeuwse
samenleving en stadsontwikkeling in het
grensgebied. Als pilot-project wordt het
historische centrum van Leer opgenomen
in HISGIS en worden kaarten uit 1870
gedigitaliseerd. Het deelproject Digitalisering
van Middeleeuws Oudfries Recht concentreert

Jonge Duitse vrouwen uit Lingen die als
dienstmeiden in Nederland werkten, met
vriendinnen poserend in klederdracht, 1925.

22

Jorrit Jansen (Dalfsen, 1992) is in mei begonnen
met een stage op de Fryske Akademy voor
zijn master Geschiedenis Vandaag aan de
Rijksuniversiteit van Groningen. Eén van zijn taken
is het organiseren van de eerste conferentie van het
Geschiedenisnetwerk op 20 september te Assen.
(Foto Hoge Noorden)

zich op het invloedrijke Oudfries Recht.
Onderzocht zal worden hoe de bestaande digitale
systemen geïntegreerd en uitgebreid kunnen
worden met Oudfriese rechtsteksten die zich in
Duitse archieven bevinden.
Het Geschiedenisnetwerk stimuleert de
samenwerking op het terrein van regionale
geschiedenis en erfgoed in Noord-Nederland
en Noordwest-Duitsland. Deze samenwerking
moet ertoe bijdragen dat de afzonderlijke
historische perspectieven op de geschiedenis
van Noordwest-Duitsland en NoordNederland met elkaar verbonden worden.
Het Geschiedenisnetwerk wil historici uit

Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland
door inhoudelijke bijeenkomsten bij elkaar
brengen en aan gezamenlijke producten werken.
‘Grensoverschrijdende projecten openen
nieuwe perspectieven op de geschiedenis
en geven tegelijkertijd een impuls aan het
grensoverschrijdende cultuurtoerisme’, aldus
organisatoren Marijn Molema (projectleider) en
stagiair Jorrit Jansen bij de Fryske Akademy.
Voor het leggen van duurzame verbindingen
tussen historici aan weerszijden van de grens
is een goede strategie nodig; een workshop
en een conferentie moeten daaraan bijdragen.
De workshop, die in augustus van dit jaar in
Groningen plaatsvindt, wordt georganiseerd
door Meindert Schroor, portefeuillehouder
cultuurhistorie van de Waddenacademie, en
door Jorrit Jansen. Tijdens de workshop worden
ideeën uitgewisseld over lopend en toekomstig
onderzoek naar migratie in grensgebieden.
Op de Midterm Conference van 20 september
in Assen wordt een breed veld van personen
en instanties genodigd met als doel om het
netwerk te verbreden. Naast de presentatie
van de deelprojecten is er ook ruimte voor een
toekomstdiscussie.
> Meer weten?
http://gesnet.eu/

(Foto Johan van der Veer)

Het Geschiedenisnetwerk
voor Noordwest-Duitsland en
Noord-Nederland is in maart
officieel gelanceerd. Een van de
deelnemende instanties is de
Fryske Akademy. Op de eerste
conferentie, die in september
wordt georganiseerd, presenteert
men twee omvangrijke projecten:
migratiegeschiedenis en
digitalisering.

Tresoar heeft een belangrijke
verzameling werken van Sir
Lourens Alma Tadema ontvangen.
De schenking komt van oudantiquaar Gerben Dykstra van De
Tille in Leeuwarden. De collectie
bevat portretten van familieleden,
tekeningen van landschappen,
knipsels van bloemen, planten,
voorwerpen en van historische
figuren. Daarnaast zijn er enkele daguerrotypes van
familieleden van de schilder en enige documentatie.
Het werk dateert uit de periode rond 1850, het is dus
allemaal jeugdwerk. Werk uit die tijd is zeer schaars.
www.tresoar.nl

Kakiemon
Keramiekmuseum Princessehof
heeft twee zeldzame 17de-eeuwse
Kakiemon plastieken gekocht.
De figuren zijn geïnspireerd op
hooggeplaatste courtisanes uit
Japan, wat blijkt uit de kleding. De
figuren staan bekend als bijin, wat
mooie elegante vrouw betekent.
Deze bijin verkeren in goede
staat. Binnen Europa hebben het Victoria & Albert
Museum in Londen en het Musei Capitolini in Rome als
enige musea bijin van Kakiemon in de collectie.
www.princessehof.nl

Fluitje

Planetarium

Schilderij

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium is uitgebreid.
In het naastgelegen pand
is ondermeer een nieuwe
entree, een educatieve
interactieve tentoonstelling
en een nieuwe filmzaal
ingericht. In de vrijgekomen
ruimten in het historische huis van Eisinga zijn nu zijn
handschriften te bekijken. Ook is er ruimte ontstaan
voor tijdelijke exposities.
www.planetarium-friesland.nl

Museum Dokkum heeft met een publieksactie
het geld binnen voor de restauratie van een
schilderij. In drie weken tijd is het streefbedrag van
ruim 3.600 euro opgehaald. De Wassenbergh-ClarijsFontein Stichting steunt de restauratie met ruim 15.000

Aelke van Juckema

euro. Het 18de-eeuwse schilderij van een onbekende
schilder meet 245 x 90 centimeter en is gemaakt van
drie aan elkaar bevestigde planken. Uit die tijd zijn
maar een paar schilderijen met Dokkum als thema. Het
werk toont de haveningang aan de oostzijde van de
stad, met de Halvemaanspoort en de Kettingbrug. Na
restauratie krijgt het doek een permanente plaats in de
expositie over de geschiedenis van Dokkum.
www.museumdokkum.nl

Museum Martena in Franeker heeft een schilderij uit
1607, afkomstig uit de Stichting Eysinga-Harinxma,
laten restaureren. Het werk toont een overleden meisje,
de tweejarige Aelke van Juckema. Voor zover bekend
is dit het oudste schilderij
van een overleden kindje
in Nederland. Haar ouders
waren de eigenaren van
het Sjaerdemaslot en de
Camminghastins in Franeker.
Aelke werd in november
1605 geboren, haar moeder stierf vier maanden later.
Vader Ruurd van Juckema heeft het als aandenken aan
zijn dochtertje laten schilderen. Onbekend is wie het
heeft gemaakt.
www.museummartena.nl

Dorpsfilm Drachten

Bij Harlingen
ontdekten
archeologen
de resten van
een bewoonde
terp uit, waarschijnlijk, het jaar 700. De vondsten zijn
gedaan op de plek waar de nieuwe weg N31 komt. Er
is onder andere een fluitje gemaakt van schapenbot
gevonden en kogelpotschijven en een mantelspeld. De
onderzoekers ontdekten verder mensenbotten en een
waterput opgetrokken uit kloostermoppen. Er is ook
servies uit de Romeinse Tijd of de IJzertijd gevonden.
www.omropfryslan.nl

