23ste jaargang | nummer 2 | maart/april 2017 | e 4,95

Jaco
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en zijn bende op rooftocht

Willem Bartel van der
Kooi, ‘Praelector in de
Tekenkunde’

Sjoerd Schaaf,
idealist op drift
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O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

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

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

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

- Verkozen tot Leukste

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

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Roversbende van Dokkum

SIEBRAND KRUL

Een mooi inkijkje in justitiële processen in de Vroegmoderne Tijd is de gang van zaken rond de ‘draaideurcrimineel’ Jaco Muller. Jaco, telg uit een legertros wiens vader begin 18de eeuw op een slagveld
ergens in Oost-Europa verdween, kwam in Dokkum terecht, met zijn moeder, die onderweg een nieuwe
kerel had gevonden. Die maakte met zijn team van vrienden en verwanten van het collecteren voor de
zielige medemens ver weg, een sluwe manier van oplichten. Met Jaco ging het van kwaad tot erger tot
hij op 6 augustus 1718 op het schavot voor het stadhuis op de Dam in Amsterdam werd geradbraakt.
Sjoerd Schaaf zocht eveneens zelf het gevaar op, maar hier speelden idealistische motieven. In de
maalstroom van de Franse Tijd raakte deze patriot alles kwijt wat hem dierbaar was: zijn timmerbedrijf,
zijn vrouw en kinderen, zijn geboortegrond, Vrouwenparochie.
Een derde artikel speelt eveneens in de tot voor kort verguisde 18de eeuw; over de brave portret- en
genreschilder Willem Bartel van der Kooi. Zijn werk is vooral bekend doordat hij vermaarde tijdgenoten
portretteerde.
Joseph Laubacher was een deserteur uit de Eerste Wereldoorlog die als paardenslachter in Sumar belandde. De autoriteiten wisten niet wat ze met hem aan moesten.
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RECHTSPRAAK IN DE 18DE EEUW

FRANS THUIJS

Roversbende met
Friese roots
Handtekening van Jaco.

Na een uniek strafproces van ruim twee jaar werd Jacob Frederik Muller, alias Jaco,
op 6 augustus 1718 op het schavot voor het stadhuis op de Dam in Amsterdam geradbraakt. In de vele publicaties nadien werd hij versleten als de grootste Amsterdamse misdadiger aller tijden. Die reputatie is gebaseerd op een dubieus pamflet
dat hem – nog voor zijn veroordeling – al typeerde als de grootste schurk van zijn
tijd. Dat werd in vele herdrukken en navertellingen nog eens aangedikt. Maar
Jaco en zijn familie hadden meer op met Friesland, te beginnen met Dokkum.

I

n Dokkum streken in 1701 zijn moeder, Catharina Muller, met hem en zijn
stiefvader, Johan Melchers Overklammer, na hun omzwervingen neer. Daar werd
zijn broer Johan Clement geboren. En vanuit Dokkum zetten ze een uniek crimineel
circuit op. De familie, later met bloed- en aanverwanten, vrienden en bekenden,
ging in de loop van de tijd de gehele toenmalige Republiek bewerken met illegale
collecteboekjes en kwam steeds weer naar Dokkum terug, tot tenminste 1716.
In het begin van de 18de eeuw stonden grote delen van Europa weer eens in brand.
In het noordoosten woedde de Noordse Oorlog en in het westen en zuiden
de Spaanse Successieoorlog. Catharina Muller, uit Koningsbergen (nu
Kaliningrad), was gehuwd met Jacob Balck, soldaat in het Zweedse leger.
Het garnizoen, waar hij deel van uitmaakte, viel in 1700 via Polen terug
op Stade aan de Elbe. Zoals gebruikelijk in die dagen trokken
vrouwen en kinderen mee in de tros van het leger en zodoende
kwam zij met haar tienjarige zoon Jacob Frederik ook in Stade
terecht. Vader Jacob was onderweg verdwenen, gesneuveld of
gedeserteerd.
Catharina ontmoette in Stade Johan Melchers
Overklammer uit Landau, die op de loop was gegaan
voor het dreigende geweld van de Franse troepen in
de Palts. Althans dat was zijn verhaal. Catharina en
Johan vonden iets teveel troost bij elkaar, want
al spoedig kondigde zich de vrucht van deze
vereniging aan.
Te voet van Stade naar de Republiek op weg
naar nieuw geluk is Dokkum niet direct de
meest aangewezen bestemming, maar
de Elbe af, over het Wad, was voor de
inmiddels hoogzwangere Catharina
zo gek nog niet. In ieder geval werd
daar in het voorjaar van 1702 Johan
Clement geboren en jaar op jaar nog
twee kinderen, die echter spoedig
stierven.
Portret van Jaco, maker onbekend,
1718. (Stadsarchief Amsterdam)
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Mythe
Jaco’s verhaal zou alsnog een zachte dood zijn
gestorven, ware het niet dat het tegen het einde
van de 19de eeuw nieuw leven werd ingeblazen
met de mythe van ‘het Fort van Sjako’. Daarin is
hij van schurk gepromoveerd tot weldoener, dé
Amsterdamse volksheld, woonachtig in een vervallen
gebouwencomplex aan de Elandsgracht, te midden van
gespuis. Sindsdien is de onzin rondom hem niet meer te
stuiten; ook niet na een gedegen historisch onderzoek.
Het is de schrijvers van al die fantasieën ontgaan dat de
man niets had met Amsterdam: hij was er niet geboren,
hij woonde er niet en hij heeft er ook geen enkel misdrijf
gepleegd.

Jaco werd op het schavot voor het stadhuis op de Dam in
Amsterdam geradbraakt. Prent van de Dam te Amsterdam door Jan
Caspar Philips, naar Cornelis Pronk, 1743. (Rijksmuseum)

Johan Melchers was kleermaker van beroep. Die waren er
kennelijk genoeg in Dokkum. Dus werd het wat anders.
Hij prutste op eenvoudige wijze collecteboekjes in elkaar
door een papier in vieren te vouwen en te versnijden.
Daaromheen kwam een keurig kaftje. De boekjes waren
van hetzelfde formaat als paspoorten destijds die op gezag
van de Staten van de autonome provinciën door notarissen
werden afgegeven. Valse boekjes bleken minder te voldoen
dan vervalste paspoorten. Die waren voorzien van echte
namen, handtekeningen zegels en stempels. Thuis werd het
woord paspoort weggekrast en vervangen door ‘consent’.
Op de binnenpagina kwam een droevige tekst over
afgebrande kerken en dorpen, waarvoor men langs de deur
geld ophaalde. Naarmate de tijd verstreek, werden dat hele
dorpen en stadjes in de oorlogsgebieden en het ombouwen
van de paspoorten werd het terrein van een professionele
vervalser. Zolang de oorlogen woedden, was controle
onmogelijk. Na afloop van de Spaanse Successieoorlog
werden de aandoenlijke verhalen over plaatsen in het
Rijnland vervangen door verschrikkelijke vertellingen over
verwoestingen in Oost-Europa.

<< ‘Het Fort van Sjako’
aan de Elandsgracht
in Amsterdam, waar
Jaco gewoond zou
hebben in een vervallen
gebouwencomlex,
1880. (Foto A. Greiner,
Stadsarchief Amsterdam)

In de boekjes was een register opgenomen om daarin op te
tekenen wie, waar, welk bedrag had gedoneerd. Die registers
hadden een multifunctioneel doel. Op de eerste plaats was
dat van belang om niet te snel in dezelfde plaats terug te
komen met hetzelfde of een ander treurig verhaal. Op de
tweede plaats werden er, nadat de route was uitgezet, namen
ingevuld van prominenten met een aardig bedrag daarbij,
alsof die al hadden gedoneerd. Had de dominee in Harlingen
f 5 bijgedragen, dan kon die in Franeker niet met minder
toe en die in Leeuwarden al helemaal niet. Dominees,
diakenen, ouderlingen, bestuurders en burgers waren allen
dankbare slachtoffers die het spel gewillig meespeelden
in overtreffende trap. Niet alleen het predikantenboek was
een acquisitiebron, maar ook de registers van publieke
ambtsdragers.

Jaco had zijn wortels in Dokkum en keerde er ook steeds weer naar terug. Prospect van Dokkum,
gravure door J. Folkema. (Tresoar)
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RECHTSPRAAK IN DE 18DE EEUW
kwam daar in problemen, deserteerde en raakte betrokken
bij een dodelijke steekpartij in Amsterdam. Het ging
van kwaad tot erger, maar hij bleef vooralsnog Friesland
trouw, zijn kameraden trouwens ook: met inbraken en
roofovervallen. In het vroege voorjaar van 1715 was Kuinre
aan de beurt - nou ja, nog net geen Friesland. In september
van hetzelfde jaar ging het naar Staveren en Molkwerum.
In juni 1716, hijzelf was toen al gevangen genomen, voeren
zijn kornuiten met een gehuurd schip op Harlingen, vandaar
naar de Lauwerszee om daar aan de grond te lopen bij
Munnikezijl. Van daaruit werden wat gewelddadige uitstapjes
ondernomen, onder meer naar Oldehove en verderop in
Groningerland. Via Zoutkamp op Dokkum ging het terug
naar Amsterdam.
Die Amsterdamse steekpartij is nauw verbonden met het
collectebedrijf en had verstrekkende gevolgen. Toen het werkterrein werd uitgebreid, er vaste contactadressen kwamen,
werd ook het ‘personeelsbestand’ uitgebreid. Van Catharina
liepen familieleden mee uit Kurland, waar zij oorspronkelijk
vandaan kwam, van Johan bekenden uit Duitsland en Jaco
had in zijn kortstondige Zweedse legercarrière ook een paar
‘vrienden’ geworven, onder wie de documentvervalser Henrich Rose.

Frederik Meijfeld was onder
het mom van haarkoper als
valse collectant in de weer
tot hij voor de Duivelshoek
(Reguliersbree- en dwars
straat) in Amsterdam
doodbloedde. Prent door
J. Dooyewaard, 1900
(Stadsarchief Amsterdam)

In de beginjaren na 1702 ging Johan alleen met zijn stiefzoon
Jaco op pad. Zij collecteerden toen met valse boekjes en
voor bescheiden vernielingen ver weg, in het noordoosten.
Moeder Catharina bleef in Dokkum met de pasgeboren zoon
Johan. Omstreeks 1708 ging zij mee op pad. Het werkterrein
werd uitgebreid; er waren nu contactadressen in Harlingen,
Groningen, Zwolle en Amsterdam.

Van kwaad tot erger
Gaandeweg ging Jaco zijn eigen gang. Hij verruilde zijn
collecteren voor een inbraakje en een diefstalletje. Daarmee
kwam hij in gezelschap terecht dat hij beter had kunnen
mijden. Hij ging tevens op avontuur in het Zweedse leger,

‘Manke Snijder’ werd in de herberg van Pier Aukes in Joure
aangehouden. Prent van een herbergscène door Jan Stolker naar een
schilderij van Jan Havicksz. Steen, 1734-1785. (Rijksmuseum)
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Jaco ging, net als zijn hele familie, op het criminele pad. Prent door
Jan Luyken waarop een dief de geldbuidel steelt van een vouw op een
jaarmarkt, 1685. (Rijksmuseum)

Een wantrouwige predikant in Winschoten informeerde
in november in Hanau naar de herkomst van een boekje
waarmee werd gecollecteerd voor een afgebrand dorp. De
rust in Rijnland Palts was inmiddels weergekeerd en het
antwoord liet niet lang op zich wachten. Alleen, die brief
werd niet in Winschoten, maar abusievelijk bezorgd in
Groningen, waar toevallig juist twee mannen waren opgepakt
die in Groningen langs de deuren waren gegaan.
De brief uit Hanau ging in essentie niet over het collecteren
voor een ramp die nooit had plaatsgehad, maar over een
moord op de Amsterdamse Kermis in oktober 1713. Man
en paard werden genoemd, met de vermelding waar de
verdachten zich zouden kunnen ophouden; de genoemde
contactadressen. Er gingen missiven van Groningen
naar Amsterdam en Zwolle. In die laatste plaats zat op
dat moment Jaco gevangen wegens de schlemielige
instructie die hij had gegeven aan een jongen om een
boer van zijn geldbuidel te beroven. Zwolle informeerde
verder in Amsterdam, met als laconieke reactie, in modern
Nederlands: ‘Groningen heeft ons geïnformeerd. Er zitten
daar enkele mannen gevangen die met valse brieven
rondliepen; zij zouden ook schuldig zijn aan doodslag. Wij
hebben geantwoord dat deze zaak niet duidelijk is, maar
als u meer te weten komt, waarmee die zaak kan worden
opgelost, dan … ’ Hoezo, als u meer te weten komt, etc.? Dit
was geen Groninger of Zwolse zaak en dat kwam Jaco goed
uit. Hij werd op vrije voeten gesteld. In Amsterdam had men
geen zin om te roeren in een afrekening binnen het criminele
circuit.

Het einde van de familie
In 1716 werd Catharina ziek, zo vertelde Johan Clement toen hij in 1722 verantwoording
moest afleggen voor het Hof van Friesland in Leeuwarden. Hij verzorgde haar eerst in
het logement van Pieternel Gisolf in Den Haag. Terug in Dokkum ‘ten huijse van eenen
Geertske Moeij, daer de trekschepen affvaeren’, is zij kort daarna op 51-jarige leeftijd
aan haar slopende leven bezweken. In 1716 ook werd zoon Jacob Frederik, inmiddels
alias ‘Jaco’, in Amsterdam gevangen genomen na een vermetele inbraak buiten
Amsterdam in de Diemermeer bij een van die puissant rijke figuren die tegen het
Amsterdamse patriciaat aanschurkten. Dat werd Jaco’s ondergang. Na een ruim twee
jaar durend strafproces werd hij in 1718 op het schavot in Amsterdam geradbraakt. Zijn
broer, Johan Clement stond in 1724 in Den Haag op het schavot en moest zien hoe
vader Johan Melchers werd opgehangen. Hijzelf vond in 1730 zijn einde aan de galg, in
Amsterdam.

