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Dramatische
crash in Mirns
Friese Groningers: (V)echtscheiding
in de 19de eeuw
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BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

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

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

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

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
- 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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Dramatische klap in Mirns

SIEBRAND KRUL

In de jaren tachtig dachten ze bij het NIOD dat de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog zo
zoetjesaan wel aan het aflopen was. Niets bleek minder waar: er zijn nog nooit zoveel boeken over
de oorlog verschenen als deze jaren. Er wordt flink geïnvesteerd in oorlogsmusea; in Groesbeek,
Westerbork, Amsterdam. Ook wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de vele neergestorte
vliegtuigen, veelal geallieerde, onderweg of op terugreis van bombardementen op Duitse steden. En
er komen tal van interessante details boven water, die gaan leven door de persoonlijke herinneringen
van ooggetuigen die er nog zijn, soms zelfs van een vliegenier. In deze Fryslân het relaas van een
spectaculaire crash op het kerkhofje van Mirns.
Een stuk verder terug het relaas van een 19de-eeuwse echtscheiding. Sjoerd en Iebel hebben al snel na
hun huwelijk in 1874 in Stiens hoogoplopende ruzie en het komt niet meer goed tussen die twee. Maar
de wet veroordeelt hen tot een uitputtende strijd. Door de rechtszaak komt alle heibel op straat.
Wéér verder terug de eerste van drie artikelen over telgen uit het geslacht Hora Siccama: waarom
koesterden deze Groningers hun Friese banden?

Bezoek onze nieuwe website: www.historischtijdschriftfryslan.nl
twitter.com/htfryslan
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TWEEDE WERELDOORLOG

JAN VAN ZIJVERDEN

Onfortuinlijke bomvlucht
eindigt op Mirnser kerkhof
‘It wie in skiere dei, in bytsje reinich, seachst hast niks’. Sjuttje de Vries-Tjalma (1932) heeft het over woensdag 22 december
1943. De elfjarige Sjuttje zit ’s middags in de woonkamer van de boerderij, met haar kleine zusje Dieuwer op schoot. Af en
toe kijkt ze naar buiten en ziet hoe haar vader druk aan het werk is op het kleine kerkhof van Mirns. Opeens klinkt er een
oorverdovende knal. Op hetzelfde moment worden de kinderen getroffen door een regen van glasscherven. Ze schrikken enorm
en Sjuttje gaat meteen op zoek naar haar moeder die achterin de boerderij aan het werk is. Dat op het kerkhof een Amerikaanse
B-24 Liberator is neergestort, ontdekt ze pas later. Het is één van de ruim vierhonderd geallieerde vliegtuigen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog hun Waterloo vinden in Friesland.

Het kerkhof van Mirns na de
crash. (Collectie SMAMF)

De ‘dogtags’ van James
Owens en Anthony Destro,
die allebei omkomen tijdens
de crash. (Collectie SMAMF)

I

n de nacht van 21 op 22 december 1943 is het een drukte
van belang op de luchtmachtbasis Tibenham vlakbij
Norwich in Oost-Engeland. Op deze Amerikaanse
luchtmachtbasis werken zo’n 3.000 man om het luchtverkeer
te regelen, de bemanningen te verzorgen en de vliegtuigen
te onderhouden. Deze nacht worden in regen, mist en
kou vele tientallen vliegtuigen gereed gemaakt voor een
bombardement op Osnabrück en Münster. De twee Duitse
steden worden door de Headquarters van VIII Bomber
Command in een vertrouwelijk rapport omschreven als
‘strategic junctions in the German east-west communication
system’. Onder de Bombardment Groups die de aanval van
de volgende dag uit zullen voeren, is ook de 445ste groep
van VIII Bomber Command. Van deze eenheid zullen 26
bommenwerpers aan de aanval meedoen, waaronder de B-24
Liberator met nr. 42-7554 van piloot John Allen. Zijn eenheid
is begin december in Engeland aangekomen en heeft
inmiddels drie aanvallen op doelen in Duitsland uitgevoerd.
Op 22 december worden de bemanningen in alle vroegte
gewekt. Ondanks de slechte weersomstandigheden heeft
het hoofdkwartier besloten dat de aanval wordt uitgevoerd.
De bemanningen krijgen instructies, bestuderen luchtfoto’s

en worden naar hun vliegtuigen gebracht. Rond een uur
of elf ’s ochtends kiezen 346 Amerikaanse toestellen van
verschillende vliegvelden in Midden- en Oost-Engeland het
luchtruim, om ongeveer drie uur later een bombardement
op Osnabrück uit te voeren. Drie andere combat wings
(één combatwing is 54 toestellen) zullen tegelijk een aanval
uitvoeren op Münster.