Het Fries Film Archief heeft van Smelne’s Erfskip een
film van Johan Adolfs binnengekregen, dé Nederlandse
dorpsfilmer van de 20ste eeuw. Het gaat om de
dorpsfilm van
Drachten uit
1954. Adolfs was
een filmmaker
en producent die
van 1948 tot 1970
verantwoordelijk
was voor de
realisatie van zo’n 1.500 dorpsfilms. In deze dorpsfilms
zijn veel bewoners uit de dorpen geportretteerd.
www.friesfilmarchief.nl

Zuivelschool

Helm

De Fryske Akademy doet onderzoek naar de voormalige
zuivelschool in Bolsward. In samenwerking met Van
Hall Larenstein,
de hogeschool
waar de
zuivelschool in
1996 in opging,
wordt de
geschiedenis
van de school
uitgediept.
Onderzoeker
Ronald Plantinga interviewt oud-leerlingen
en oud-docenten van de zuivelschool en doet
archiefonderzoek. Het onderzoek is onderdeel van een
bredere studie waarin wordt onderzocht wat Friesland
tot een succesvolle regio voor de landbouw en de
verwerkende industrie heeft gemaakt.
www.omropfryslan.nl

Na onderzoek blijkt een helm, die al eeuwen lang
aan de muur van de kerk van Schettens hangt, heel
zeldzaam te zijn. Conservator Jeroen Punt van het
Nationaal Militair Museum in Soesterburg ontdekte
dat de zes kilo zware helm van Schelte van Aysma
was. Deze officier vocht in
de Tachtjarige Oorlog en
kwam in 1637 om het leven
bij de strijd om Breda. In
de kerk liggen de stoffelijke
overschotten van deze
familie. Op een grafsteen, die decennia lang verborgen
lag onder een vlonder in het koor van de kerk, vond
Punt de aanwijzing dat de helm van Van Aysma zelf
is geweest. Op de steen stond een identieke helm
afgebeeld. Na restauratie komt de helm in de vaste
collectie van het museum. Een kopie, in de vorm van
een 3D-print, met een informatiebord hangt in de kerk.
www.omropfryslan.nl

Vestdijkwandeling
De nieuwe app ‘Vestdijk in Harlingen’ voert langs
plekken die in het leven van Simon Vestdijk een
grote rol speelden. Foto’s en
jeugdherinneringen van Vestdijk
zelf zijn erin opgenomen,
zoals het geboortehuis op
de Voorstraat. De app voor
smartphones is ontwikkeld
door de Vestdijkkring en het
Letterkundig Museum en geeft
tijdens de route informatie in de
vorm van beeld en gesproken
tekst over de geschiedenis van de stad, de schrijver, zijn
motieven en werken.
www.letterkundigmuseum.nl

Echtgenoot Mata Hari
Rudolph Mac Leod, de echtgenoot van Mata Hari, heeft
ook in Leeuwarden
gewoond. Dat
ontdekte Jan Faber
van het HCL tijdens
onderzoek naar de
bewoningsgeschiedenis
van het pand Bij
de Put 13. Uit het
bevolkingsregister uit
de periode 1859-1876
bleek dat nummer 13
tussen 1860 en 1862
werd verhuurd aan
kapitein John Brienen
Mac Leod. Hij kwam
daar wonen met echtgenote Dina Louisa baronesse
Smirts de Landas en hun twee kinderen Rudolph en
Louise Jeanne. Ze vestigden zich op 1 mei 1860 in
Leeuwarden. Het gezin verhuisde twee jaar later naar
het Zuidvliet Wijk L huisnr. 151, alwaar ze nog tot 3 mei
1864 bleven. Margaretha Geertruida Zelle (Mata Hari)
en haar latere echtgenoot Rudolph zijn elkaar nooit
tegengekomen in Leeuwarden. In 1864 was Margaretha
nog niet geboren.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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Willem Hora
Siccama:
bouwer en
burgemeester

kleine binnenplaats voor de frisse lucht en alleen naar buiten
voor de kerkgang op zondagmiddag. Af en toe was er wat
ruimte voor een bezoek aan ouders of grootouders. Willem
ervoer een en ander als ‘de allernadeeligste opvoeding (…)
die ooit aan kinderen konde worden gegeven’. Hij sprak op
zijn elfde dan wel beter Frans dan zijn moedertaal, maar
was ‘zwak van gezondheid en ligchaamskrachten’. Daarop
besloot zijn vader de kinderen voortaan thuisonderwijs te
laten geven door ‘bekwame meesters’.
Willem kreeg eindelijk de lichaamsbeweging en frisse
lucht die hij zozeer had ontbeerd. Maar nu kwam er bij alle
zomerse vertier op Klinckema of Ennema van studeren te
weinig terecht. Hij werd daarom op zijn vijftiende uitbesteed
aan de lutherse predikant van Groningen, Carel Philip
Sander. Daar leerde Willem eindelijk fatsoenlijk Nederlands
spreken. Sanders vrouw en inwonende zuster waren namelijk
van Holland afkomstig en ook de dominee zelf sprak, naast
Duits en Frans, ‘volmaakt en zuiver’ Nederlands. Over
deze bijna driejarige kostschoolepisode horen we Willem
niet klagen. In augustus 1780 was hij zover gevorderd dat
hij zich kon inschrijven aan de universiteit. In de daaraan
voorafgaande vakantie reisde hij met Sander mee naar
Holland, waar hij logeerde bij diens moeder in Den Haag.

Wiardus Siccama wist als vermogende herenboer
door te dringen op de kussens van de Groningse
raadszetels, zijn zoon Johan Hora bouwde
succesvol voort aan de vooruitgang. Diens zoon
Willem (1763-1844) zou niet achterblijven.

W

illem Hora Siccama kwam op 6 september
1763 in Groningen ter wereld en werd, naar
zijn grootvader van moederszijde, Willem,
genoemd. Hij ging bij een gezonde min aan de borst,
waardoor hij, naar eigen zeggen, verschoond bleef van
allerlei jeugdkwalen. Vanaf zijn achtste ging hij in de kost bij
een ‘veeltijds knorrig’ Franstalig echtpaar. Het was een erg
besloten leventje. Weinig schoolmakkers, slechts omgang
met het kostschool houdende echtpaar en de meid, een

Over het recht van de vrouwen
Aan de universiteit verdiepte hij zich eerst in diverse
onderdelen van de Wijsbegeerte, later in de Rechten. Als
‘bijvakken’ nam hij – jongeman van stand – paardrijden,
schermen en dansen. Tevens stelde hij belang in de
‘kruidkunde’ en volgde privélessen Engels en Italiaans – de
laatste ‘bij een geboren Romein’. Ook sloot hij zich aan
bij een kring van achttien ‘voorname Akademieburgers’,
waar wekelijks serieus gedisputeerd werd, uiteraard in het
Latijn. In 1786 promoveerde hij tot doctor in de Rechten.
Bij zijn dissertatie, getiteld De Iure Feminarum: ‘Over het
recht van de vrouwen’, moet even stilgestaan. Willem koos
voor een verhandeling over het recht, of juist niet, van
vrouwen om openbare ambten te bekleden. Hij vergeleek
Romeinse rechtsbronnen ter zake met een reeks inheemse.