Boontje komt om zijn loontje
Op 13 juni 1712 vatte de grietman van Tietjerksteradeel
haarkoper Frederik Meijfeld en vele ‘vagebonden’ in de kroeg
van Eastermar in de kraag. Haarkoper was een inmiddels
bekende dekmantel voor valse collectanten en dus werd hij
onmiddellijk naar Leeuwarden overgezonden. Hij speelde
de vermoorde onschuld. Hij had her en der haar opgekocht,
dat inmiddels naar zijn afnemer was verzonden. Men wist
niet goed raad met hem. Die ‘rechtschapen en onschuldige’
haarkoper uit Frankfurt – een steenworp afstand van
Hanau – werd na ruim twee maanden weer vrij gelaten. Hij
vertrok, maar niet naar Frankfurt. Hij vroeg in Groningen
een paspoort aan voor doortocht via Emden naar Bremen.
Vreemd, en nog vreemder is het, dat hij een jaar later met
datzelfde ongebruikte paspoort op zak lag te verbloeden in
de Reguliersbreestraat voor de Duivelshoek, in Amsterdam.
Dat was nadat hij Jaco en de twee Groninger gevangenen
tegen het lijf én de degen was gelopen, althans volgens
de Hanause briefschrijver. Hoe wist die man dit allemaal?
Was deze ‘brave’ Frederik met zijn Groninger paspoort op
zoek naar Henrich Rose, die in Amsterdam verblijf hield?
Moest dat paspoort worden omgebouwd? Was Frederik
voor zichzelf begonnen? Of was het een afrekening vanwege

gokschulden in het leger? De mannen die hier mogelijk bij
betrokken waren, waren verbonden in het collectecircuit
en hadden tezelfdertijd allen gediend het Zweedse leger.
Justitie liet het voor wat het was en de moord werd niet
opgehelderd. Met een lange omweg is Jaco daar uiteindelijk
wel verantwoordelijk voor gehouden. Nadat hij uit Zwolle
was vertrokken, hield hij zich even schuil met zijn vrouw
in Harlingen, om in 1714 voor schut te gaan in Den Haag
wegens een ‘poging’ tot inbraak, onder het patroniem
‘Balck’. Het zat de magistraat van Zwolle hoog dat men
‘Kootje’ had moeten laten gaan wegens gebrek aan bewijs, of
beter, gebrek aan Amsterdamse medewerking. Dus schreef
men aan Den Haag na verzoek om informatie: ‘… het is
met deze Jacobus niet pluis, maar wij hebben geen misdrijf
kunnen bewijzen. Hij is op vrije voeten gesteld, maar wel
met eeuwige stadsontzegging’. Wat daar niet bij staat, is dat
Zwolle wel zo onsportief was om alle belastende informatie
mee te zenden en dat was in Den Haag genoeg voor twee

Overbrenging van
gevangenen. Midden rechts
het Blokhuis met ervoor
schavot en galg, erachter
het (in 1754 afgebrande)
Tuchthuis. Twee geboeide
militaire gevangenen worden
uit het Blokhuis geleid,
het geheel wordt door veel
publiek gadegeslagen.
Prent door Simon Fokke,
1752. (Historisch Centrum
Leeuwarden)
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met zijn vader gevangen zat, was identificatie toch geen
probleem. Johan sr. en jr. opereerden vanuit het logement van
Ineke Jans in Bolsward. Daar had de oude Johan de aandacht
op zich gevestigd door hoge verteringen met Susanna. ‘Sanna
met de bruine ogen’ ging door voor zijn ‘verloofde’ en reisde
met hem door heel Friesland. Johan kon het collecteren voor
honderd verbrande huizen in Dannenberg niet ontkennen.
De herkomst van het boekje met het Duitse manifest bleef
ongewis. Zoon Johan werd uit de wind gehouden door de
bewering van vader dat hij met de zaak niets te maken had.
Hij was na zijn moeders dood op reis gegaan naar de Oost,
vervolgens de West. Er klopte niks van, maar het Hof was
genereus. Johan sr. werd weer eens gegeseld, gebrandmerkt
en gebannen, maar junior ging vrijuit.

Charitas is niet onbegrensd

Johan Melchers werd in 1722
aanghouden en overgbracht
naar het Hof van Friesland.
Frontispice van Jan van
den Sande, ‘Decisiones
Frisecae siue rerum in
suprema Frisiorum Curia’,
Leeuwarden, 1664.

> Meer weten?
• Frans Thuijs, De ware Jaco; Jacob
Frederik Muller, alias Jaco (16901718), zijn criminele wereld, zijn
berechting en zijn leven na de
dood, Hilversum, 2008
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 Jacob
Frederik Muller. Hij schrijft
diverse artikelen in verschillende
historische tijdschriften. In
onderzoek is de migratie van
Denen in de 17de en 18de
eeuw naar Amsterdam en hun
problemen met justitie.
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keer tortuur en, hoewel zonder resultaat, toch een poena
proxima mortis vonnis, ofwel bij een volgend vergrijp, de
doodstraf. Dat triviale vonnis van de Haagse schepenbank,
formeel slechts voor een poging tot inbraak, vormde
uiteindelijk het hoofdmotief voor de Hoge Raad in 1718 om
het radbraken niét en voor de Staten van Holland om een
revisieverzoek wél af te wijzen.
Jaco was dus in Amsterdam geradbraakt, moeder Catharina
was twee jaar daarvoor al overleden na een ziekbed, maar het
leven ging door, dus ook het collecteren. De onderneming
groeide en omvatte in het begin van de jaren 1720 de
gehele Republiek, voorzag in de behoeften van wel dertig
collectanten en hun gezinnen. De omzet steeg, maar ook de
risico’s.
Op 22 mei 1722 werd ene Hendrik, alias de ‘Manke Snijder’,
in de herberg van Pier Aukes in Joure aangehouden. Hij werd
nog dezelfde dag met de in beslag genomen papieren naar
het Hof in Leeuwarden overgezonden. De zaak werd serieus
genomen en uitgebreid onderzocht. Pas drie weken later werd
Johan Melchers, die hier onder de naam Hendrik door het
leven ging, verhoord. De scherprechter kon vanwege de vele
littekens van geseling en brandmerking niet meer vaststellen
waar Johan was veroordeeld. Maar via zoon Johan, die hier

Lang duurde hun vrijheid niet, want in 1724 stonden beiden
in Den Haag terecht voor het Hof van Holland. Johan sr.
stond bekend als de bonte hond, hij was ook te moe om
te ontkennen of om nog uitvluchten te bedenken. Alleen,
opnieuw stelde hij alles in het werk om zijn zoon te vrijwaren.
Het lukte maar gedeeltelijk. Vader en zoon stonden samen
op het schavot. Vader werd opgehangen, de jonge Johan
werd gebrandmerkt, gegeseld en voor vier jaar opgesloten.
Toen hij werd vrijgelaten, was zijn leven eigenlijk voorbij.
Het bedrijf was voortgezet door aanverwante familie. Zijn
pseudo-aangetrouwde familie, de ouders en broers van zijn
bijzit, hadden geen behoefte meer aan hem, de laatste van
de oude Dokkumse kern. Net als zijn vader, moegestreden
in 1724, was ook zijn weerstand in 1730 gebroken toen hij in
Amsterdam werd opgepakt, samen met allen die nog in de
onderneming actief waren. Hij bekende alles wat men wilde
weten, werd toch gepijnigd; voor zover valt vast te stellen,
nu alleen omdat hij niet tegen zijn vrouw en kinderen wilde
getuigen. Als enige van meer dan tien andere aangeklaagde
collectanten stierf hij op 26 mei 1730 aan de galg. <

Johan Clement, de broer van Jaco, moest zich verantwoorden voor
het Hof van Friesland, destijds gevestigd in de Kanselarij aan de
Turfmarkt in Leeuwarden. Kopergravure door Carel Frederik Bendorp
en Jan Bulthuis, circa 1790. (Fries Museum)

WILLEM BARTEL VAN DER KOOI

RUUD SPRUIT

Geliefd en beschaafd
‘Mijn naam is Willem Bartel van der Kooi. Ik
ben geboren den 13 Maij 1768, te Augustinusga,
een niet groot dorp in Vriesland, tusschen
Leeuwarden en Groningen. Van de tederste
jeugd af, had ik een sterke genegenheid tot de
beeldende kunsten. Eer ik nog kon leezen of
schrijven tekende ik, met een scherpen stok,
beelden, levensgroot op de grond in het zand.
Verder opwassende, was in de tusschenuuren van
mijn schooltijd het tekenen mijne bezigheid’.

Z

o bericht Van der Kooi op 15 december 1812 in een
bijlage van een brief aan Adriaan van der Willigen,
die samen met de schilder en schrijver Roeland van
Eynden, bezig was met het enorme karwei om leven en
werk van de Nederlandse schilders vanaf de 18de eeuw te
beschrijven. Van der Kooi had toen al grote bekendheid en
zijn uitvoerige levensbeschrijving werd vrijwel integraal door
Van der Willigen overgenomen in zijn in vier delen tussen
1816 en 1840 verschenen Geschiedenis der Vaderlandsche
schilderkunst, sedert de helft der XVIII eeuw.
Aan de hand van de bijlage kunnen we in grote lijnen het
leven van de Friese schilder volgen. Willem Bartel werd
geboren in Augustinusga, zoals hij schrijft. Dat was in
die tijd zes uur reizen vanaf Leeuwarden. Vader Van der
Kooi had kennelijk schik in het talent van zijn zoon, want
toen Willem twaalf jaar was, liet hij hem les nemen bij
een huisschilder in het dorp en het jaar daarop bij een
verver in Buitenpost. In menig dorp woonde in die tijd
wel een huisschilder wiens vaardigheden net iets verder
gingen dan het verven van deuren en kozijnen. Het was
meestal iemand met talent voor het schilderen van zwierige
letters op winkelruiten of opschriften en voorstellingen
op uithangborden, meubelen en boerenwagens. De jonge
Willem leerde er verf maken, kleuren mengen en figuren
opzetten. Toen hij veertien jaar was, kreeg hij een poosje
les van een behangselschilder en dat bracht hem een stapje
verder in de schilderkunst. Ondertussen bestudeerde
Willem met grote aandacht het Groot Schilderboek, van
Gerard de Lairesse, waaruit hij kennis putte over perspectief,
anatomie, architectuur en al die andere zaken die een
kunstschilder van pas kunnen komen.
Op 15-jarige leeftijd ontmoette hij jhr. Ulbo van Burmania,
grietman van Leeuwarderadeel. Deze had aardigheid
in de vlijtige jongen en bracht hem in contact met de
schilder Johannes Verrier. ‘Hij was een bijzonder braaf

en minzaam caracter en had een groot vermaak om jonge
lieden te onderwijzen’, schreef Van der Kooi later over
Verrier. Voorlopig bestond het lesgeven uit niets anders
dan de opdracht aan Willem om eindeloos gipsen beelden
en voorbeelden op prenten na te tekenen. Van tijd tot tijd
ging hij dan naar Leeuwarden om zijn werk door Verrier te
laten beoordelen. Willem had geen moeite met het saaie
werk. IJverig tekende hij voort. In die tijd werd de opleiding
begonnen met het natekenen van lichaamsonderdelen zoals
ogen, oren en voeten. Daarna volgden grotere oppervlakken
zoals een hoofd of een torso en tenslotte hele figuren.

Willem Bartel van der Kooi
schilderde zichzelf terwijl
hij wijst naar het portret van
zijn jong gestorven vriend
en collega Dirk Jacobsz.
Ploegsma. (Rijksmuseum)

Natekenen en kopiëren
Willem schonk bijzondere aandacht aan de anatomie en
probeerde daar zoveel mogelijk over aan de weet te komen.
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beelden en verzamelingen schilderijen die vrij gekopieerd
konden worden. Maar het zou er voorlopig niet van
komen. Ploegsma overleed op 22-jarige leeftijd aan ‘tering’
(tuberculose).

Hoeder van kunstschatten

Koning Lodewijk Napoleon organiseerde in 1808 een tentoonstelling van eigentijdse kunstenaars in
het Paleis op de Dam. Het liep storm, zoals te zien is op deze tekening van Christiaan Andriessen.
(Rijksmuseum)

Na drie jaar tekenen mocht hij proberen om met olieverf te
werken. Dit betrof voornamelijk ook weer het kopiëren van
voorbeelden. Het was niet eenvoudig om aan schilderijen
voor dat doel te komen. Willem vatte het plan op om met
zijn vriend en medeleerling Dirk Ploegsma een reisje naar
Düsseldorf te maken. Dat was in die tijd het mekka voor
jonge kunstenaars. Er was een reusachtige collectie van
door de keurvorst verzamelde afgietsels van klassieke

>> Haye het zoontje van
Willem Bartel van der
Kooi, geschilderd door
zijn vader toen hij zes
jaar was. Haye ging later
rechten studeren in
Franeker en Groningen en
werd lid van de Provinciale
Staten van Friesland.
(Fries Museum, bruikleen
Rijksmuseum Twenthe)
>> Nicolaas Pierson Tholen
op zesjarige leeftijd,
geschilderd door Willem
Bartel van der Kooi.
Nicolaas doopt een
stokje in de lijm in een
porseleinen schoteltje met
de bedoeling daarmee
een zangvogeltje te
vangen. (Musem Martena,
bruikleen Ottema-Kingma
Stichting)
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Het jaar 1795 bracht een grote omslag teweeg. De Franse
legers trokken over de bevroren rivieren. In Nederland
werd een heel nieuw bestuur op poten gezet. Van der
Kooi ging terug naar Augustinusga en werd prompt
gekozen als vertegenwoordiger van Achtkarspelen in de
Friese volksvergadering. Hij schreef in die hoedanigheid
vol verontwaardiging een brief over de schandelijke
gebeurtenissen in Leeuwarden. Een woeste meute
was daar de Grote Kerk binnengetrokken. Men had de
grafmonumenten van de Nassaus vernield en zelfs de graven
geopend en de botten over de vloer gesmeten. Van der Kooi
drong er als representant op aan dat maatregelen zouden
worden genomen om het vernielen van kunstschatten te
voorkomen. De grote staatsieportretten in het stadhouderlijk
hof in Leeuwarden liet hij van de muren nemen om
ze vervolgens op te slaan in zijn ouderlijk huis om te
verhinderen dat ze zouden worden vernield tijdens de golf
van haat die tegen Oranje was ontstaan.
Het jaar daarop werd Van der Kooi gevraagd om secretaris
van het district te worden, een post die zijn vader veertig
jaar had bekleed. Willem voelde daar echter niets voor want
voor het schilderen zou dan weinig tijd overblijven. Maar
onder grote aandrang van zijn omgeving stemde hij toch
toe. Twee jaar later zag hij kans om te ontsnappen, toen
hij door de Universiteit van Franeker werd gevraagd om te

<< Eise Eisinga, geschilderd
door Van der Kooi in
1827. Nadat de schilder
een prijs had gewonnen
kreeg hij uit het hele
land opdrachten voor
portretten. (Eise Eisinga
Planetarium)
<< ‘De aangeboden brief’,
met dit genreschilderij,
ingestuurd voor de
tentoonstelling in
Amsterdam, won Van
der Kooi een prijs.
(Rijksmuseum)

solliciteren naar de post van tekenmeester. Op 4 september
1798 om tien uur ‘s morgens verschenen tien kandidaten
om hun werk te laten zien. Diezelfde middag moesten zij
ter plekke tekenen om hun vaardigheid te tonen. De keuze
viel op Willem Bartel. Hij aarzelde nog vanwege het krappe
salaris en de titel van tekenmeester. Vooral door toedoen van
professor Petrus Camper werd dat geregeld. Het salaris werd
opgetrokken en Van der Kooi werd benoemd tot ‘Praelector
in de Tekenkunde’.