‘Terrorbomber’
Osnabrück is een belangrijk verkeersknooppunt voor de
Duitse spoorwegen. De inwoners van de stad zijn inmiddels
wel gewend geraakt aan de luchtaanvallen van de geallieerde
‘Terrorbomber’ en weten precies wanneer ze naar het
uitgebreide stelsel van schuilkelders onder de stad moeten
gaan. Op 22 december wordt Osnabrück voor de 19de keer
gebombardeerd, in totaal krijgt de stad tijdens de oorlog 79
keer een luchtaanval te verduren. Rond twee uur ’s middags
vinden er twee aanvalsgolven plaats. Naast de schade aan
het rangeerterrein van de Duitse spoorwegen, worden in
een paar minuten tijd negen woonhuizen verwoest en 92
andere beschadigd. De totale schade bedraagt 1.119.000
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Rookwolken stijgen op uit Osnabrück na een luchtaanval in 1944. (Collectie
Hauke Haubrock, Untergrund Osnabrück)

rijksmark, een slordige 3,5 miljoen euro. Qua mensenlevens
valt de schade deze keer mee, met ‘slechts’ elf doden en tien
gewonden. Het toestel van John Allen slaagt erin zijn lading
bommen op de stad te laten vallen, maar wordt geraakt door
het Duitse luchtafweergeschut. Twee van de vier motoren
van de Liberator begeven het en de romp van het toestel
raakt beschadigd.
Met twee defecte motoren begint Allen aan de terugreis.
Vliegend op half vermogen, blijft het vliegtuig wat achter
bij de rest van de eenheid. Het plan is om over Almelo en
Egmond terug te vliegen naar Tibenham, maar door de
sterke zuidwestenwind raakt de eenheid uit koers en belandt
boven Friesland. Duitse jachtvliegtuigen patrouilleren
inmiddels boven Noord-Nederland, in de hoop zoveel
mogelijk van de terugkerende bommenwerpers te kunnen
onderscheppen. Wat volgt, zijn hevige luchtgevechten
waarbij alleen al in Noord-Nederland negen Amerikaanse
bommenwerpers worden neergehaald en een Amerikaans
jachtvliegtuig van het type P47 Thunderbolt. Ook de Duitsers
lijden flinke verliezen. Maar liefst vijf Messerschmittjachtvliegtuigen storten neer in Noord-Nederland (o.a. bij
Gaastmeer, Wiuwert en Witmarsum) en één Focke Wulf raakt
zo zwaar beschadigd dat ook dit vliegtuig als verloren moet
worden beschouwd.

Een B-24 Liberator. (Collectie SMAMF)

van der Werf te helpen bij het opladen van een boom die
ze eerder die dag op het kerkhof hebben omgezaagd. Het
is regenachtig weer en met een temperatuur van 4 graden
Celsius is het niet echt fijn om buiten te zijn. Ongetwijfeld
hebben de mannen de Liberator zien en – vooral – horen
aankomen. Allen vliegt de machtige machine met een
spanwijdte van 33,5 meter vlak tussen de boerderijen van
Tjalke Albada en Arnoldus Zalmstra door en gaat recht op
die van Gerrit Tjalma af. Het toestel dreigt binnen enkele
seconden de boerderij van Tjalma volledig te verwoesten.
Op het laatste moment trekt Allen weer op, maar hij ziet
geen kans meer om de bomen en de klokkenstoel op het
kerkhof van Mirns te ontwijken. Met een daverende klap
boort hij zich in de zware houten klokkenstoel, waarna de
bommenwerper meteen explodeert en in brand vliegt. De
zes overgebleven mannen in het toestel zijn op slag dood.
De drie Friezen die op het kerkhof aan het werk zijn, hebben
meer geluk: ‘jo sille it net leauwe wolle, se binne troch de
luchtdruk oer it stek hinne flein’.