Drie delen
Uit de lange reeks van generaties worden in drie
afleveringen drie opeenvolgende Siccama’s gelicht:
Wiardus (1713-1797), Johan Hora (1738-1812) en
Willem (1763-1844). Ten eerste, omdat we over hen
aardig wat kunnen achterhalen; ten tweede, omdat ze
ongeveer een eeuw van revolutionaire ontwikkelingen
vertegenwoordigen en daarin een actief aandeel hebben
gehad. Het meeste wat wij van hen weten danken we,
behalve aan Fokkema, aan de ijver van Willem en zijn
zoon Johan Frans. Vader en zoon hebben een bundel
bijeen geschreven van honderden foliovellen over de
familiegeschiedenis. De stapel papier wordt, gezien de
omvang, nogal bescheiden aangeduid als ‘Bijvoegselen’,
bijlagen namelijk bij de vele genealogische gegevens
die in hetzelfde archief zijn te vinden. De bron lijkt een
uitdaging voor de vereiste objectiviteit maar, getoetst
aan parallelle, algemeen aanvaarde gegevens, hoeft aan
de betrouwbaarheid niet getwijfeld.
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Willem Hora Siccama op latere leeftijd. Het is
goed te zien dat hij inmiddels praktisch blind is.
(RHC Groninger Archieven)

Willem trouwde kort na zijn promotie mei
Johanna Christina Eytelwein. Ze was een
nicht van een huisvriend van zijn vader. Litho
J. Kayser/P.W. v.d. Weijer. (RHC Groninger
Archieven)

Willem sloot daarmee aan bij de toegenomen aandacht voor
‘vaderlands recht’. Die aandacht was vooral het werk van
de Groningse hoogleraar Frederik Adolf van der Marck die
begin 1773 wegens ‘onrechtzinnigheid’ van de universiteit
was verwijderd. Willems onderwerp suggereert een bewuste
keuze. Allereerst is daar het opvallend emancipatorische
onderwerp. Ten tweede past dit bij de nieuwe wending in de
rechtsgeschiedenis. Ten derde lijkt hij met terugwerkende
kracht een saluut aan Van der Marck te brengen.
Wat, tot slot, vindt Willem zelf van ‘het recht van de
vrouwen’? Hij meent dat de vrouwen te schroomvallig zijn
om zich te doen gelden en dat de mannen uit ‘fatsoen
en jaloersheid’ de vrouwen in hun mogelijke ambities
frustreren. Een opvatting die een aansporing lijkt de vrouwen
meer ruimte te bieden. Stelling VI van zijn proefschrift
luidde: ‘Volgens het natuurrecht is het huwelijk een
gelijkwaardig deelgenootschap.’ Ook daarin dacht hij weinig
bekrompen en met zijn beroep op het natuurrecht toonde hij
zich opnieuw een ‘Marckiaan’.

Familiewapen Hora Siccama.

Patriotten vóór en na 1787

Willem Hora Siccama, schilderij door
Kaspar Benedikt Beckenkamp, 1806/07.
(Fries Museum, bruikleen Stichting
Hora Siccama van de Harkstede Fonds)

Intussen waren ook in Groningen de Patriotten in beweging
gekomen. Na enkele inleidende activiteiten werd in februari
1785 ‘een Genootschap tot oefening in den Wapenhandel’
opgericht. Dit soort burgerlegertjes spiegelde zich aan
de Amerikaanse vrijwilligerstroepen die het tegen GrootBrittannië hadden opgenomen. Vandaar ook de benaming
‘vrijcorps’: een volksleger van vrije burgers ter verdediging
van eigen huis en haard. Het maakte onbetrouwbare
huurlingen, die bovendien formeel onder bevel stonden
van de gewraakte stadhouder, overbodig. De naam van

< Willem Hora Siccama
schoot, met enkele
andere vermogende
stadgenoten, predikant
Henri Daniël Guyot te hulp
en zo kwam het eerste
Doofstommeninstituut
in Nederland tot stand
in 1790. Litho met het
Instituut voor DoofStommen en het
Monument van Prof.
Guyot op de Ossemarkt
in Groningen, 1800-1850.
(RHC Groninger Archieven)
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In 1817 verdrinkt de
dertienjarige zoon van
Willem Hora Siccama. De
familie deelt het droevige
nieuws in een advertentie in
de krant mee.

Vaandel van het genootschap
‘Voor onze duurste
panden’. Het vrijkorps
had twee vaandels vol met
patriottische symbolen; het
ene vaandel had als thema
‘Luister der Vrijheid door de
Burger Wapen Oeffening’, het
andere vaandel ‘het Loon der
Burger Trouw’. In het midden
van het vaandel rijst de
Opstalboom op, het symbool
van de ‘Vrije Friezen’, zoals
in de eerste aflevering over
Wiardus al werd opgemerkt.

het Groningse korps was dan ook: ‘Voor Onze Duurste (=
dierbaarste) Panden’. Willem was vanaf het begin bij het
genootschap aangesloten. Van eenvoudige musketier klom
hij op tot vaandrig. Hij speelde een bijzondere rol in het
korps. Het bleke kostschooljongetje was uitgegroeid tot een
stevige knaap. Met een voor die tijd uitzonderlijke lengte
van ongeveer 1.90 meter was hij de langste van allemaal
en mocht daarom de exercities voor ieder goed zichtbaar
voordoen.
In 1783 was hij met
een bescheiden
betrekking in de
stedelijke ambtenarij
doorgedrongen.
Het zal duidelijk
zijn dat hij na
1787 een verdere
Predikant Johannes
Henricus Nieuwold. Zijn
dienstmaagd Fokje kwam
op Ennemaborg om Willem
Nederlands te leren lezen en
schrijven.
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carrière in Stad of Land wel kon vergeten. Hij ging niet
bij de pakken neerzitten, maar probeerde langs andere
wegen de vooruitgang te bevorderen. Sinds 1785 was
de Waalse predikant Henri Daniël Guyot op bescheiden
schaal begonnen met onderwijs aan doofstommen. Om
dit werk te ondersteunen schoten Willem en enkele andere
vermogende stadgenoten hem te hulp. Zo kwam het
Doofstommeninstituut tot stand, het eerste in ons land
(1790). Op dezelfde manier had hij de hand in de oprichting
van het Groningse departement van de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen en de oprichting van een Engels
Leesgenootschap.