Geliefd portrettenschilder
Na enkele woelige jaren keerde onder Napoleon de rust
terug en kwam het in 1804 toch nog tot een reis naar
Düsseldorf. Van der Kooi kopieerde onverdroten schilderijen
en keerde vol ideeën terug in Franeker. In april van het jaar
daarop trouwde hij met Jetske Hayes. Het stel kocht een
huis aan de Voorstraat (nu nr. 47) in Franeker. In de zomer
vond een uitgestelde huwelijksreis plaats, naar het door
Willem zo geliefde Düsseldorf. Hij werd daarbij tevens
vergezeld door zijn vriend Christiaan Andriessen, die bekend
werd door zijn tekeningen van het dagelijks leven en diens
vrouw. Andriessen maakte onderweg nog een tekening van
Van der Kooi en de beide dames in de kajuit van de schuit
naar Harlingen. Er volgden gelukkige jaren. Het gezin Van
der Kooi werd uitgebreid met de geboorte van twee zonen:
Benne en Haye. Inmiddels was Lodewijk Napoleon koning
van Holland geworden met als voornaamste opdracht zoveel
mogelijk belastinggeld binnen te halen voor de Franse
oorlogen. Maar Lodewijk Napoleon deed juist zijn best om
een goede koning te zijn en daarin paste volgens de ideeën
van de Verlichting, veel aandacht voor de kunst. Hij loofde

prijzen uit en organiseerde tentoonstellingen waartoe het
Paleis op de Dam werd opengesteld. Van der Kooi stuurde
het genreschilderij ‘De aangeboden brief’ in en won prompt
een prijs. Willems koren stond te bloeien; het regende
opdrachten voor portretten. Maar in 1809 sloeg het noodlot
toe toen zijn vrouw bij de geboorte van het derde kind het
leven liet.
In 1810 voegde Napoleon Holland bij het Franse rijk. Er vonden grote reorganisaties plaats waarbij onder meer de Universiteit van Franeker in 1811 werd opgeheven. Van der Kooi
verhuisde naar Leeuwarden en ging daar wonen in een huis
aan de Ossekop (nu nr. 11, het advocatenkantoor Anker en
Anker). Later zou hij verhuizen naar een inmiddels gesloopt
pand op de hoek van het Gouverneursplein en de St. Jacobsstraat. Maar aan opdrachten nog steeds geen gebrek. onder
meer van de Friese adel. Daarnaast maakte hij genreschilderijen zoals ‘Vadergeluk’ en ‘Moedergeluk’, ‘Het gestoorde pianospel’ en ‘Het fluitspel’. Het zijn werken waarin de invloed
van het Franse neoclassicisme doordringt, vermengd met
de naderende romantiek. Na 1815, met de komst van koning
Willem I, bestelden verschillende steden een door Van der
Kooi geschilderd staatsieportret voor hun stadhuis.
In 1831 werd de schilder getroffen door de dood van
zijn oudste zoon. Hij kwam de klap niet meer te boven.
Langzaam takelde hij af en bezweek in 1836. In zijn huis
bevonden zich een kleine tweehonderd schilderijen en
portefeuilles vol tekeningen. Adriaan van der Willigen schreef
in deel IV van zijn schilderboek: ‘Wij hadden het genoegen,
van hem niet alleen als een uitmuntend Schilder, maar
ook als een braaf en beschaafd man te leeren kennen, en
vernamen met aandoening dat een snel toenemend verval
van krachten zijne dood verhaast heeft’. <

> Meer weten?
• C. Boschma, Willem Bartel van
der Kooi en het tekenonderwijs in
Friesland, Leeuwarden, 1978
Ruud Spruit (Leiden, 1942) was
onder andere directeur van het
Westfries Museum in Hoorn. Hij
schrijft over kunst, geschiedenis
en architectuur.
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MARLIES STOTER

(Fries Museum)

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

Slagerij Van der Weide

I

n 1894 start Jan van der Weide, met een vergunning
van burgemeester Van Harinxma op zak, een slagerij
vlakbij de Amelander Pijp in Leeuwarden. De nieuwe
slager belooft zijn klanten een nette bediening en spreekt
de hoop uit, dat hij op hun vertrouwen en gunst mag rekenen. Samen met zijn Froukje Poelsma, een boerendochter
uit Leeuwarden, bouwt de piepjonge Jan aan de Voorstreek
een goedlopende slagerij annex worstenmakerij en een
‘stoomvleeschwarenfabriek’ op. Niet alleen het bedrijf,
maar ook het gezin floreert. Bijna om het jaar ligt Froukje
in het kraambed en in 1915 wordt hun tiende en laatste kind
geboren. Jan en Froukje gaan met hun tijd mee: nieuwe producten, nieuwe machines en af en toe wordt de zaak gemoderniseerd. Ook doen ze mee aan wedstrijden voor hun
producten, dicht bij huis, in Friesland, maar ook in Parijs en

zelfs in Marseille. Jan heeft een goed gevoel voor publiciteit.
Geen advertentie voor zijn waren komt de krant in zonder
een keurige vermelding van de gewonnen medailles.
Een van hun dochters schenkt in 1978 haar herinneringen
aan het succesvolle bedrijf van haar ouders aan het Fries
Museum: een (leeg) vleeszakje, de gekoesterde medailles
en een handvol foto’s. Juist die foto’s laten een voorbije
wereld zien: de slachtplaats en het varken in een hok achter
de winkel, de etalage met de beesten hangend aan hun
voorpoten, het winkelinterieur met kolossale kassa en een
groepsfoto van het voltallige personeel. Slager Jan staat in
een net pak naast zijn slagersknechten, worstmakers en
leerlingen in hun witte slagersjassen. Zelfs de loopknecht
heeft zich met zijn bakfiets geschaard rondom de tafel met
vleeswaren en medaillekastje. <

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

HESTER POSTMA

Stank van de
‘parfumeriefabriek’
‘Gij, inwoners van Leeuwarden, zult misschien
binnen afzienbaren tijd verlost worden
van de zeer onaangename geurtjes van de
parfumeriefabriek’ sprak waarnemend-directeur
Bottinga van de gemeentereiniging Leeuwarders
in 1920.
Tonnenmannen lozen de
opgehaalde tonnen bij
het tonnendepot aan de
Greunsweg, 1955. (Foto Bas
den Oudsten, Historisch
Centrum Leeuwarden)

De Tweebaksmarkt en
Turfmarkt tijdens de demping
in 1894. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

M

et de ‘parfumeriefabriek’ bedoelde Bottinga
het afvalterrein tussen de Potmarge, het spoor
en de Schrans. Omwonenden klaagden al
sinds jaar en dag over de stank bij de compostering op
dit ‘stads-asland.’ Het terrein dankte zijn naam aan de
aswolken die vrijkwamen bij het storten en verbranden
van het stadsvuil. Sinds 1685 werd dit vuil niet meer op de
Wirdumerpoortsdwinger gedumpt, maar op pramen naar
deze nieuwe stortlocatie net buiten de stadsgracht vervoerd.
Nadat de gemeenteraad in 1869 had besloten dat het

ophalen van ‘faecale stoffen, stalmest, asch, vuilnis, leikaarde
(baggerspecie), puin enz. zou geschieden regtstreeks
vanwege de Gemeente,’ werd het asland verbeterd. Er kwam
een stenen walbeschoeiing en bestrating op het terrein en
er werden vijf overdekte bergplaatsen voor meststoffen
gebouwd. Het afval werd hier tot mest verwerkt en later
verkocht aan tuinders. Verder werd het terrein ommuurd en
kwamen er een loods, kantoor en opzichterswoning.
Op 1 mei 1870 ging de gemeentereiniging van start. Naast
de vuilafvoer en verwerking op het asland was de dienst

Vuilnisemmers op de Nieuwestad, klaar om geleegd te worden,
circa 1960. (Foto Sjoerd Andringa, Historisch Centrum
Leeuwarden)
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ook verantwoordelijk voor het schoonhouden van straten
en kolken en ontsmetting bij ongedierte en besmettelijke
ziekten als cholera. De oprichting van de reinigingsdienst
was een van de eerste hygiënische maatregelen van
het stadsbestuur. Tot die tijd had het zich nauwelijks
ingespannen voor de openbare hygiëne in de stad. In 1863
schreef de arts A. Meursinge, voorzitter van de Plaatselijke
Commissie voor Geneeskundig onderzoek en Toevoorzigt
aan het stadsbestuur: ‘Mogten de demping van stinkende
grachten, verdere verbetering der doorstroming van
frisch water, voorziening van drinkwater, gratis bad- en
waschplaatsen, verbetering van arbeiderswoningen, bij
afbraak van oude krotten, en maatregelen ter beteugeling
van de digte bebouwing van woningen enz. zo spoedig
mogelijk tot stand komen, dan is het te voorzien dat […]
de algemeene gezondheidstoestand verbeterd, de sterfte
verminderd, het geleden verlies hersteld en winst herkregen
wordt… want behoud van menschenlevens en gezondheid
zullen de ingeruilde waarde zijn van de opoffering van
eenige duizenden guldens.’ Oproepen van hygiënisten als
Meursinge en ook P.H. Asman, Ph. Kooperberg en Samuel
Senior Coronel aan het gemeentebestuur over de noodzaak
van het verbeteren van de volksgezondheid hadden
uiteindelijk het gewenste effect.

Behoud van menschenlevens
Met de komst van de waterleiding in 1880, de demping
van grachten, zoals onder meer de Eewal (1884) en de
Tweebaksmarkt (1894), voorzichtige maatregelen op het
gebied van volkshuisvesting en de gemeentereiniging
veranderde Leeuwarden in de loop van de 19de eeuw
langzaam in een gezondere stad. In 1884 was in de
bouwverordening vastgelegd dat alle nieuwe huizen van
wisseltonnen moesten worden voorzien. Huisvuil en
volle tonnen fecaal afval werden door de gemeentelijke
reinigingsdienst langs de deuren opgehaald en verwerkt
op het vuilstortterrein. Vanaf 1925 gebeurde dit tot grote
vreugde van bewoners aan de Schrans niet meer op het
overvolle asland, maar op een nieuwe locatie aan de
tegenwoordige Greunsweg. In de jaren 1930 werden steeds

meer huizen voorzien van waterclosets met aansluitingen
op beerputten. Toen vanaf 1965 alle woningen verplicht op
het riool moesten zijn aangesloten, verdwenen de tonnen
langzaam uit het straatbeeld.
De kantoren en loodsen aan de Schrans bleven nog tot 1983
in gebruik. Toen verhuisde de reinigingsdienst naar een
complex aan de Jachthavenlaan, vlakbij het vuilstortterrein
aan de Greunsweg. Eind jaren 1980 werd de bebouwing
op het terrein gesloopt om plaats te maken voor kantoren.
Vandaag de dag herinnert dan ook niets meer aan de
activiteiten en stank van de vroegere ‘parfumeriefabriek’
op het oude asland. <
Hester Postma (Sneek, 1978)
werkt als beheerder van de
Topografisch Historische
Atlas en projectleider
tentoonstellingen bij Historisch
Centrum Leeuwarden.

De kolk- en tonnenwagens
van de reinigingsdienst, circa
1930. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

Het terrein van
de gemeentelijke
reinigingsdienst aan de
Schrans in 1931. Op de
achtergrond de in 1888
gebouwde en in 1972
gesloopte watertoren met
een reservoir voor 500m3
liter schoon drinkwater.
(Foto Charles Gombault,
Historisch Centrum
Leeuwarden)
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HOND IN DE POT

JEANINE OTTEN

Is de huishoudster een man?
In 1772 verscheen het Volkomen Nederlandsch Kookkundig Woordenboek, voorgesteld in de Vriesche
Keukenmeid en Verstandige Huishoudster, uitgegeven in Leeuwarden door Hendrik Aemilius de
Chalmot. Het boek was zeer succesvol en is tot in de 19de eeuw enkele malen herdrukt. Naast
herkenbare recepten komen er ook vreemde in voor, zoals het in brand steken van levende kreeften, tot
vermaak van de gasten.

H

et voorwoord van de Vriesche Keukenmeid en
Verstandige Huishoudster geeft een inkijkje in de
werkzaamheden van de huishoudster van een
voorname Friese huishouding en het ontstaan van het
kookboek. De schrijfster Catharina Zierikhoven trouwde
zeer jong met een man van aanzien, maar werd al in het
eerste jaar van hun huwelijk weduwe. Daardoor was zij
gedwongen eigen inkomsten te verwerven. Vijfendertig
jaar lang was zij het hoofd van een deftige huishouding
in Friesland. Bij aanvang van haar werkzaamheden waren

Interieur van een keuken, in het midden zit een jonge vrouw bij een
mand een patrijs te plukken, een keukenmeid komt aangelopen met
een dienblad met vissen. In de koperen ketel liggen verschillende
soorten groente en aan het plafond hangt een wildkroon met patrijs.
Schilderij door Willem Joseph Laquy, 1760-1771. (Rijksmuseum)
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er vijf kinderen, verschillende dienstboden en twee
huishoudens, daar ze ’s zomers buiten en ’s winters in
de stad woonden. Een groot deel van haar bezigheden
betrof het bestier van de keuken, met alles wat daarmee
te maken had, zoals het verwerken van de producten
in de slachttijd, het drogen en inleggen van groenten,
vruchten en confituren voor de winter, het bereiden van
aalbessenwijn, cider, mede, en andere lekkere dranken.
Van het begin af aan maakte ze aantekeningen van alles
wat de huishouding betrof.

Op verzoek van drukker Jacques Alexandre de Chalmot, met
wie ze al vanaf zijn jeugd bevriend was, ordende ze haar
aantekeningen voor een boek. Zij wilde graag haar eigen
naam op haar kookboek, om zo ‘onder de Schrijfsters mijner
eeuw eene plaats te bekleeden’, want ze was van mening
iets beters ten aanzien van de Kookkunde te brengen dan tot
dan toe was verschenen. Haar recepten rangschikte ze in de
vorm van een woordenboek, omdat ze haar aantekeningen
in deze orde had verzameld en omdat ze deze manier veel
gemakkelijker vond om iets op te zoeken.
Hoewel ze altijd haar overleden mans naam, die niet bekend
is, heeft behouden, heeft ze op aandringen van haar drukker
haar meisjesnaam Zierikhoven gebruikt voor haar kookboek.
De reden hiervoor is dat ze het liefst niet algemeen bekend
wilde zijn. Als de weinigen die haar onder deze naam
kennen, willen openbaren wie ze is, dan zal het haar, hoewel
ze het niet aangenaam zal vinden, ‘hier omtrent tot troost
dienen, dat mijn doelwit enkel is geweest van nut te zijn, en
dat het nimmer tot oneere kan verstrekken, tot onderrigting
van het algemeen, in welk een geringen tak van wetenschap
het ook mag zijn, te hebben medegewerkt.’

Pseudoniem
Wie echter probeert te achterhalen wie Catharina Zierikhoven
was, waar en wanneer zij geboren werd en overleed, komt
van een koude kermis thuis. Bovendien is er onenigheid
over het auteurschap van De Vriesche Keukenmeid.
Sinds het midden van de 19de eeuw wordt beweerd dat
haar naam het pseudoniem is van schrijver, drukker
en boekhandelaar Jacques Alexandre de Chalmot. Een
vrouwelijke auteursnaam zou meer gezag aan een kookboek
geven dan een mannelijke. Volgens de laatste inzichten
(Jacques Meerman, auteur van Kleine geschiedenis van de
Nederlandse keuken, 2015) moet De Vriesche Keukenmeid wel
degelijk zijn geschreven door een vrouw en leverde deze
ook de culinaire recepten voor het Algemeen huishoudelijk-,
natuur-, zedekundig- en kunstwoordenboek dat tussen 1767
en 1777 verscheen. De Chalmot zou als drukker, uitgever,
Verlichter, bevorderaar van wetenschappen, gildemeester en
grondbezitter geen tijd en zin hebben gehad om zich tot kok
te laten scholen of dagelijks in de keuken te staan. De Friese
keukenmeid verraadt een praktische kennis en ervaring die
De Chalmot nooit kan hebben bezeten.
Jacques Alexandre de Chalmot stamde uit een uit Frankrijk
gevluchte Hugenoten-familie, waarvan de leden meestal
militair van beroep waren, sommigen brachten het tot
kamerheer van de stadhouder. Hij werd in 1734 geboren
in Leeuwarden, waar zijn vader evenals zijn grootvader,
kamerheer aan het stadhouderlijk hof was. Hij diende tot
1755 als vaandrig in het eerste bataljon van generaal baron
van Aylva, en vestigde zich in 1758 als boekhandelaar en
drukker te Leeuwarden. De zaak zette hij op naam van zijn
toen tweejarige zoon Hendrik Aemilius de Chalmot. Hij
dacht zijn zoon op te leiden in de boekhandel, maar deze

koos er voor zijn geluk in Indië te beproeven. Daarom
ontdeed De Chalmot zich in 1778 gedeeltelijk van zijn
handel en ging in Kampen wonen, waar hij zeer omvangrijke
werken uitgaf en zelf veel schreef. Hij was een typische
vertegenwoordiger van de Verlichting. Als drukker en uitgever
was hij er op gericht zijn medemensen voor te lichten op het
gebied van de nieuwste ontdekkingen van de wetenschap.

Japan
De Vriesche Keukenmeid en Verstandige Huishoudster
is gebaseerd op culinaire recepten in het Algemeen
huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek,
al hetgeen een bekwame huishoudster dient te weten van de
Franse encyclopedist Noël Chomel (1632-1712). De Chalmot
had dit werk uit het Frans vertaald, maar gaf het met
medewerking van Petrus Camper, Augustus Sterk en Johann
Hermann Knoop een specifieke Nederlandse draai. De eerste
zeven delen verschenen in Leeuwarden tussen 1767 en 1777.
Opmerkelijk is dat de Nederlandse uitgave van het Algemeen
huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en kunstwoordenboek ook
in Japan werd gelezen: de Japanners kwamen in deze periode
via de Nederlandse handelspost op het eiland Deshima in
contact met de West-Europese wetenschap. Tussen 1811
en 1845 werden gedeelten van de Nederlandse editie van
Chomel in het Japans vertaald onder de titel Kosei Shimpen
(Nieuwe boeken voor het algemeen belang).
In zijn laatste levensjaren begon De Chalmot nog met de
uitgave van een ander belangrijk naslagwerk, het Biographisch
Woordenboek der Nederlanden, waarvan het eerste deel in
1798 verscheen. Bij zijn dood waren er acht delen verschenen
en was men gevorderd tot de letter D. Belangrijk werk heeft
De Chalmot ook verricht door zijn uitgave van rechtsbronnen
en andere officiële stukken. Veel uitgaven hadden betrekking
op Friesland, maar ook voor Overijssel zijn er door zijn
toedoen belangrijke werken verschenen. Aan het eind van
zijn leven heeft De Chalmot veel werken uitgegeven op
het gebied van eigentijdse geschiedenis. Bijvoorbeeld de
50-delige Verzameling van placaten, resolutien en andere
authentieke stukken.
Hij overleed te
Kamperveen op
19 september 1801.
Met zijn dood ging
ook zijn uitgeverij
en drukkerij ter
ziele. <
Illustratie in ‘De Algemeen huishoudelijk-,
natuur-, zedekundigen konst-woordenboek,
vervattende veele
middelen om zijn goed
te vermeerderen, en
zijne gezondheid te
behouden [...]’ van J.A.
de Chalmot.

Boere-kool uit
De Vriesche
Keukenmeid
en Verstandige
Huishoudster,
1772
Deze Kool is het
smakelijkst wanneer
terdege is bevroren
geweest. Verwijder
de slechte bladen
en hardste stelen,
snijd de overige
bladen klein, kook ze
in ruim water gaar,
en laat ze uitlekken,
doe ze daarna in een
kasserol of pan met
genoeg boter, wat
zout en nootmuskaat,
indien nodig wat
vleesnat, laat het
samen gaar stoven.
Men doet er ook
wel een worst, een
stuk spek of ham
bij. Ook kan men ze
met een eendvogel of
gerookte gans stoven.
Deze vogels en hun
vet geven een goede
smaak aan deze kool.
Wat er zeer goed bij
past en smakelijk is
zijn mee gestoofde
gaar gebraden en
gepelde tamme
kastanjes.

Jeanine Otten (Amsterdam,
1959) werkt sinds 2008
als collectieregistrator bij
Gemeentemuseum het
Hannemahuis in Harlingen
en is beheerder van het oude
stadsarchief Harlingen. Publiceert
over lokale geschiedenis.
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SJOERD SCHAAF

Een kleine patriot verdwaald
in de grote politiek
Sjoerd Pieters Schaaf, een voorvader van mij, leefde van 1756 tot 1831. Hij was timmerman in Vrouwenparochie en raakte
betrokken bij grote politieke omwentelingen van zijn tijd, die van de patriotten en de Franse Tijd. Hoewel geen vooraanstaande
figuur, blijkt uit zijn levensverhaal hoe diepgaand de invloed van de heftige gebeurtenissen op het leven van een gewone
timmerman op het Friese platteland kon zijn. Ook toont het de levenslange gevolgen van keuzes van een idealistische
jongeman.

>

Handtekening van
S.P. Schaaf onder de brief
van 13 september 1795 waarin
hij verzoekt om een baan als
officier in het nieuwe Bataafse
leger.

Dorpsgezicht van
Vrouwenparochie, 1795.
Sjoerd Schaaf werd geboren
in 1756 in Vrouwenparochie.
(Tresoar)
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S

joerd Pieters wordt op 8 december 1756 geboren in
Vrouwenparochie als tweede zoon van Pytter Siebes
en Jelske Sjoerds. De oudste, Sybe, was toen bijna
vijf. Bij de doop van Sjoerd vermeldt het doopboek dat de
vader ‘timmerman in de Buurt’ (Vrouwbuurt) is. Sybe
wordt kastelein in Weidum, Sjoerd neemt het timmerbedrijf
van zijn vader over. In het boek Geschiedenis van Het Bildt
staat dat Sjoerd ‘eenen Schoonen Timmeraffaire’ bezit.
Misschien gebeurt de overname als hij in 1781 trouwt met
Rinske Daams Gelder, dochter van een boer onder
St.-Annaparochie. Sjoerd houdt zich echter niet alleen met
timmeren bezig, hij heeft ook politieke ideeën en ambities.
In Sjoerds jonge jaren zijn de gloriejaren van de

Nederlandse Republiek voorbij. Als handelsnatie is het land
overvleugeld door Engeland en in de internationale politiek
speelt ze geen rol van betekenis. Er zijn binnenlandse
spanningen die gedurende de tweede helft van de 18de
eeuw in heftigheid toenemen, zeker als de catastrofale
Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) tot grote economische
malaise leidt. In 1781 verschijnt een anoniem pamflet, Aan
het volk van Nederland, een aanklacht tegen het zwakke
beleid van stadhouder Willem V en de vriendjespolitiek van
de regenten. Door dit pamflet, waarachter de Overijsselse
aristocraat Joan Derk van der Capellen schuilgaat, ontbrandt
een felle discussie tussen de aanhangers van de stadhouder
en zijn critici, die zich patriotten noemen.

In 1787 lopen de spanningen op tot een kookpunt waarbij
een revolutie tegen de passieve Willem V dreigt. De
stadhouder verzinkt in een lethargisch vacuüm, zijn
doortastende vrouw Wilhelmina stuit, onderweg om in Den
Haag orde op zaken te stellen, bij Goejanverwellesluis op
een patriottische blokkade en ontsteekt daarover dusdanig in
woede dat ze haar broer, de koning van Pruisen, vraagt om
militair in te grijpen. Dat gebeurt en de stadhouder lijkt in
zijn positie hersteld.

Oranjefurie

In 1781 verschijnt een anoniem pamflet met daarin een aanklacht
tegen het zwakke beleid van stadhouder Willem V en de
vriendjespolitiek van de regenten. Het pamflet was geschreven door
Joan Derk van der Capellen.

Sjoerd voelt zich aangetrokken tot de patriottische ideeën,
die het cordon van de politieke elite rond de stadhouder
willen doorbreken. Deze ideeën zijn populair in Het Bildt. Op
22 augustus 1784 wordt te Vrouwbuurt een exercitie van de
Bildtse vrijcorpsen gehouden van ruim 150 man. Vrijcorpsen
zijn ongeregelde militaire eenheden, veelal, en zeker hier,
met een politiek doel. De kans dat Sjoerd daarbij aanwezig is
geweest, hetzij als deelnemer hetzij als toeschouwer, lijkt in
het kleine Vrouwenparochie groot. Op 21 april 1786 is Sjoerd
luitenant bij de exercitiegenootschappen van de patriotten in
Het Bildt.

In 1787 blijkt Sjoerd kapitein van een vrijcorps in Franeker
te zijn. Hoe is hij hierbij betrokken geraakt? De verhouding
tussen prinsgezinden en patriotten in Friesland is dan
gespannen. Franeker, met zijn universiteit, is door de vele
patriottische professoren en studenten vatbaar voor een
politieke omwenteling. Leider van de patriotten in Franeker is
Coert Lambertus van Beyma.
De Franekers brengen de stad in staat van verdediging en
krijgen hierbij steun van zo’n vijftienhonderd vrijcorporisten
uit de hele provincie, waaronder zestig uit Het Bildt.
Op 13 september 1787 vallen de Pruisische troepen de
Republiek binnen. In Friesland worden de aanvallen op de
patriotten uitgevoerd door troepen van de prinsgezinde
Provinciale Staten. De patriottische tegenstand stort snel in
elkaar. Op 20 september vindt nog de slag bij Stiens plaats,
maar als het kanon van de patriotten uit elkaar spat, vluchten
zij via Vrouwenparochie en Berlikum naar Franeker. Het is
goed mogelijk dat Sjoerd, bekend met de regio en kapitein
van een Bildts vrijcorps, bij de slag van Stiens betrokken was.
Van Beyma vlucht op 23 september 1787 met een groot
aantal patriotten naar Staveren. Op 26 september
worden troepen uit Leeuwarden hierheen gestuurd ‘om
de aldaar samengerotte menigte, die uit Franeker is

Coert Lambertus van Beyma
is leider van de patriotten in
Franeker.