na haar aankomst aan het werk. Fokje wenste eerst te
ontbijten en begon, na enig aandringen, eindelijk aan de les.
Tot verbijstering van de kinderen was die al na vijf minuten
afgelopen. Goed onthouden wat je gehoord hebt, zei Fokje,
misschien dat we vanmiddag nog een lesje doen. Door
‘deze spaarzaamheid hield zij de leerlust aan de gang’,
zegt Willem. Op den duur werden de lessen uitgebreid en
door veel afwisseling bleef de nieuwsgierigheid op peil. De
vorderingen waren ‘verwonderlijk’. Na het lezen kwam het
schrijven aan de beurt. Tevens kreeg Fokje een ‘stagiair’
toegevoegd, meester Ebels, die van haar de kunst af moest
kijken, Fokje verdween na een kwartaal weer naar Wergea.

Huwelijk en gezin

Burgemeester van Groningen

Niet lang na zijn promotie was Willem in het huwelijk
getreden met Johanna Christina Eytelwein. Ze was een nicht
van een huisvriend van zijn vader. Hij had haar al eens kort
ontmoet in 1780, toen hij op het punt stond met dominee
Sander naar Holland te vertrekken. Genoemde vriend
bezocht juist op dat moment Ennema, samen met een broer,
diens vrouw en nicht Johanna. Deze broer was woonachtig
in Amsterdam, met buitengoederen nabij Haarlem. Willem
werd uitgenodigd voor een bezoek, aansluitend aan zijn
reisje met Sander. Het leidde tot een volgend bezoek
in 1781, aanzienlijk langer dan het eerste. Willem leerde
Amsterdam goed kennen, schrijft hij, maar Johanna is hem
daarbij niet ontgaan. Ze besloten tot een verloving, met de
afspraak dat er getrouwd werd als Willem zijn doctorsbul
zou hebben behaald. Spoedig na zijn promotie vond het
huwelijk dan ook plaats (16 juli 1786). Het gebeurde in Ede,
waar Johanna’s ouders het huis Kernhem – Willem heeft het
over een ‘kasteel’ – bewoonden. Er werden zeven kinderen
in het gezin geboren: zes jongens en één meisje. Alle
kinderen groeiden voorspoedig op maar haalden niet allen
de leeftijd van de volwassenen. Eén van de jongens, Daniël,
bezweek in september 1812 in Rusland als adjudant in het
Napoleontische leger, twintig jaar oud. De jongste zoon,
Willem Bart, verdronk jammerlijk in het voorjaar van 1817,
dertien jaar oud.
De ouders hadden besloten dat er thuis uitsluitend Frans
zou worden gesproken, hun moedertaal leerden ze wel
door met ‘andere menschen’ te spreken. Het Nederlands
moet uiteindelijk eveneens een kans hebben gekregen. In
1795 of 1796 kregen de oudste vijf les in lezen en schrijven.
Daartoe werd een bijzondere pedagoge aangetrokken:
Fokje, de dienstmaagd van de predikant van Wergea,
Johannes Henricus Nieuwold. Deze had faam verworven met
vernieuwende leermethoden en had Fokje daarin opgeleid.
Thuis kwam Fokje niet aan het werk, volgens Willem, omdat
de inwoners van Wergea ‘tegen nieuwigheden’ ingenomen
waren. Aldus werd zij naar Ennema ontboden. De kinderen
waren razend nieuwsgierig en wilden meteen de ochtend

Evenals zijn vader, leverde ook Willem een aandeel in de
Bataafse Omwenteling. Het in 1787 opgeheven vrijkorps
werd weer in leven geroepen en, samen met de aloude
schutterij, begeleidde het een vlekkeloze overgang naar de
nieuwe orde. Willem moest al spoedig in Den Haag aan het
werk, maar in 1797 werd hij in de Municipaliteit gekozen. In
die hoedanigheid raakte hij betrokken bij de oprichting van
de ‘Academie van Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde’. Hij wist
daartoe de directeur van de Brugse Academie van Beeldende
Kunsten, Gerard de San, te strikken. Deze was voor de
revolutionaire woelingen in de Zuidelijke Nederlanden
uitgeweken naar Groningen, waar zijn broer pastoor was.
Hij was geknipt om het beroepsonderwijs in Groningen naar
hoger niveau te tillen. Weer samen met enkele vermogende
lieden legde Willem aldus in 1798 de grondslag voor de
huidige Academie Minerva.
Hij hield zich ook bezig met het muziekleven in Groningen.
Toen er een nieuwe organist voor de Martinikerk moest
worden aangesteld, zat Willem in de beoordelingscommissie.
De opgeroepen kandidaten kregen elk een uur om hun
kunnen te laten horen. De heren van de commissie zaten ‘op
eenen verdekten Bank’ uit het zicht. Uiteindelijk viel de keuze
op Wilhelm Gottlieb Hauff, ‘een van de bekwaamste, zoo
niet de bekwaamste Organist in ons Land’.
Ondanks de politieke wisselvalligheden bleef Willem lid
van de Municipaliteit en werd uiteindelijk burgemeester
van Groningen (1803). Onder koning Lodewijk werd hij
aangesteld als ‘derde wethouder’: een degradatie. Dat
kwam, volgens Willem, omdat de voordracht in alfabetische
volgorde werd aangeboden – en dan kwam hij met de letter
‘S’ uiteraard in de achterhoede terecht. Na de inlijving
bij Frankrijk benoemde Napoleon hem tot maire, zij het
onbezoldigd. Een weinig aanlokkelijke rehabilitatie. Hij had
het liefst geweigerd vanwege afnemend gezichtsvermogen
en het bleek ook nog eens een hondenbaan. Van acht tot vier
‘op kantoor’, daarna de maaltijd, om dan vanaf zes uur thuis
verder te werken aan de onafgemaakte zaken.
In de zomer van 1811 kwam de beroemde zoöloog Georges