Spotprent waarin prinses
Wilhelmina van Pruisen
wordt ontslagen als
schoonmaakster en
weggejaagd door een patriot,
een keeshond blaft naar haar.
Links kijkt een Pruisische
soldaat verwonderd toe.
Op de achtergrond wijst
de Scheveningse koopman
met landzaten naar zee.
Naar aanleiding van de
vlucht van de prins en
prinses naar Engeland in
januari 1795. Anoniem, 1795.
(Rijksmuseum)

Vlucht van de patriotten uit Franeker, 1787. Prent door Reinier
Vinkeles. (Rijksmuseum)
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Sjoerd Schaaf was timmerman
in ‘Vrouwbuurt’. Prent van
een timmerman met een
zaag in zijn werkplaats. Op
de werkbank en aan de muur
nijptang, hamer, passer en
ander gereedschap. Prent door
David van der Kellen, 1830.
(Rijksmuseum)

gevlucht, te verjagen’. De patriotten gaan per schip naar
Amsterdam, maar als deze stad zich op 10 oktober moet
overgeven, vluchten de meesten naar Frankrijk. Er breekt in
verschillende delen van het land een oranjefurie uit waarin
huizen van patriotten worden geplunderd en bewoners ervan
gemolesteerd. Onder de vluchtelingen bevindt zich Sjoerd,
die zijn zwangere vrouw Rinske met twee kleine kinderen
achterlaat.
Van september 1787 tot februari 1795 woont
Sjoerd in een kazernecomplex in SintOmaars (Saint-Omer). Deze garnizoensstad is door de Franse
regering als verzamelplaats
voor Nederlandse patriotten aangewezen. Hij
werkt daar als metselaar,
timmerman en houtkoper. Uit brieven komt
Sjoerd te weten dat
zijn timmerbedrijf
stilligt en zijn gezin
in Vrouwenparochie, met twee,
later drie kinderen,
tot armoede is
vervallen.
In 1795 veroveren de
Fransen samen met
het Bataafse Legioen
van uitgeweken patriotten de Republiek en
verjagen de stadhouder.
Bij de Franse troepen bevindt zich Sjoerd, ‘als vrijwilliger in Fransche dienst zijnde is
hij in 1795 weder binnen Friesland
door de daar gestelde revolutie gekoomen’. Hij moet bij zijn terugkeer constateren
dat zijn gezin verarmd is en zijn timmerbedrijf verlopen. Zijn
kinderen hebben hem waarschijnlijk niet meer herkend. Kort
na zijn terugkeer overlijden zijn vader Pytter (21 maart) en
zijn moeder Jelske (5 april).

Bekrompen omstandigheden
Vanaf dat moment staat het leven van Sjoerd in het teken
van het verkrijgen van compensatie voor de verliezen
die hij geleden heeft en van het vinden van een baan. Hij
begint onmiddellijk met het schrijven van brieven voor een
betrekking als officier in het nieuwe Bataafse leger. In de
brief van 13 september 1795 aan de Representanten van het
volk van Friesland schetst hij de situatie van zichzelf en zijn
gezin: ‘’t Werk is verloopen en overgegaan in handen van
andere Patriottise timmerlieden’. In het Dagverhaal van de
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Oranjeklanten plunderen de huizen van patriotten te Deventer, 1787.
Prent door Reinier Vinkeles naar een tekening van Jacobus Buys.
(Rijksmuseum)

provincie van 24 oktober 1795 staat dat hij ‘zijn meermalen
gedaan verzoek (herhaalt) om in zijne bekrompen
omstandigheden gered te worden door als Officier geplaatst
te worden in den militairen stand’. Maar het levert niets op.
Sjoerd laat ook anderen voor zich opkomen. De
vooraanstaande Friese patriot Ale Ales Bakker schrijft in
november 1795 aan de Burgers Representanten: ‘Den burger
S.P v.d. Schaaf heeft mij gecommeniseerd dat hij tot de
uiterste armoede gekomen zijnde reeds bij boelgoed zijn
goederen heeft verkogt’. Een mogelijkheid zou zijn, zo geeft
Bakker aan, dat Sjoerd zijn timmerbedrijf weer opstart.
Hij zal, ‘als (hij) geen ander emploij kan bekoomen, zijn
genoodzaakt die Affaire weer te beginnen’. Maar daarvoor
heeft hij geen geld dus ‘een opschot van 3.000 gulden
zou nodig zijn’. Beter lijkt Bakker een baan voor Sjoerd als
strandmeester in Het Bildt. Deze functie wordt vervuld door
Daniel La Fleur. Maar Bakker, lid van een commissie voor
onderzoek naar het gedrag van alle Friese ambtenaren, vindt
deze La Fleur ongeschikt voor zijn werk. Hij schrijft dat hij
‘genoegzame bewijsen (…) dat hij hem dien post onwaardig
gemaakt heeft en verzoekt (…) om gemelde D. La Fleur te
doen ophouden dien post waar te nemen’. Hij vindt Sjoerd
voor deze functie wel geschikt.
Het mag allemaal niet baten. 1795, het jaar dat zo hoopvol

was begonnen met de terugkeer naar zijn vaderland en zijn
gezin, krijgt voor Sjoerd een somber uiteinde.

Baantjesjager en profiteur
In 1796 wordt Sjoerds patriottisme beloond: hij krijgt
een functie als landsbode bij het Provinciaal Bestuur van
Friesland. Het gezin verhuist dan naar Leeuwarden. Hij
verkoopt zijn kennelijk weer actieve timmerbedrijf op
12 mei 1797 voor 825 gulden. Het lot lijkt hem goed gezind:
Friesland geldt als zeer de revolutie toegedaan. Maar als in
1798 de Republiek een eenheidsstaat wordt, de provincie
Friesland opgaat in het Departement van de Eems, verliest
Sjoerd zijn moeizaam verworven baan. Hij wordt zelfs gezien
als baantjesjager en profiteur. Op 29 juni 1799 plaatst ene
N.N. een advertentie in het patriottische Volksblad met
een verzoek om rectificatie van een eerder in deze krant
verschenen bericht. Hierin was Sjoerd een ‘sluikplunderaar’
genoemd. N.N. reageert dat de krant ‘onzen Vriend Sjoerd
Pieters Schaaf (…) stoutelijks rangschikt onder die wezens
dien gij bestempelt met de naam van SLUIKPLUNDERAARS,
waarlijk een Schandnaam die hij niet verdiend’. Door N.N.
wordt Sjoerd een ‘uitgeweeken Bataaf, een beproefd Patriot’
genoemd die ‘voor het noodlottig jaar 1787 Timmerman
(was) te Vrouwenbuurt of wel Vrouwen-Parochie’.
Ook financiële compensatie voor zijn verliezen krijgt
Sjoerd niet. De Secreete Commissie voor de uitgeweeken
en teruggekeerde Bataven beschikt in 1801 negatief op

zijn verzoeken. De eerste reden is gebrek aan bewijs en
de tweede is dat zijn verzoek ‘na den gefixeerden tijd’ is
binnengekomen.
Tussen 1801 en 1804 wordt Sjoerd benoemd tot commies
bij de douane en de belastingen in Bellingwolde. Tijdens
het Koninkrijk Holland (1806-1810) is hij hier werkzaam,
maar als Nederland onderdeel uitmaakt van het Franse
keizerrijk (1810-1813) wordt hij twee keer in de archieven
vermeld als oud-commies. Napoleon heeft in deze periode
alle Nederlandse douaniers, die hij niet vertrouwt, vervangen
door Franse, misschien ook Sjoerd.
Na de Franse Tijd is Sjoerd bij de belastingen
blijven werken. In 1819 is hij ‘commies bij ’s
Lands-middelen’ te Winschoten en in 1827
‘commies’ in Hoogeveen. Bij de volkstelling
van 1829 wordt hij geregistreerd als ‘commies bij de in en uitgaande regten en accijnzen’ in Zuidwolde. Na zijn overlijden in 1831
staat in de overlijdensakte dat hij ‘gepensioneerd commies’ was in Zuidwolde. <
Het vierde kind van Sjoerd Pieters Schaaf, zoon
Pieter, nam in 1814 café Het Graauwe Paard aan de
Monnikebildtdijk in Oudebildtzijl over. Het bestaat
nog steeds en is nu een eetcafé. (Foto Hoge
Noorden)

Sjoerd en Rinske krijgen in totaal acht kinderen. Rinske verhuist op 12 mei 1813 met zes kinderen naar Oudebildtzijl.
Sjoerd blijft, evenals zijn getrouwde dochter Jelske, in het oosten van het land wonen. Hij en Rinske zijn nooit officieel
gescheiden, maar ze zijn ook niet meer bij elkaar gekomen. Bij de huwelijken van alle kinderen wordt in de archieven wel
steeds vermeld dat ze ‘echtelieden’ zijn. Rinske overlijdt op 26 september 1826 in Oudebildtzijl, 66 jaar oud. Ze staat dan
nog steeds als ‘gehuwd’ in het bevolkingsregister. Sjoerd woont in 1829 in Zuidwolde (Drenthe) en staat geregistreerd als
weduwnaar en als protestant. Een partner wordt niet vermeld. Hij overlijdt op 75-jarige leeftijd op vrijdag 13 mei 1831. In
de memorie van successie en de notariële akte wordt vermeld dat ‘er geen onroerend goed aanwezig is’. De voormalige
timmerman met ‘eenen schoonen Timmeraffaire’ is arm overleden. De plaats waar hij is begraven, is onbekend.

In 1796 krijgt Sjoerd Schaaf
een functie als landsbode bij
het Provinciaal Bestuur van
Friesland. Het provinciehuis
van Friesland in Leeuwarden,
prent door Jan Bulthuis, 18de
eeuw.
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• S. Schama, Patriotten en
bevrijders, Revolutie in de
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Sjoerd Schaaf (Dokkum, 1949)
studeerde geschiedenis in aan
de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij
werkte als geschiedenisleraar
en schoolleider in Apeldoorn.
Sinds zijn pensionering is
hij humanistisch spreker bij
uitvaarten. Zijn interesse voor
Sjoerd Pieters Schaaf en de
patriotten vloeide voort uit
stamboomonderzoek.
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EERSTE WERELDOORLOG

RITSKE MUD

Een Duitse
deserteur
in Sumar
Eén van de gevolgen van de Eerste
Wereldoorlog is dat ons land
wordt overspoeld door duizenden
deserteurs. Ook in Friesland
verblijven er velen gedurende
kortere of langere tijd. Het woord
deserteur roept nu niet direct allerlei
positieve associaties op. Dat de
omstandigheden waaronder een
soldaat besluit de benen te nemen
niet altijd zo overzichtelijk zijn, toont
het levensverhaal van de Duitse
deserteur Joseph Laubacher.

J

Joseph en Germina Laubacher met
dochter Pierette omstreeks 1926.
(Familiealbum Bus-Brug, Meppel)
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oseph Xaver Laubacher wordt op
14 mei 1886 geboren in een boerengezin
te Klimbach, een lieflijk dorpje in de
Elzas, sinds 1871 Duits. Bij het uitbreken van
de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914
scharen de meeste Fransen en Duitsers zich
ernstig, maar vastberaden achter hun leiders.
In Parijs en Berlijn juichen de inwoners de
gemobiliseerde soldaten luidkeels toe en
steekt men bloemen in de lopen van de
geweren. Eindelijk, het is zover! Maar de
bevolking in de grensstreek van de Elzas
en Lotharingen valt min of meer tussen wal
en schip. Hier is men verdeeld. In de loop
van de geschiedenis is al zo vaak gevochten
om het bezit van deze streken. Ondanks
het feit dat beide gebieden tot 1871 bij
Frankrijk horen, kan men toch niet zeggen
dat ze overtuigd pro-Frans zijn. In de Elzas
wordt een sterk aan het Duits verwante taal
gesproken en lang niet iedereen is de Franse
zaak toegedaan. Daar staat tegenover dat
er na het uitbreken van de oorlog in 1914
ook zoveel verzet is dat de Duitse overheid
het niet alleen nodig acht de persvrijheid
en het recht van vereniging en vergadering

Transportwagen van de paardenslachterij De Phenix waar Laubacher
werkte. (www.sumar.nl)

Op de achtergrond paardenslachterij De Phenix, voorloper van de in 1916 opgerichte NTF te Sumar.
(www.sumar.nl)

in te perken maar ook om zo’n 20.000 Fransgezinden te
deporteren en een enkele Fransgezinde leider te executeren.
Eén van de 380.000 die de Kaiser moet dienen is Joseph
Laubacher. Enthousiast zal hij niet geweest zijn, maar
zoals de meesten geeft hij gehoor aan het mobilisatiebevel.
Gelukkig hoeft hij niet naar het oostfront, want het is beleid
Elzas-Lotharingers daar zoveel mogelijk naar toe te sturen
zodat ze niet in de verleiding komen om over te lopen. Hij
wordt ingedeeld bij het 227ste Reserve-Infanterie Regiment,
een onderdeel van de 49de Reservedivisie die in september
1915 vecht in de omgeving van Arras. Daar raakt Joseph
gewond en wordt hij voor herstel naar een Duits militair
hospitaal in de buurt van de Nederlandse grens gezonden,
waar hij kans ziet om op zeker moment de benen te nemen
naar Nederland. Waar en wanneer hij over de Nederlandse
grens komt, is niet duidelijk. Slechts een minderheid van de
deserteurs laat zich registreren.

voor uitgeweken (niet-gedeserteerde) Duitse militairen
in het Noord-Hollandse Bergen. Geen handige keuze,
want al spoedig doen zich ernstige vechtpartijen voor
tussen de ongeveer 140 geïnterneerden en de dertig
deserteurs. Uiteindelijk worden de partijen binnen het kamp
gescheiden gehouden. Als desertie vast komt te staan,
wordt de betrokkene vrijgelaten. Eind april 1916 komen
de eerste drie Duitse deserteurs vrij en in mei volgen
29 anderen. Als de Duitse regering in de loop van 1916
verklaart geen interneringskosten meer voor deserteurs te
zullen vergoeden, krijgen ze per direct toestemming van de
zuinige Nederlandse regering om zich te vestigen waar ze
maar willen. Een jaar later bedraagt het aantal vrijgevestigde
Duitse deserteurs al 554. Joseph Laubacher maakt deel
uit van deze groep. Ingevolge een beschikking van het
Departement van Oorlog wordt hij op 12 oktober 1916
ontslagen uit het interneringsdepot.

Interneringskamp
Al vanaf het begin van de oorlog komen behalve Belgische
en wat Franse en Engelse vooral Duitse deserteurs naar
Nederland. De regering worstelt met de vraag hoe deze
oorlogsgasten te behandelen. Voorop staat de handhaving
van de Nederlandse neutraliteit. Moesten buitenlandse
deserteurs na hun aankomst in Nederland wel of niet
geïnterneerd worden? Anders dan noodgedwongen
uitgeweken militairen of gevluchte krijgsgevangenen
is een deserteur, eenmaal over de grens, volgens het
oorlogsrecht niet langer in militaire dienst. De regering
besluit dat deserteurs niet als buitenlands militair
geïnterneerd worden. Ze worden om humanitaire redenen
toegelaten en vallen, net als burgervluchtelingen, onder
de Vreemdelingenwet. De regering onderzoekt elk geval
om te kijken of het daadwerkelijk om desertie gaat, om te
voorkomen dat gevluchte militairen dat voorwenden om
zo internering te ontlopen. En dat zou in strijd zijn met de
neutraliteitsregels. Deserteurs worden, in afwachting van
een beslissing, ondergebracht in het interneringsdepot

Interneringskamp in Bergen,
1916. (Foto gemeente
Bergen)

Vaak wordt bij desertie gedacht aan iemand die uit angst of lafheid wegloopt van
zijn militaire eenheid omdat hij het oorlogsgeweld niet langer aankan of om het
vege lijf te redden. Hij pleegt verraad aan zijn kameraden, zeker in het geval waarin
hij overloopt naar de vijand. Op desertie staan strenge straffen. Soldaten die tijdens
de Eerste Wereldoorlog de loopgraven zonder toestemming verlaten en in de kraag
worden gegrepen worden gestraft met extra diensten in de voorste linies. Om
anderen, die met soortgelijke gedachten rondlopen, te weerhouden er vandoor te
gaan worden gepakte deserteurs soms als afschrikwekkend voorbeeld geëxecuteerd.
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heeft gevestigd. Als in mei 1918 opnieuw opgave wordt
gevraagd, blijkt dat hij samen met de uit Krefeld afkomstige
Wilhelm Karel Paggen bij paardenslachterij de Phenix in
Sumar werkt. Paggen heeft zijn rechterduim in de oorlog
verspeeld en is daarna als deserteur naar Friesland gekomen.