Cuvier naar Groningen om in opdracht van Parijs het
hoger onderwijs te inspecteren. Volgens Willem verliep
alles naar genoegen, al vond Cuvier sommige stukken
van de tekenacademie ‘van eenen ouderwetschen smaak’.
Hij vroeg Willem verder een memorie op te stellen over
nut en noodzaak van een universiteit voor Groningen.
Aldus geschiedde. De burgemeester wil niet beweren dat
het aan zijn memorie te danken is geweest, maar in het
eindrapport stond, dat ‘… la ville de Groningue, avec ses
aimables habitants’, de voorkeur genoot boven Utrecht.
Groningen behield haar universiteit. In het najaar was Willem
in de gelegenheid Napoleon persoonlijk in Amsterdam te
begroeten. De keizer onderbrak hem al gauw met allerlei
vragen, aanhoorde maar half de antwoorden en liep meteen
door naar de volgende. Andere gasten trof eenzelfde
gehaaste behandeling.
Na het overlijden van Johan Hora ontstond ruzie over de
verdeling van Ennema. Het eindigde ermee dat Ennemaborg,
het pronkstuk van hun vader, in 1817 publiekelijk werd
verkocht. Het was ook het jaar waarin Willem Bart verdronk.
Beide gebeurtenissen overschaduwden Willems verheffing in
de adelstand – titel: ‘jonkheer’ – in datzelfde jaar.
Zijn gezichtsvermogen was toen al vrijwel verdwenen.
Ingebrachte stukken moest hij laten voorlezen en bij
schrijfwerk kreeg hij assistentie. Hij droeg zijn taken over
aan zijn adjunct en vroeg ontslag als maire. Hij heeft zich
nadien nog wel bemoeid met proeven die moesten dienen
het Reitdiep, de verbinding van Groningen met open
zee, bevaarbaar te houden. Ook werd hij gekozen in de
Provinciale Staten, zelfs nog eenmaal herkozen in 1839.
Verder heeft hij veel tijd besteed aan het (laten) vastleggen
van de memorabilia van de familie. In september 1837
bezweek zijn vrouw Johanna aan ‘eene Rooskoorts, eene
vreselijke ziekte die haar (…) na veel lijden in korte tijd naar
het graf sleepte. (…) Sedert dien tijd leidde ik een eenzaam
en treurig leven’. Hij overleed op 1 juni 1844. <
Drie Siccama’s passeerden de revue. Vanuit de
Ommelanden trokken ze naar de Stad. Wiardus wist als
herenboer het Raadhuis binnen te komen. Johan was
als boer en burger nog weer actiever dan zijn vader.
Willem, tot slot, ploegde eveneens voort maar overtrof
zíjn vader weer door zich op het gewestelijke niveau
te richten. Zowel het Doofstommeninstituut als het
Nut werden mede door hem opgezet als provinciale
instellingen. Vervolgens ontplooiden deze zich in
nationaal verband. Zo bieden de Siccama’s in eerste
instantie voorbeelden van hoe Ommelanden en Stad
geleidelijk naar één geheel groeien; in tweede aanleg
weerspiegelen hun activiteiten de verdere integratie van
de provincie Groningen in Nederland. Met dank aan een
Fries geslacht!

In 1798 legde Willem Hora
Siccama de grondslag
voor de huidige Academie
Minerva. Etsplaat uit het
archief van Academie
Minerva. Paarden in
landschap, 1828. (RHC
Groninger Archieven)

Op zijn vijftiende werd
Willem uitbesteed aan de
lutherse predikant van
Groningen, Carel Philip
Sander. Daar leerde hij
fatsoenlijk Nederlands
spreken. Prent van Carel
Philip Sander door Jeremias
Snoek naar een tekening
van G. van de Berg, 1792.
(Rijksmuseum)

Jan K.H. van der Meer
(Leeuwarden, 1941)
studeerde geschiedenis
en promoveerde in 1996
(Patriotten in Groningen 17801795). Hij schreef diverse
publicaties betreffende
Drenthe en Groningen en is
medewerker van historisch
tijdschrift G / Geschiedenis.
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Brân
As in buorkerij eartiids ôfbaarnde, hie in
ûndersiker fjouwer útgongspunten. Wjerljocht.
Heabroei. Pyromaan. Of de boer sels.
Heabroei wie ’t maklikst. As je de oare trije net
bewize koenen, wie ’t heabroei. En dat wie ek
net mear te bewizen, want it hea wie echt wol
opbaarnd. Dêr ha de fersekeringen op in stuit
har nocht fan krigen. Se wiene erchtinkend;
wêrom wie krekt by boeren dy’t net goed rûn
komme koenen safolle heabroei? Dus waard
der in mantsje op útstjoerd. Op in brommerke
mei in hearoede. Dy roede pjukte hy yn de
heabulte. En o heden, soms baarnde dy al,
wylst net ien wat yn de rekken hie. Dat wurke.
Letter ha de fersekeringen it kuilen útfûn. No
wurdt der amper mear hea ynhelle.
In pyromaan wie net maklik. Hielendal net by
de earste buorkerij dy’t er yn de brân stuts.
Want dan wie hy noch net pyromaan. Dan
tochten se oan heabroei. Sân buorkerijen
fierder kaam de plysje yn it gewear. De
pyromaan fan Hommerts yn 1980 waard fûn
om’t er it oanstutsen hie mei in krante. Dy
siet net mear yn syn eigen âld papierbakje.
Pyromanen dogge it no net mear mei pleatsen,
inkeld noch mei auto’s. Makliker en leuker.
As it tongere en in pleats fleach yn de brân,
wie ’t dus ynslein. Letter bliek lykwols dat
boeren har eigen pleats yn de fik stutsen krekt
as oft der wjerljocht wie. Letter waarden de
ûndersikers wat handiger. Se fûnen it frjemd
dat de brân yn de bollestâl ûntstien wie, yn
stee fan troch de ynslach boppe. En de boer
gie net mei in krante op it dak sitten, want
dêr wie tonger. Tsjintwurdich ha we koade
read, folgje we elke tongerslach op facebook.
Boppedat steane rûnom hege wifi-peallen en
dêr slacht it dan wol yn.
Bliuwt dus oer de boer sels. As it bekend
waard, waard de boer eartiids arbeider
yn in suvelfabryk, fier fuort. Tsjintwurdich
is it handich ûndernimmersskip. It sil de
kommende tiid noch wol ris foarkomme. It
giet ommers min mei de boeren. Dêrom ek
begjinne se wer mei hea. Kin der teminsten
wer broei komme.
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100 Jaar op de Hollanderdijk;
Het Groot Hollanderwijkboek
Tom Sandijck
Stichting Toekomstverkenning
Hollanderwijk 2015, Leeuwarden,
2016 | 304 p. | € 20 (te koop bij
boekhandel Van der Velde en
de Friese Schrijfkamer, beide in
Leeuwarden, Historisch Centrum
Leeuwarden en drukkerij Stip)
‘Steenen vloeren, kale, naakte wanden, open
sponningen in de vensters, kortom alles, wat een
huis als woning ongeschikt maakt’. Het is een
beschrijving uit 1888 van een huis aan het Zaailand
in Leeuwarden met de naam ‘De Tien Kamers’. In dit
huis wonen zeven gezinnen met in totaal 37 personen.
Ze zijn helaas niet de enige Leeuwarders die onder
erbarmelijke omstandigheden leven. De stad heeft in
die tijd maar liefst 105 bewoonde ‘stegen en gangen’
die smaller zijn dan anderhalve meter en rond 1899
woont bijna de helft van alle Leeuwarder gezinnen in
een éénkamerwoning.
Met het aannemen van de Woningwet in 1901 komt
daar gelukkig snel verandering in. In hoog tempo
worden overal in Nederland enorme complexen
huurwoningen uit de grond gestampt. In Leeuwarden
zijn dat onder andere de Oud-Indische buurt (1908)
en de Saskiabuurt (1909). ‘Woningvereeniging
Leeuwarden’ constateert echter dat er ‘nog steeds vele
gegadigden voor onze woningen moeten teleurgesteld
worden’. De woningvereniging laat in 1912 haar oog
vallen op twee stukken weiland achter het station
voor het bouwen van nieuwe arbeiderswoningen. Aan
deze kant van de stad staan er namelijk nog maar
weinig. Andere voordelen zijn volgens de vereniging
de aanwezigheid van verschillende fabrieken en de
nabijheid van het spoor. Willem Cornelis de Groot
-de succesvolle architect van de Saskiabuurt en de
Oud-Indische buurt- wordt gevraagd een ontwerp
te maken. Hij belooft de opdracht met ‘de meeste
toewijding’ uit te voeren. Op 29 juli 1913 is het plan
klaar. Als inspecteur van volksgezondheid J.H. Faber
het plan onder ogen krijgt, is zijn oordeel vernietigend:
‘Het bouwplan is stijf en het ontbreken van eenige
afwisseling in de opeenvolgende straten werkt
deprimerend en zal wel ten gevolge hebben dat deze
buurt binnenkort in de volksmond de naam verkrijgt,
die haar typeert, wat niet dadelijk vleiend is.’

De Groot trekt zich de kritiek sterk aan en maakt een
nieuw plan. Het resultaat mag er zijn: ‘ruim, geriefelijk
en frisch dat was onze hoofdgedachte’, zo schrijft de
Leeuwarder Courant bij de oplevering. Stef de Bruin
-bewoner van het eerste uur- beschrijft zijn eerste
kennismaking met de Hollanderwijk als volgt: ‘We
kwamen te wonen in de Winsemiusstraat. Het was geen
paleis, maar we waren er best tevreden mee. Beneden
was de woonkamer, met daarin een schoorsteenmantel
die als een soort huif in de kamer was gebouwd.
Direct daarachter was een alkoof met daarin een
vast tweepersoonsbed. Boven was één slaapkamer
met daarnaast een stuk zolder. Voor was een tuintje,
omsloten door een houten, groen punthekje. (…) We
hadden één waterkraan en die zat op emmerhoogte
aan de wand in de gang. Omdat er geen keuken was,
werd er in de kamer gekookt. (…) Toen we eenmaal in
de Winsemiusstraat woonden, was het eerste wat mijn
vader deed het bouwen van een klein houten keukentje
voor de achterdeur, naast het huuske.’ Inmiddels is de
wijk met zijn 177 woningen een rijksmonument. Het
kan verkeren.
In 100 jaar op de Hollanderdijk beschrijft Tom
Sandijck -buurtbewoner en ‘adviseur historische
en topografische zaken’ van de Stichting
Toekomstverkenning Hollanderwijk 2015- de
geschiedenis van de wijk. Het boek bestaat eigenlijk
uit twee delen. In het eerste deel behandelt Sandijck
de voorgeschiedenis van de buurt (vanaf 1550), de
bouw van de Hollanderwijk en het wel en wee van de
eerste bewoners. Het tweede deel is een verslag van de
verschillende wijkcomités die zich hebben ingezet voor
het behoud, de renovatie en de toekomst van de buurt,
die midden jaren 1970 op de nominatie stond om te
worden gesloopt. In zijn verhaal heeft Sandijck diverse
kleine bijdragen opgenomen van andere auteurs zoals
Marloes Eskens, Walter Kromhout, Sjakkie Jongma en
Frank Roffel. Het geheel is gelardeerd met persoonlijke
anekdotes van (oud-)wijkbewoners en verslagen uit de
Hollanderwijkkrant.
Sandijck schrijft het verhaal met een vlotte pen
aan elkaar en met veel gevoel voor detail: over
onderduikers die plat op het dak van de ‘onthoofde’
molen ‘De Bazuin’ gingen liggen als de Duitsers in
de buurt kwamen, over een adellijke tennisser die
de ballenjongens vroeg om de bal ‘in het racket’ te
leggen (omdat hij niet wilde bukken), over dansclub
‘De Intieme Kring’ waar in de jaren 1940 en 1950 tot
in de vroege uurtjes werd gefeest en over de ‘bedwantsen-plaag’ die
met zwavelzuur en
cyanide (!) werd
bestreden. Het geheel
levert een verrassende
(sociale) geschiedenis
van een Leeuwarder
volkswijk op, waarvan
de bewoners al
meer dan honderd
jaar ‘huurders’ zijn
en die desondanks
-of misschien juist
daardoor- een enorm
hechte band met elkaar
hebben. <