Op het criminele pad

Albert Mooiweer met vrouw
en kinderen voor het café
in Sumar. Foto genomen
omstreeks 1912.
(www.sumar.nl)

In het midden Laubacher
met links zijn vrouw en
daarvoor hun dochtertje,
omstreeks 1926.
(Familiealbum Bus-Brug,
Meppel)
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Vrijgelaten betekent niet dat de ellende voorbij is. De
meesten van hen verkeren in beroerde omstandigheden:
geen inkomsten, geen dak boven hun hoofd en soms ook
nog zorgen om een gezin in Duitsland dat door de desertie
de militaire uitkering is kwijtgeraakt. Het vinden van werk
is dan ook van het hoogste belang. Vrijgelaten deserteurs
zwerven door het hele land op zoek naar werk. Steun van
de Nederlandse overheid is gebrekkig en chaotisch, steeds
meer gemeenten weigeren armlastigen op te nemen.
Noodgedwongen gaan velen na verloop van tijd over tot
criminele activiteiten. Sprekend in dit verband zijn de veel
voorkomende overvallen op bakkerswinkels. Ook in Friesland
worden in de loop van 1917 en 1918 verscheidene Duitse
deserteurs aangehouden vanwege landloperij, bedelarij en
diefstal. Zo blijft van de aanvankelijke sympathie voor de
arme deserteurs op den duur weinig meer over.
Uit een opgave van het aantal Duitse deserteurs in elke
Nederlandse gemeente blijkt dat Joseph Laubacher zich op
28 september 1917 vanuit Loosduinen in Tietjerksteradeel

Hij houdt het bij de Phenix al snel voor gezien, want op
5 juni 1918 geeft hij te kennen naar Duitsland terug te willen.
Zijn wens om te vertrekken komt in een ander daglicht te
staan als enkele weken later blijkt dat hij voor zo’n 3.000
gulden aan rookvlees heeft verduisterd en opgestuurd naar
Amsterdam en Haarlem. De politie van Haarlem weet hem
op te sporen waarna hij in het Leeuwarder Huis van Bewaring
gevangen wordt gezet. Het geld is evenwel verdwenen.
Tussen Laubacher en zijn patroon Charles Nijveen botert
het ogenschijnlijk ook niet, want op 27 juli 1918 ontvangt de
burgemeester van Tietjerksteradeel een schrijven van het
Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel: ‘In het dorp
Suameer wordt ten huize van de kastelein Mooiweer door
den Duitschen Deserteur Jozeph Loubacher schier wekelijks
geslacht. In den laatsten tijd moeten daar zijn geslacht:
tal van schapen, kalveren, eenige koeien en op 19 juli nog
een paard. Hier worden overtreden het slachtverbod, de
maximum in- en verkoopsprijzen, terwijl noch Loubacher,
noch Mooiweer vergunning tot slachten heeft. Uwe
opheldering terzake zie ik gaarne spoedig tegemoet.’
Nog dezelfde dag stuurt burgemeester J. Lohman een antwoord waarin hij stelt dat de beschuldigingen aan het adres
van Laubacher en Mooiweer allemaal zeer overdreven zijn.
Weliswaar heeft Laubacher zich wel eens schuldig gemaakt
aan overtreding van het slachtverbod, maar rijks- noch gemeentepolitie en evenmin de marechaussee hebben hem
daarbij kunnen betrappen. ‘En van het publiek valt (in dezen)
ook absoluut geen medewerking te verwachten’, zo verzucht
hij. Uit de brief ontstaat de indruk dat burgemeester Lohman
desondanks wel van zijn Duitse deserteur af wil, want hij
besluit met de vraag of Laubacher, die inmiddels geen werk
meer heeft, op grond van het vermoeden van overtreding van
het slachtverbod, niet terug kan naar het interneringskamp
in Bergen. Verder geeft hij de gemeenteveldwachter opdracht
om hem extra in de gaten te houden. Een paar nachten later
betrapt de veldwachter hem inderdaad op het ‘ongedekt
vervoer van een schaap’. Lohman schrijft daarop een stellige brief aan de commandant van het interneringsdepot in
Bergen: Laubacher, eerst werkzaam in de paardenslachterij,
daar ontslagen, tracht door clandestien slachten in zijn onderhoud te voorzien. Nu hij door de politie is betrapt ‘zou ik
(gaarne) zien, dat Uwerzijds maatregelen werden genomen,
dat Laubacher weder in het kamp te Bergen werd opgenomen.’ Per kerende post ontvangt de burgemeester bericht dat
Laubacher op maandag 19 augustus 1918 onder geleide kan
worden overgebracht naar Bergen.

De slagerij van Joseph Laubacher (derde van rechts met naast hem
zijn vrouw Germina) omstreeks 1924. Op de koe dochter Pierette.
(Familiealbum Bus-Brug, Meppel)

Maar daarmee is de zaak nog niet afgelopen. Op 3 oktober
1918 ontvangt de gemeente een afschrift van een brief van
de weduwe A. Mooiweer, caféhoudster te Sumar, aan de
president van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar.
Zij schrijft daarin dat haar aanstaande schoonzoon Joseph
Laubacher is opgehaald en naar kamp Bergen gebracht. De
oorzaak is volgens haar laster over illegaal slachten uit naijver verspreid door zijn gewezen patroon Nijveen. Nijveen is
bang, zo vervolgt zij, nadeel van Laubacher te ondervinden
omdat zij beiden paarden slachten (daarmee lijkt er toch
sprake van illegaal slachten). Laubacher woont nu bijna
een jaar in bij de weduwe en haar dochters en kan slecht
gemist worden in het cafébedrijf dat niet geschikt is om
alleen door vrouwen te worden uitgebaat, zeker niet met de
winter voor de deur. Zij verzoekt beleefd doch dringend of
haar aanstaande schoonzoon het kamp mag verlaten en bij
haar als steun mag inwonen. De Officier van Justitie verzoekt
daarop in een beschikking van 30 oktober de burgemeester
om nadere inlichtingen over de situatie. Lohman schrijft
terug dat Laubacher op zijn verzoek in het interneringskamp
te Bergen werd opgenomen: ‘Hoewel niet positief bewezen,
werd Laubacher verdacht van herhaalde overtreding van het
slachtverbod. (…) Bovendien was tegen hem proces-verbaal
opgemaakt wegens het ongedekt vervoer van schapen
in den nacht. In het bedrijf der Wed. Mooiweer zal zijn

afwezigheid wel gevoeld worden, en het spreekt van zelf, dat
vooral de dochter, die met Laubacher verloofd is en wegens
omstandigheden gaarne met hem wil trouwen, alles in het
werk stelt om hem terug te krijgen.’
En ze krijgt hem terug. Het einde van de oorlog door de
wapenstilstand van 11 november 1918 zal aan de spoedige
hereniging van Germina Mooiweer en Joseph Laubacher
ongetwijfeld hebben bijgedragen. Mogelijk net op tijd
voor de geboorte op 14 november 1918 van hun zoontje
Michel Joseph. Een jaar later, op 23 oktober 1919, treden
beide geliefden in het huwelijk en wordt hun zoon in de
huwelijksakte gewettigd. Daags daarna vertrekt het jonge
gezin naar Climbach in de Elzas, dat sinds het verdrag
van Versailles van 30 juni 1919 met Lotharingen Frans
grondgebied is. Op 1 augustus 1920 wordt Laubacher Frans
staatsburger. In hetzelfde jaar wordt een dochter geboren,
Pietje Germina, roepnaam Pierette. Joseph blijft bij zijn oude
stiel van slachter. Enige tijd later komt de kleine Michel te
overlijden als gevolg van een tetanusinfectie, opgelopen bij
een ongelukje met een mestvork op de boerderij van zijn
grootvader. Mogelijk in een poging zijn schuldgevoel hierover
te verzachten, koopt hij een slagerij voor zijn zoon in het
naburige Lembach. Zo op het oog weten Joseph en zijn
vrouw ‘Germaine’ er een bloeiende zaak van te maken.
Onder zijn Nederlandse familieleden wordt Joseph
Laubacher herinnerd als een goedmoedige, gulle en
behulpzame man die van het goede van het leven wist te
genieten. Tijdens de economische crisis van de jaren 1930
haalt hij Nederlandse familie naar Noordoost-Frankrijk als
daar volop werk is door de aanleg van de Maginot-linie. Maar
in 1940 blijkt de als onneembaar beschouwde linie nagenoeg
nutteloos omdat de Duitsers er omheen trekken en Frankrijk
vanuit de Belgische Ardennen binnenvallen. Nog eenmaal in
zijn leven moet Joseph Laubacher meemaken dat de Duitsers
vijf jaar lang heer en meester zijn op zijn geboortegrond. Hij
overlijdt in 1948 op 62-jarige leeftijd. <

Michel Laubacher wordt
geboren op 14 november
1918. Zo’n twee jaar later
overlijdt hij als gevolg
van een tetanusinfectie
opgelopen bij een ongelukje
met een mestvork.
(Familiealbum Bus-Brug,
Meppel)
Ritske Mud (Drachten, 1956)
volgde de lerarenopleiding Ubbo
Emmius in Leeuwarden en studeerde geschiedenis aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Hij
werkt als leraar in het voortgezet
onderwijs. Met drie vrienden doet
hij onderzoek naar personen en
gebeurtenissen in Fryslân die
een relatie hebben met de Eerste
Wereldoorlog. Zij komen graag in
contact met mensen die hierover
informatie of materiaal (dagboeken, foto’s, etc.) in bezit hebben.
(ritske007@gmail.com)

Het café aan de Greate
Buorren in Sumar, waar
Joseph Laubacher zijn vrouw
ontmoette, heet nu De
Inloop. (Foto Hoge Noorden)
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DOUWE VAN DER TUIN

Friese rol
in maritieme
handelsnetwerken

In de periode tussen circa 1000 en
1800 fungeerden Friese steden als
havens naar het Baltisch gebied en
Friese schippers bevoeren het hele
Noordzeegebied en de Europese
Atlantische kusten. Historicus
Hanno Brand (1959) onderzoekt hoe
deze netwerken functioneerden.
Hij is namens de Fryske Akademy
per 1 februari benoemd tot
bijzonder hoogleraar Fryslân in de
handelsnetwerken van pre-industrieel
Europa (1000-1800) aan de Faculteit
der Letteren van Rijksuniversiteit
Groningen.

Hanno Brand. (Foto Hoge Noorden)

Meerdere Friese
fondsen, waaronder
de Kingma Stichting
stellen jaarlijks middelen ter beschikking
voor cofinanciering
van deze leerstoel.
De Kingma Stichting
bevordert onderzoek
naar de geschiedenis van scheepvaart,
rederij en koophandel
in Friesland.

Douwe van der Tuin (Assen,
1986) studeerde biologie en
wetenschapscommunicatie
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij werkt bij de
RUG Scholierenacademie
en is daarnaast freelance
wetenschapscommunicator.
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‘F

riesland vervulde een essentiële rol in de Nederlandse maritieme geschiedenis’, vertelt Hanno
Brand. ‘Friese handelssteden hadden vele contacten in het hele Oost- en Noordzeegebied. Staveren en later
ook Bolsward participeerden in de Hanze als handelsknooppunt in de kustvaart met een goed te bereiken achterland en
de verbinding overzee.’ Hij wil in zijn onderzoek en colleges
aandacht geven aan de Friese en in vergelijkend perspectief
aan de andere Nederlandse steden in de Hanze. ‘Wanneer
de Hanze ophoudt te bestaan, gaan de steden hun eigen
weg. Langzaamaan verschuift de focus naar Amsterdam, de
grote speler in de 17de eeuw. Friese schippers uit onder meer
Harlingen, Makkum en Hindeloopen voeren in die tijd voor
de Amsterdamse handelaars. De meeste Friese schippers
hadden kleine schepen en voeren dus niet op de Oost, maar
vooral op de Noord- en Oostzee en langs de Europese Atlantische kusten. Over de Friese handel op het westen weten we,
in tegenstelling tot de Oostzeehandel, relatief weinig.’
In de 18de eeuw werd de helft van alle Nederlandse doorvaarten naar de Oostzee verzorgd door Friese schippers, die vaak
voor Amsterdamse reders voeren. Zij brachten lakens, zuivelproducten, mediterrane waren, wijn en zout vanuit WestEuropa naar het Oostzeegebied. De retourlading bestond uit
primaire goederen zoals graan, hout, was, teer, ijzer en halffabricaten bestemd voor de scheepsbouw. Van deze handel is
veel bekend dankzij de registers van de Sonttol waarin tussen
1497 en het midden van de 19de eeuw alle doorvaarten door

de Sont bij Denemarken werden bijgehouden. Als hoogleraar
wil Brand studenten enthousiast maken voor Fries historisch
onderzoek en hij kiest voor de periode na 1600 voor een
bepaalde invalshoek. ‘Een schat aan informatie over de vaart
op West-Europa ligt opgeslagen in Kew in het High Admirality
Court van de Engelse nationale archieven.’ Het gaat hem om
de zogenaamde de Prize Papers: documenten die de Britten
buitmaakten op gekaapte schepen, waaronder ook veel Friese. ‘Het is een enorme collectie die bij veel mensen bekend is
vanwege de correspondentie van zeevarenden met het thuisfront. Zulke brieven geven natuurlijk een fantastische inkijk
op het privéleven, maar zeggen weinig over de organisatie
van de handelsvaart. Het archief bevat echter nog veel meer:
scheepslogboeken, vrachtbrieven, rekeningen en tolbrieven.
Het is moeilijk toegankelijk materiaal, onontgonnen terrein
nog, maar het biedt veel potentieel voor onderzoek naar de
Friese scheepvaart en handelsnetwerken in de 18de eeuw.
Op dit moment vindt digitalisatie van de archieven plaats. Ik
kijk ernaar uit om deze bron te kunnen gebruiken voor verder
onderzoek. Het stelt je bijvoorbeeld in staat om per schip na
te gaan in welke netwerken deze waren ingebed. Gecombineerd met het materiaal uit de Sonttolregisters, kunnen we
het West-Europese maritieme handelssysteem nog beter in
kaart brengen. Een complexe opgave waarbij het ontzettend
inspirerend en belangrijk is dat dit soort onderzoek in samenwerking tussen universiteit en Fryske Akademy gedaan wordt.
Het geeft een nieuwe dimensie aan het onderzoek.’ <

KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

Joodse bruiloft

Curator moderne en hedendaagse kunst

Het Fries Film Archief heeft unieke
beelden gekregen
van Joods Leeuwarden uit 1939.
Het gaat om de
trouwfilm van
Barend Boers en
Mimi Dwinger. De
film van zo’n acht
minuten laat bijzondere beelden zien van de synagoge
in de Sacramentsstraat en de Joodse huwelijksliturgie
met opperrabbijn A.S. Levisson en de Joodse gemeenschap van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De film
komt van de kinderen Yvette Boers uit Amsterdam en
André Boers uit Israël.
www.friesfilmarchief.nl

Eelco van der Lingen is benoemd als
curator moderne en hedendaagse
kunst bij het Fries Museum. Hij is opgeleid in de beeldende kunst aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunst in Den Haag en behaalde zijn
Masters Digital Arts aan Middlesex
University in London. Sinds 2007
is hij directeur en curator van Nest, het platform voor
hedendaagse kunst in Den Haag.
www.friesmuseum.nl

Fotocollectie
Peter Karstkarel

Tresoar heeft
20.000 foto’s van
Peter Karstkarel op
de website geplaatst. Het gaat
om foto’s van
huizen, boerderijen, schoolgebouwen, begraafplaatsen,
kerken en stads- en dorpsgezichten uit heel Friesland.
Architectuurkenner Peter Karstkarel heeft vanaf 1974
een grote collectie beeldmateriaal over deze onderwerpen opgebouwd. De fotocollectie is te vinden door
‘Fotocollectie Karstkarel’ in de zoekbalk in te typen op
www.tresoar.nl. De foto’s zijn ook beschikbaar voor
hergebruik (open data).
www.tresoar.nl

Onderduik
administratie

Schelte van
Aysma

In de kerk van
Schettens is het
stoffelijk overschot van Schelte
van Aysma gevonden (1578-1637).
Van Aysma vocht in de Tachtigjarige Oorlog en kwam
om het leven in de strijd om Breda. Hij was getrouwd
met een dochter van Tjemck van Osinga, die ook in de
kerk begraven ligt. De vondst van de grafkelder is het
bewijs dat de kelder in 1865 is ingestort. De schedels en
botten kwamen tevoorschijn bij renovatiewerkzaamheden. Er zijn inmiddels vijf skeletten gevonden. De grafkelder wordt openbaar. Eerder al bleek dat de helm, die
decennialang in de kerk hing, van Van Aysma was.
www.omropfryslan.nl

Gouden medaille

Het Fries Scheepvaart Museum
heeft de gouden medaille van
Albert van Welij in bruikleen van
de Leeuwarder IJsclub gekregen.
Albert van Welij (1872-1955) won
de prijs op 9 januari 1894 bij een
schaatswedstrijd in Leeuwarden.
Hij was net iets sneller dan de
nummer twee, jonkheer Hobbe
Baerdt van Sminia (1874-1934)
uit Aldtsjerk. De aanwinst is te
zien in de vitrine waar de zilveren medaille al te zien is naast
een portret van de jonkheer in
schaatskleren met zijn trofee.
www.facebook.com/friesscheepvaartmuseum

Gerk Koopmans

(Foto Hoge Noorden)

Tresoar heeft een
grote onderduikadministratie van
Sneek gekregen.
De papieren
lagen in vijftien
koekdozen achter
het orgel van de kerk van Burgwerd. Het gaat om zo’n
15.000 kaarten uit de Tweede Wereldoorlog, waar
gegevens van circa 2.000 onderduikers in Sneek op
staan. Het is een unieke vondst, omdat per persoon
meerdere kaarten aangemaakt zijn, waar alles op staat.
De kaarten worden gedigitaliseerd via www.fryskehannen.frl. In april komt een themawebsite over onderduikers in Friesland online.
www.tresoar.nl

Bij zijn afscheid
als directeur van
Natuurmuseum
Fryslân heeft Gerk
Koopmans het
Leeuwarder
Leeuwtje ontvangen. Burgemeester Ferd Crone overhandigde het waarderingsteken van de gemeente. Bij zijn afscheid is ook
een poëzietableau voor het museum onthuld met daarop het gedicht De Blauwbilgorgel van Cees Buddingh.
Koopmans was lange tijd actief voor het Verzetsmuseum in Leeuwarden en de provinciale dodenherdenking. Ook is hij groot kenner van Mata Hari. Hij is sinds
2010 voorzitter van de Stichting Friesland 1940-1945 en
schreef verschillende boeken over Leeuwarden.
www.lc.nl

en ranken. De twee wapenschilden op de onderkant van
de voet hangen aan een tak met de initialen WC en TW,
en passen bij Waling Cornelis en Trijn Willems, beiden
van het Bildt.
www.lc.nl

Johan de Haan

Prof. dr. Johan de Haan
(Beetsterzwaag, 1975) is
de nieuwe hoofdconservator van Paleis het Loo
te Apeldoorn. Hij volgt
Johan Carel Bierens
de Haan op. De Haan
werkt nu als adviseur
Monumentenbeleid bij
het bureau van de Rijksbouwmeester. De Haan
is gepromoveerd kunsthistoricus en bijzonder hoogleraar op de leerstoel Toegepaste kunsten en kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting (OKS) aan
de Radboud Universiteit te Nijmegen.
www.skbl.nl

Melkwol

Het Frysk Lânboumuseum in
Earnewâld heeft
een collectie melkwolproducten van
net na de oorlog
verworven uit de
nalatenschap van
ir. Klaas van den
Berg (1916-2017),
waaronder een
groen melkwoltruitje, nog gedragen door dochter Gita.
Melkwol werd rondom de oorlog gemaakt bij de Condensfabriek (CCF) als alternatief voor echte wol. Het is
een synthetische vezel gemaakt van caseïne, een geelwitte stof die voorkomt in de melk van zoogdieren.
www.frysklanboumuseum.nl

Sjoerd Andringa

Sjoerd Andringa is begin
februari op 95-jarige leeftijd
overleden. Als persfotograaf
werkte hij van 1950 tot 1983
bij het Friesch Dagblad en
was hij met zijn alpinopet
en vlinderstrik een markante
verschijning. Na zijn pensioen werd hij kunstenaar. Zijn
enorme fotocollectie is eind 2011 overgedragen aan
Historisch Centrum Leeuwarden en wordt gedigitaliseerd. Tijdens zijn werk als fotograaf maakte Sjoerd Andringa vaak korte filmshots. De filmjournaals uit 19561992 zijn gedigitaliseerd door het Fries Film Archief.
www.omropfryslan.nl

Huwelijksbeker

Museum Martena in Franeker heeft
een zilveren huwelijksbeker uit 1633 in
bruikleen ontvangen. De beker is een
van de oudste stukken Franeker zilver
en is gekocht door de Ottema-Kingma
Stichting. De beker is gemaakt door Jeldert Gerrits en gegraveerd met bloemen

Alma-Tadema

De tentoonstelling over Alma-Tadema is de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het Fries
Museum. Maar liefst 158.000 mensen kwamen erop
af. Van de bezoekers kwam 77 procent van buiten de
provincie. Ruim 8.500 kinderen bezochten de expositie. De publicatie bij de tentoonstelling over het leven
en werk van Alma-Tadema is bijna 9.000 keer verkocht
en van het kinderboek dat het Fries Museum speciaal
uitbracht, zijn meer dan 1.000 exemplaren verkocht.
De totale tentoonstellingsmerchandise zorgde voor een
omzet van ruim €531.000,- in de museumwinkel.
www.friesmuseum.nl
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Nije wei
Je kinne sizze dat dizze Fryslân wer fol stiet
mei wurk fan in tal lju dy’t de histoarje leaf
hawwe. Mar je kinne ek sizze dat it gewoan
moaie ferhalen út it ferline binne. Ek dat is sa.
Us generaasje is nammentlik noch opfieden
troch skiedkundigen dy’t je yn de klasse mei in
stokje oanwiisden en dan moasten je sizze dat
de skriuwer Hugo de Groot op 22 maart 1621
út finzenis Loevestein ûntkaam troch him yn
in boekekiste te ferskûljen. Mar dy man efter
dat stokje frege my net wêrom’t Hugo twa
jier earder libbenslang opsletten wie. Ik moat
googelje om dat te witten te kommen.
Lokkich moast De Groot de boeken út de kiste
helje, oars koe hy der net yn. Dy boeken ha
we letter fûn. Sa binne de ferhalen bewarre.
En histoarje is tsjintwurdich net mear
jiertallen leare, mar de ferhalen fan eardere
tiden lêze. Somtiden wol wat romantisearre.
Mar moaie ferhalen soargje foar mear
histoaryske belangstelling. Inkeld, we sitte
net mear op it bankje yn it bûthús of yn de
leugenbank. We lêze de bern net mear foar
of fertelle se moaie eigen ferhalen. Bern sitte
op harren telefoantasteltsjes te peuterjen.
En folwoeksenen sjogge nei it fuotbaljen of
Netflix. En de prachtige histoaryske boeken
stean netsjes yn Tresoar, mar wurde amper
ynsjoen.
En sa like de histoarje wat te fertutearzjen,
mar ynienen is dêr in nije tiid. Trump en oaren
skodzje oan de beam en wy dûke fuort. We
dûke yn de histoarje, wie doe alles net better?
Net sa’n soad mear lêzend, al soe de Fryslân
ferplicht wêze moatte. Mar we sjogge no nei
histoaryske searjes en dokumintêres op de
telefyzje. Lykas The Queen en Andere Tijden.
Bytsje populistysk makke, dat wol, mar de
tiid is net oars. Meikoarten komt der miskien
wol in dramasearje oer Hugo de Groot. En
dan soenen wy sjen kinne dat Maurits van
Oranje Hugo de Groot opsluten hie, om’t dy
frede mei de Spanjerts ha woe. En kinne we
konstatearje dat sokke idioaten no noch altyd
de baas binne.
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BOEKEN KORT
De Stijl - 100 jaar inspiratie
Evert van Straaten en Anton
Antonissen
Uitgeverij Waanders & de Kunst,
Zwolle, 2017
368 p. | isbn 9789462620858
€ 29,95
Honderd jaar na oprichting van de Nederlandse
kunstbeweging De Stijl wordt in dit boek de
inspiratiebron die De Stijl voor Nederlandse en
internationale kunst is geweest in kaart gebracht.
De belangrijkste leden van De Stijl waren Theo van
Doesburg, Piet Mondriaan, Bart van der Leck,
J.J.P. Oud, Jan Wils, Robert van ’t Hoff en Gerrit
Rietveld.
Oudfriese Oorkonden, vijfde deel
Oebele Vries (bewerking)
Bornmeer, Gorredijk, 2017
128 p. | isbn 9789056154011
€ 17,50
In de periode 1370-1550 was in
Friesland het Oudfries volop
in gebruik als schrijftaal van
oorkonden. Eerder al verschenen
er vier kloeke delen met Oudfriese oorkonden. In de
bijna veertig jaar na de publicatie van het vierde deel
zijn er nog meer ontdekt. De transcripties daarvan
staan in deel vijf en er zijn fragmenten van Oudfriese
oorkonden opgenomen.

MARIJKE DE BOER

Sits, katoen in bloei
Gieneke Arnolli
Uitgeverij WBOOKS, Zwolle, 2017
84 p. | isbn 9789462581845
€ 22,50
Sits, het oorspronkelijk
handgeschilderde, geglansde
katoen uit India, is fijn en veelkleurig. Het wordt een
kenmerk van de Hindelooper streekdracht en adellijke
Friese families laten grote spreien beschilderen
met hun familiewapen. In het boek staan mooie en
bijzondere sitsen uit de collectie van het Fries Museum
en worden de verhalen verteld van de mensen die de
sits hebben overgeleverd.
Een Terschellinger
zeilvaartkapitein
Bram Oosterwijk
Coolegem Media, Rotterdam,
2016
168 p. | isbn 97894912350649
€ 21,95
Het boek vertelt het verhaal
van Sies Jans Rotgans (18051857): een telg van een van Terschelling afkomstig
zeevaartgeslacht. Hij had het commando over diverse
zeilschepen van een Amsterdamse rederij en voer
voornamelijk naar Nederlands-Indië. Rotgans maakte
notities over zijn leven en die staan integraal in dit
boek, aangevuld met uitleg over allerlei zaken die
worden beschreven.

Cissy van Marxfeldt - een biografie
Monica Soeting
Atlas Contact, Amsterdam, 2017
464 p. | isbn 9789045033006
€ 34,99

Dode apen op Java
Jan Faber
Pro-book, Utrecht, 2016
72 p. | isbn 9789492185396 | € 15

Cissy van Marxveldt (pseudoniem
van de in Oranjewoud geboren
Setske de Haan, 1889-1948) was
de schrijfster van de romans over
Joop ter Heul. De serie was generatieslang geliefd,
maar Van Marxveldt schreef meer: tientallen korte
verhalen en 21 romans. Over Van Marxveldts leven was
tot nu toe weinig bekend. Soeting citeert uit dagboeken
en brieven en deed uitvoerig onderzoek.

Het reisverslag van Indiëganger
Jan Faber gaat over zijn
dienstperiode van 1948 tot 1950
waarin hij een dagboek bijhield.
Hij was twintig jaar toen hij als
dienstplichtig soldaat naar Nederlands-Indië werd
gestuurd. In zijn bataljon kwamen 21 mannen om. Na
anderhalf jaar mocht Faber naar huis omdat het slecht
ging met zijn vader.