Een groepje kinderen
op de Hollanderdijk,
omstreeks 1930.
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Heit van Ús Mem,
Gerhardus Jan Adema
Piet Prins
Wijdemeer, Leeuwarden,
2016
112 p. | isbn
9789492052247
€ 19,50
Gerhardus Jan Adema (1898-1981) is vooral bekend
vanwege Ús Mem. Maar hij liet ook nog ander werk na:
schilderijen, tekeningen, houtsnijwerk, beeldhouwwerk,
medailles en penningen. Aan de hand van gesprekken
met familieleden en vrienden schetst Piet Prins het
leven en werk van de kunstenaar.
Holland Dada en de
internationale context
Annemieke Keizer-Sloff
Bornmeer, Gorredijk, 2016
288 p. | isbn
9789056153748
€ 29,90
Verschillende dadadeskundigen, waaronder
schrijver/dichter K.
Schippers, gaan in op de
betekenis van Dada voor de beeldende kunst, muziek
en typograﬁe. De internationale context staat hierbij
centraal. Drachten neemt een belangrijke plaats in
de geschiedenis van dada in. Er was intensief contact
tussen Theo van Doesburg en Kurt Schwitters en de
Drachtster broers Evert en Thijs Rinsema.
Juckema Siderius
Kees Kuiken
Wijdemeer, Leeuwarden,
2016
304 p. | isbn
9789492052230
€ 35
Oud-notaris (in Workum)
Ane Jukema, die zich
graag ‘Juckema’ noemde,
wilde dat zijn naam en die
van zijn vrouw zouden voortleven. Het echtpaar liet
een aanzienlijk bezit aan onroerend goed na, dat ten
goede kwam aan een stichting ter bevordering van
het ‘algemeen maatschappelijk belang’. In het boek
komt de geschiedenis van beide geslachten in de
Noordwesthoek aan bod.
Rood, maar met mate
Derk Jansen
Koninklijke Van Gorcum,
Assen, 2016
132 p. | isbn
9789023255024
€ 19,95
Aanhangers van het
christensocialisme zijn
vooral ‘rode’ dominees die zich met name in Friesland
verzamelen rondom het weekblad De Blijde Wereld.
In de redactie zit dominee Adriaan Hendrik van
der Hoeve (1870-1943). Zijn bijdragen hebben een
didactisch element en zijn capaciteiten stijgen boven
het domineesambt uit.
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Rowena, de sage van een
Friese prinses
Pieter Winsemius
Wijdemeer, Leeuwarden,
2016
80 p. | isbn 9789492052216
€ 14,95
Oud-minister Pieter
Winsemius hervertelt een
sage uit de Chronique ofte
historische geschiedenisse
van Vrieslant (1622) van
Pierius Winsemius waarin het tijdloze verhaal wordt
geschetst van het tragische lot van een middeleeuwse
femme fatale in een wereld in beroering.
Van dorpsjongen tot
Europeaan
Johan Wiersma
Elikser, Leeuwarden, 2016
212 p. | isbn
9789089548474 | € 39,50
De naam Wiersma gold
decennialang als een begrip
als het om verhuizingen
en vervoer ging. Johan
Wiersma, telg uit het
vervoerdersgeslacht, vertelt
in dit boek over de uitbouw van het bedrijf, zoals het
nieuwe werkgebied Oost-Europa. Hij geeft ook een
inkijk in zijn persoonlijke leven.
Kookboek van de Zuiderzee
Karen Groeneveld
Het Zwarte Schaap,
Zutphen, 2016
80 p. | isbn 9789082347524
€ 9,95
De afsluiting van de
Zuiderzee betekende voor
de Zuiderzeevissers het
einde. Zij moesten toezien
hoe hun inkomsten en
hun manier van leven
verloren gingen. Dit boek staat vol oude recepten,
o.a. Workumer palingsoep, uit het water, van het land,
uit de hof en de fles, en wederwaardigheden over de
Zuiderzeevisserij.
Holland aan de Ganges
Bauke van der Pol
Walburg Pers, Zutphen,
2016
144 p. | isbn
9789462490925 | € 19,95
In 1837 komt prins
Hendrik van Oranje aan
bij de monding van de
Ganges met het marineopleidingszeilschip
Bellona. Deze jongste zoon van de latere koning Willem
II zet als eerste Nederlandse prins voet aan wal in
India. Hij blijft er twee jaar. Van der Pol treedt in zijn
voetsporen en onderzoekt wat er nu nog herinnert aan
hun bezoek. Cultureel antropoloog Bauke van der Pol
schreef in Fryslân een serie over Friezen in India.

Tuinhuizen in Fryslân
Rudolf J. Wielinga
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2016
160 p. | isbn
9789033004247 | € 24,95
Architect Wielinga deed
tientallen jaren onderzoek
naar tuinhuizen in
Fryslân. Aan de hand
van oude afbeeldingen,
opmetingstekeningen en
recente foto’s beschrijft hij verdwenen en bestaande
tuinhuizen, theekoepels en priëlen. In de 18de en 19de
eeuw stonden theekoepels en priëlen in de tuinen van
buitenplaatsen en voorname huizen.
Bonifatius in Dorestad
Luit van der Tuuk (red.)
Omniboek, Utrecht, 2016
176 p. | isbn
9789401907590 | € 14,99
Dit jaar is het 1300 jaar
geleden dat Bonifatius
vanuit Londen in Dorestad
kwam. Zijn missie
was om het evangelie
te verkondigen en
een kerkelijke organisatie
op te bouwen. Zijn komst had grote gevolgen voor de
ontwikkeling van Dorestad en Utrecht. In de bundel
worden verschillende facetten van Bonifatius’ aankomst
en aanwezigheid in Dorestad en omgeving belicht.

Vorstelijke eenvoud
M.H. Karels-Meeuse
Uitgeverij Den Hertog,
Houten, 2016
152 p. | isbn 9789033127557
€ 15,90
Als de prins van Oranje,
Johan Willem Friso, in
1711 in het Hollandsch
Diep verdrinkt, is de
verslagenheid groot. Zijn
23-jarige echtgenote, de
hoogzwangere prinses
Maria Louise, reageert door te zeggen. ‘Hij is de Heere,
Hij doet wat goed is in Zijn ogen.’ Aan de hand van
historische gegevens wordt het veelbewogen leven van
deze godvrezende prinses beschreven.
Hast ek weinrotten?
Anneke van Renssen en
Willem Winters
Uitgeverij Perio,
Leeuwarden, 2016
84 p. | € 15
In 84 stukjes beschrijft het kunstzinnige echtpaar
het leven in Oudwoude, waar ze van 1971 tot 1984
woonden. Met hun zoon Marten woonden ze als
hippies in een bouwvallig huisje. Als activisten drukten
ze een stempel op het dorp waar ze actie voerden
tegen het militaire oefenterrein in het Lauwersmeer
gebied.
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vanaf 2 juli

tot en met 25 september

DE TERP
De tentoonstelling presenteert de verschillende
lagen van een terp en welke voorwerpen daarin zijn
gevonden.
www.friesmuseum.nl

GERHARDUS ADEMA
Expositie over schilder-beeldhouwer G.J. Adema in
Tresoar, Pier Pander Museum en Frysk Lânboumuseum.
www.tresoar.nl, www.historischcentrumleeuwarden.nl
en www.frysklanboumuseum.nl

vanaf 2 juli

vanaf 1 oktober

HINDELOOPEN
Tentoonstelling over Hindeloopen als wereldstad. Door
handelsreizen ontstond een typische Hindelooper stijl,
een mix van oer-Hollandse met exotische elementen.
www.friesmuseum.nl

ALMA TADEMA-KLASSIEKE VERLEIDING
Tentoonstelling met ruim tweehonderd objecten van
Alma-Tadema, waaronder schilderijen, tekeningen,
prenten en voorwerpen uit zijn atelier.
www.friesmuseum.nl

28 juli, 25 augustus en 29 september

vanaf 1 oktober

DE SCHATTEN VAN TRESOAR
Rondleiding door de depots van Tresoar.
www.tresoar.nl

SJOERD DE VRIES
Overzichtstentoonstelling van Sjoerd
de Vries. Naast landschappen,
stillevens en naakten zijn ook
turfbeeldjes, ziekenhuistekeningen en
vroege werken te zien.
www.museumbelvedere.nl

tot en met 21 augustus
GROETEN VAN DIRK
Tentoonstelling over de collectie van Dirk Swierstra,
verzamelaar van prentbriefkaarten over Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 28 augustus
BREIEN
Tentoonstelling over de kunst van het breien, van
historische patronen tot het allernieuwste design.
www.friesmuseum.nl

tot en met 28 augustus
VAN TERPDORP TOT CULTURELE HOOFDSTAD
Tentoonstelling over de geografische ontwikkeling van
de stad Leeuwarden vanaf de prehistorie tot heden met
tekeningen, kaarten en plattegronden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 4 september
VIERKANTE SCHEPEN
Nederlandse schepentegels geven een indruk van de
grote verscheidenheid en de populariteit van deze
wandtegels en tegeltableaus.
www.hannemahuis.nl

7 september
INDUSTRIEEL ERFGOED IN BEWEGEND BEELD
Oude filmfragmenten over industrie in Leeuwarden en
presentatie van een boek over industrieel erfgoed in
Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

10 en 11 september
OPEN MONUMENTENDAG
Thema is iconen en symbolen.
www.openmonumentendag.nl

tot en met 18 september
HOLLAND DADA
Tentoonstelling n.a.v. de 100ste verjaardag van de
DADA-beweging.
www.museumdrachten.nl

25 september
FRICO 1900-1940
Lezing van Reinder Bakker over de opkomst en groei
van de Frico van het ontstaan in 1898 tot de Tweede
Wereldoorlog.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

30

6 oktober
SLAUERHOFF-LEZING
Marli Huijer, Denker des Vaderlands, verzorgt de lezing
in Dorpskerk Huizum te Leeuwarden.
www.facebook.com/Dorpskerk-Huizum

7 oktober
DEI FAN DE FRYSKE LETTERKUNDE
Lêzingen en diskusje oer hoe’t de kennis fan Fryske
literatuer ferbrede en grutter makke wurde kin.
www.fryske-akademy.nl/letterkundedei

9 oktober
MARC VERSCHOORIS
Lezing van Marc Verschooris over Vlaamse en Duitse
SS’ers in Leeuwarden in de periode september 1944mei 1945.
www.tresoar.nl

12 oktober
BART FUNEKOTTER
Lezing van Bart Funnekotter over de dramatisch
verlopen Russische veldtocht van Napoleon in 1812.
www.tresoar.nl

tot en met 30 oktober
TJIBBE HOOGHIEMSTRA
Fototentoonstelling waarin de kunstenaar in zijn
fotografie speelt met de ervaring van ruimte.
www.friesmuseum.nl

tot en met
30 oktober
TRIJNIE VAN DER WAL
Tentoonstelling met
werk van Trijnie van der
Wal waarin ze nieuwe,
kleurrijke werelden
creëert.
www.friesmuseum.nl

tot en met 31 oktober
GEMALEN
Foto-expositie over de monumenten van waterbeheer,
gefotografeerd door Sieb Kinderman.
www.frysklanboumuseum.nl

vanaf 5 november
HET MAZA-GEBOUW EN DE KOKOSFABRIEK
Tentoonstelling van stalen (proefstukken, monsters)
afkomstig uit de Kokostapijtfabriek Gebr. van der Schoot.
www.hannemahuis.nl

10 november
DE JAAP MULDERS
Jaap Mulder (oprichter Di Gojim) en Jaap Mulder
(cabaretier) putten met muzikaal cabaret uit hun
Leeuwarder verleden.
www.facebook.com/Dorpskerk-Huizum

tot 7 januari 2017

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

1666 IN BREDER PERSPECTIEF
Tentoonstelling over het in 1666 in brand steken van
170 schepen op de rede van Vlieland door de Engelsen.
De Nederlandse vloot nam wraak tijdens de bekende
Tocht naar Chatham.
www.trompshuys.nl

Laat u verrassen of verras uw vriend, vriendin,
relatie of familie met een kostelijk verhaal over de
Nederlandse kookkunst met vorstelijke gerechten
van Koning Willem I in de hoofdrol!

tot en met 8 januari 2017

• luxe uitvoering met harde kaft • full colour • 250
pagina’s • formaat 208 x 288 mm • 300 foto’s en
illustraties • 150 authentieke gerechten • receptuur
met volledige beschrijving

ANCIENT LIGHT
Tentoonstelling met werk van viltkunstenares Claudy
Jongstra, met schetsen, proeven en foto’s van het
maakproces van tal van werken en een groot nieuw werk.
www.friesmuseum.nl

VERWACHT
Dit jaar bestaat de Vereniging voor
Terpenonderzoek honderd jaar. Voorzitter dr.
Egge Knol schrijft een overzicht in vogelvlucht
over een nog altijd nijver gezelschap. Ook in
de volgende Fryslân het eerder aangekondigde
verhaal van de Beeldenstorm van najaar 1566
die in onze contreien nasmeulde.

AANVULLINGEN
In de mei-editie van Fryslân stond een foto bij
het artikel ‘Stof der Aarde’ van een katholieke
begrafenis in of bij Leeuwarden waarvan
Marlies Stoter van het Fries Museum graag de
exacte locatie wil weten. Daar zijn we intussen
achter (met dank aan mevrouw Wytske Rypma
en de heren Menno Keulen, J. Verbeek en
Hans Jorna): het is de Marssumerstraatweg
(nu Harlingerstraatweg) en de stoet is
op weg naar het Sint Vitushof, de in 1882
geopende rooms-katholieke begraafplaats. De
foto is genomen ongeveer van waar nu het
Europaplein ligt. In het verschiet de toren van
de Bonifatiuskerk, aan de bomenrij links is nu
de Spanjaardslaan.
In de vorige Fryslân stond op pagina 29 een
foto van een bedrijfsgebouw, afgedrukt in het
daar besproken boek. De foto is gemaakt door
Hans Peter Föllmi.

Voor slechts

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

BESTEL NU!

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

Presentatie boek Paleis ‘t Loo

PASCHEN
Meesterwerk in bibliotheken

Oneindig veel mogelijkheden om uw kostbare
boeken optimaal op te
bergen. Paschen…
meesters in maatwerk.

www.jaring.nl
6000 M2 INSPIRATIE VOOR COMPLEET WONEN
INDUSTRIEWEG 7A / ST. NICOLAASGA, TEL. 0513-431789,
VRIJDAG KOOPAVOND

Volg ons op Facebook

woninginrichtingjaringdewolff