Hoe’t God ferdwûn út Jorwert
Geert Mak, oersetting Abe de Vries
Het Nieuwe Kanaal, Ljouwert, 2017
320 s. | isbn 9789492457066
€ 19,50

‘Eenen geest van eensgezindheid’
Wytse van der Sluis en Fokko
Bosker
Uitgave in eigen beheer, 2016
160 p. | € 17,50

Abe de Vries sette it ûnderwilens
klassike boek fan Geert Mak yn it
Frysk oer. It ferhellet fan in doarp
yn de tiid fan de stille revolúsje
tusken 1945 en 1995 en giet oer
boeren en jild, lytse winkels en de oprukkende stêd,
de ymport en de natuer. Hy beskriuwt de histoaryske
omkear dêr’t op it plattelân noch altyd de gefolgen fan
te fernimmen binne. Mak skreau in wiidweidich en
aktueel neiwurd.

In de 700 jaar oude
dorpsgeschiedenis van
Luppingahusum tot Lippenhuizen
komt het ontstaan van het dorp
aan de orde, en ook de turfwinning, de adel, de kerk,
het onderwijs, het dorpsfeest en Plaatselijk Belang.
Ook zijn er verhalen opgenomen over personen,
gebeurtenissen, plekken en gebouwen en interviews
met Liphústers die ervoor zorgen dat het dorp levend
blijft.

BOEKEN

WYTSE VELLINGA

van de doopsgezinde beweging in Friesland. Zijn
persoonlijke geschiedenis van breken met de katholieke
kerk en vervolging door de autoriteiten is exemplarisch
voor de vroege geschiedenis van de beweging. Hij
vormt dan ook de ideale kapstok om een geschiedenis
van de doopsgezinden aan op te hangen.
Jammer genoeg is dat niet wat Trompetter doet. Hij
kiest voor een meer algemene beschrijving van het
reilen en zeilen van de hele doopsgezinde beweging in
Friesland. Het boek mist daardoor een rode lijn waar
je je als lezer aan vast kan klampen. Een hoofdpersoon
waar je gevoel bij kan hebben en waardoor je blijft
lezen. Nu wordt het een opsomming van afscheidingen,
verzoeningen en nieuwe ruzies. Een ingewikkeld
verhaal dat best zo’n herkenbare kapstok had kunnen
gebruiken.
Het begint nog vrij eenvoudig met de afscheiding van
de katholieke kerk. Belangrijkste breekpunt was de
kinderdoop. Volgens de doopsgezinden moet iemand
een bewuste keuze maken om gedoopt te worden. In de
katholieke kerk was (en is) het echter gebruikelijk om
kinderen al vrij kort na de geboorte te dopen. Van een
bewuste keuze is dus geen sprake.
Daarna wordt het echter een stuk minder eenvoudig.
Want binnen de doopsgezinde beweging volgde
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Sits, katoen in bloei

Doopsgezinden in
Friesland
Cor Trompetter
Bornmeer, Gorredijk,
2016
176 p.
isbn 9789056153946
€ 15
Er zijn maar weinig
Friezen die het
geschopt hebben tot
internationale faam.
Menno Simons is het
gelukt. Een zoekopdracht op internet geeft maar liefst
360.000 hits, het merendeel Engelstalig. De voormalig
katholieke geestelijke uit Witmarsum is één van de
grondleggers van de doopsgezinde beweging en de
centrale figuur in het boek Doopsgezinden in Friesland.
1530-1850 van Cor Trompetter. Of toch niet?
Op de achterflap van het boek van Trompetter wordt
Simons de centrale figuur genoemd in de geschiedenis

UITGELICHT

een groot aantal splitsingen. Waterlanders, Oude
Vlamingen, Nieuwe Vlamingen en nog vele anderen.
Het beeld van de beweging dat opstijgt uit het boek
van Trompetter is van een geloofsgenootschap die
constant met zichzelf overhoop ligt. De doopsgezinden
nemen elkaar voortdurend de maat en zijn honderden
jaren lang aan
het kissebissen
over de precieze
lijn van de kerk.
Ze waren vooral
druk met elkaar
en bemoeiden
zich niet met
mensen buiten
de doopsgezinde
beweging.
Het is de zwakte
geweest van de
beweging in het
begin van zijn
geschiedenis,
maar mogelijk ook
zijn kracht. Door
die onderlinge
verdeeldheid
en die naar
binnengekeerde
mentaliteit
vormden de doopsgezinden geen echte bedreiging
voor de zittende macht. Na de aanvankelijke vervolging
werden ze dan ook het grootste deel van hun historie
met rust gelaten. Dat ze principieel pacifistisch zijn,
niet in legerdienst willen en geen wapens dragen speelt
hierbij wellicht ook een rol.
Het beschrijven van ruim 300 jaar geschiedenis in
een boek van nog geen 200 pagina’s is lastig. En wat
dat betreft moet je respect hebben voor de poging die
historicus Cor Trompetter heeft gedaan. Maar er is na
die 200 pagina’s weinig dat echt blijft hangen. Zonde,
want een meer persoonlijke aanpak had een sterk
verhaal kunnen opleveren.
Wytse Vellinga (Emmen, 1981) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte
onder andere als journalist voor de NOS, Dagblad
van het Noorden en als redactiechef voor de website
geschiedenisbeleven.nl. Sinds 2005 werkt hij als
journalist voor Omrop Fryslân en geeft daarnaast
voor zijn eigen bedrijf MobileStorytelling journalistieke lezingen en trainingen in binnen- en buitenland.

Detail van Hindelooper vrouwenjas. (Collectie Koninklijk Fries Genootschap, Fries Museum)
Na Alma-Tadema zet het Fries Museum sits in de
schijnwerpers. Het glanzende, gebloemde en handbeschilderde katoen uit India veroverde Europa in de 16de
eeuw. De tentoonstelling ‘Sits, katoen in bloei’ gaat
over de wisselwerking tussen Oost en West.
Zeelieden van de VOC namen sinds 1602 de katoenen
stoffen mee uit India om ze te kunnen ruilen tegen
specerijen in Indonesië. Het werd het katoenen goud
van de VOC. Al gauw werden de geschilderde bloemen
ook populair in Nederland en twee eeuwen later waren
ze onderdeel van de Nederlandse streekdrachten. De
patronen werden gebruikt in rokken, jakken, zonhoeden, streekdracht, wandkleden en dekens. De vrouwenkleding in Hindeloopen is het meest opvallende
voorbeeld. Het Fries Museum beschikt over een omvangrijke collectie goed onderhouden sits. Een van de
topstukken is een 18de-eeuwse kimono. Omdat Nederland in die tijd als enige toegang had tot Japan, kwam
de ‘Japanse rok’ hier in de mode. In die tijd nam ook de
populariteit van de sits toe. Zo kwam het dat er in India
een kimono met patronen van een Japanse pijnboom
gemaakt werd, die vervolgens in Nederland werd gedragen. Het laat zien dat in de ogenschijnlijk simpele katoenen stof diverse culturen samen komen. Een ander
topstuk is een wandkleed uit de 17de eeuw, de oudste
sits in Nederland, met leeuwen, mythische vogels en
een rand met amoureuze taferelen.
Sits is ambachtelijk, arbeidsintensief handwerk. Het
katoen is handbeschilderd met natuurlijke verfstoffen en
de motieven zijn zeer gedetailleerd. Het maakproces is
complex en tijdrovend. Speciaal voor de tentoonstelling
maakt textielontwerpster Renuka Reddy uit Bangalore
een reeks proeven die de verschillende stadia zichtbaar
maken. In samenwerking met de Textiel Factorij toont
het Fries Museum hoe de sits nog steeds inspireert. In
het project zijn Nederlandse kunstenaars en vormgevers
samengebracht met Indiase ambachtslieden. Een aantal
resultaten van deze samenwerking is te zien in de tentoonstelling, zoals een tent van 9 bij 5 meter en 5 meter
hoog met banen bedrukt met allemaal textieltechnieken.
Bij de tentoonstelling is ook een publicatie verschenen
Sits, katoen in bloei. De tentoonstelling is tot en met
10 september 2017 te zien. www.friesmuseum.nl
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26 maart
LEEUWARDERS IN GESPREK
Spraakmakende gasten over hun band met Leeuwarden.
Ditmaal Harm Wiersma, oud-wereldkampioen dammen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

29 maart
LUTHERANISME IN FRIESLAND
Lezing van ds. Toos Reichman over ‘Luther stimuleerde
onze taal en onze democratie.’
www.folk-en-tsjerke.nl

1 april
NACHT VAN DE FILOSOFIE
Deze editie van de Nacht van de Filosofie Fryslân kent
meerdere thema’s, waaronder ‘Rust’.
www.nachtvandefilosofiefryslan.nl

1 april
OPENING TOERISTISCH SEIZOEN
Het toeristisch seizoen wordt ingeluid met o.a.
een gratis openstelling van de Oldehove en
stadswandelingen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

3 tot en met 9 april
NATIONALE MUSEUMWEEK
Tal van activiteiten in het kader van de landelijke
museumweek.
www.nationalemuseumweek.nl

vanaf 14 april

VERZAMELEN IN OOST EN WEST
Lezing van Eline van den Berg, conservator
Keramiekmuseum Princessehof over Chinees keramiek
in het interieur.
www.hannemahuis.nl

vanaf 16 april

tot en met 21 mei

DE STIJL: THEO VAN DOESBURG
Tentoonstelling in het kader van 100 jaar De Stijl met
kleurontwerpen, glas-in-loodramen, schilderijen en
poëzie van kunstenaars als Theo van Doesburg, Thijs
Rinsema en Evert Rinsema.
www.museumdrachten.nl

GEVANGEN ACHTER CRACKSTATE
Tentoonstelling over gevangenis Crackstate en het
ontstaan van het gevangeniswezen in Friesland.
www.heerenveenmuseum.nl

ONDERDUIKEN IN FRIESLAND
Lezing van Jan Terlouw in Sneek.
www.tresoar.nl

20 april

tot en met 31 mei

LUNCHLEZING
Lezing van Jouke de Vries over de terugkeer van de
universiteit in Friesland.
www.tresoar.nl

MADE IN LEEUWARDEN
Tentoonstelling over de sporen van een industrieel
verleden
www.historischcentrumleeuwarden.nl

20 april

tot en met 4 juni

ONDERDUIKEN IN FRIESLAND
Lezing van Jan Eikelboom in Drachten.
www.tresoar.nl

IK WOU DAT IK TWEE HONDJES WAS
Tentoonstelling over zeemanssouvenirs. Friese
zeelieden namen voor hun geliefden thuis souvenirs
van aardewerk zoals de populaire keramische beeldjes
van honden.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

22 april

JANSONIUS LEZING
Lezing van prof. A. Brenninkmeijer (oud Nationale
Ombudsman) in Dorpskerk Huizum te Leeuwarden.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

SITS SCHATTEN
Lezing van Gieneke Arnolli, curator van de
tentoonstelling over sits.
www.friesmuseum.nl

6 april

23 april

‘HET IS ZOO GEEN WONEN MEER’
Lezing van Jan Norg en Jeanine Otten over
woonomstandigheden in Harlingen in 1850-1950.
www.hannemahuis.nl

BIJZONDERE RECHTPLEGING IN LEEUWARDEN
1945-1949
Lezing van mr. M.H. Severein over zijn promotieonderzoek over bijzondere rechtpleging in Leeuwarden
1945-1949.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

SPIRITUELE WANDELING
Wandelen met een gids langs kerken en andere sporen
van religie in de Leeuwarder binnenstad.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

9 april
LEEUWARDER MOLENDAG
Bijna alle Leeuwarder molens stellen hun deuren weer
open.
www.leeuwardermolendag.nl

9 april
DE OLDEHOVE EN HET LOT VAN KWETSBAAR
RELIGIEUS ERFGOED
Lezing van dr. Sible de Blaauw over het kerkgebouw als
drager van religie en cultuur. Ook Leeuwarden komt
aan de orde.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

30

30 mei
KUNST & FILOSOFIE
Lezing van kunsthistoricus Johan Holtrop over
beeldende kunst en onze hersenen, in het kader van
Filosofiecafé Fryslân.
www.facebook.com/filosofiecafefryslan

18 april

6 april

8 april

11 mei

CHRISTIAAN KUITWAARD
Overzichtstentoonstelling van het
werk van de schilder Christiaan
Kuitwaard (Sneek 1965).
www.museumbelvedere.nl

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

VERWACHT

25 april
ONDERDUIKEN IN FRIESLAND
Lezing van Tineke Ceelen in Leeuwarden.
www.tresoar.nl

29 april
VERZETSMUSEUM
Lezing van Trienke Postma-Friso die zes jaar was toen
de Tweede Wereldoorlog begon. Bij haar thuis waren
Joodse onderduikkinderen ondergebracht.
www.friesmuseum.nl

5 mei
5 MEI REDE
Lezing door professor en oud-minister Ernst Hirsch
Ballin.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

Water in Friesland: een oneindige discussie, met als taaiste variant boerenbelangen.
Gaat het nu om het peil onder maaiveld, tot
de jaren zestig was vaak sprake van wateroverlast. Het Woudagemaal bracht verlichting, maar ook nieuwe discussies, vooral in
landbouwkringen. Het derde nummer van
Fryslân verschijnt op 24 mei 2017.

Nu te
koop

www.frie

slandpos

t.nl

‘Must nou es sien!’
Die uitroep is het fotoboek Heerenveen & Oranjewoud in oude beelden zeker waard. Het bevat namelijk een ruime selectie van foto’s die tussen 1926
en 1949 in het weekblad Fen Fryske Groun stonden. Ze geven een prachtig tijdsbeeld, waarbij niet alleen gebouwen, straten en landschappen zijn
gefotografeerd, maar ook mensen - prominenten en ‘gewone’ burgers - met hun bezigheden. Ook het cultureel-maatschappelijk leven uit die tijd trekt
voorbij, van het VARA zomerfeest tot het stichten van de nieuwe gemeente Heerenveen. Nog niet eerder zijn de unieke foto’s met hun interessante en
vaak bloemrijke bijschriften op deze manier gebundeld en gepubliceerd.

Prinsenweg 1, Heerenveen

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

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