Van links naar rechts voor
de boerderij: Marie, Nelly,
Dieuwer (op schoot)
en Sjuttje Tjalma, 1943.
(Collectie Sjuttje de VriesTjalma)

‘Get the hell out of here’
Een Messerschmitt Bf 110 laat zijn oog vallen op de
beschadigde Liberator van John Allen, die inmiddels boven
de Zuidwesthoek van Friesland vliegt. Als de Messerschmitt
de Liberator onder vuur neemt, vallen er aan boord meerdere
gewonden. John Allen aarzelt geen moment en geeft
opdracht het vliegtuig te verlaten. Op zijn bevel ‘get the
hell out of here’ lukt het vier bemanningsleden om uit het
vliegtuig te springen. Intussen keert Allen zijn machine
boven het IJsselmeer om een noodlanding te maken op de
vlakke kuststrook bij Mirns. Daar is op dat moment Gerrit
Tjalma, de vader van Sjuttje, druk bezig om Frans en Fimme
5

Fryslan_ma_apr_2016.indd 5

15-03-16 20:49

TWEEDE WERELDOORLOG

Flak-stelling bij Osnabrück,
1940/1941.
(Foto J. Wiewelhove,
collectie Hauke Haubrock,
Untergrund Osnabrück)

Het Zerlegebetrieb in
Utrecht, 1944: ‘So stehen
denn von frühmorgens bis
zum Dunkelwerden die
Arbeiter an den Trümmern,
um mit schweren Äxten
und Vorschlaghämmern
letzte Hand an das
Zerstörungswerk zu legen,
das die deutsche Luftabwehr
mit dem Abschuss der
feindlichen Flugzeuge
begonnen hat.’ (NIOD)

De bemanning van de Liberator voor een eerdere vlucht. Bovenste rij van links naar rechts:
James Owens, John Allen, Sam Ellicott (vloog niet mee op 22-12-1943), Joseph Gill, Anthony Destro en
Joseph Pavelko. Onderste rij van links naar rechts: Romuald Firewicz (vloog niet mee op 22-12-1943),
John Elder, Everett Odom en Harry Henry. (Collectie SMAMF)

De luchtdruk zorgt er ook voor dat de ruit breekt, waarachter
Sjuttje en haar zusje samen zitten te spelen. ‘It wie bats,
bats en glês stode oer ús hinne’. De kinderen weten niet
wat ze overkomt, maar Sjuttje is pas echt onder de indruk
als ze vader en zoon Van der Werf en haar eigen vader ziet
binnenkomen: ‘se hienen niks oan it gesicht, mar de hannen
wienen ferbrând. Ik sjoch noch it fel by de fingers delhingjen.’
Dokter Woudstra uit Oudemirdum moet snel komen om de
mannen te verzorgen. Sjuttje weet dan nog nauwelijks wat
er zich buiten precies heeft afgespeeld. De 17-jarige Hendrik
de Vries (1926), die vele jaren later trouwt met Sjuttje,
woont op dat moment zo’n twee kilometer verderop. Vanaf
de boerderij van zijn ouders ziet hij de enorme vuurzee:
‘wy seagen it thús wei ek wol dat it gebeurd wie, ik bin der
middeis fuort hinne gien’. En Hendrik is beslist niet de enige
die even een kijkje komt nemen. De volgende dag maakt
Hoofdwachtmeester der Marechaussee Wietse Hoving verslag
op voor de Rijksinspectie voor de Luchtbescherming: ‘Uit
een ter plaatse door mij ingesteld onderzoek bleek mij dat
bedoeld vliegtuig totaal uit elkaar geslagen verspreid lag over
de begraafplaats en de omliggende weilanden. (…) Het op de
begraafplaats staand klokkenhuis, eenige grafsteenen en een
drietal boomen werden vernield.’

‘It wie wol sa erch en sa dramatysk…’
Al kort na de crash arriveert een opruimploeg van de
firma Grüter & Copier, gespecialiseerd in het bergen
van vliegtuigen. Ze heeft een filiaal aan de Troelstraweg
in Leeuwarden. Het personeel wordt ingekwartierd bij
de familie Tjalma. Het zijn goeie kerels, maar echte
rouwdouwers. Ze staan onder leiding van een Duitse
‘Prüfmeister’ die nauwlettend in de gaten houdt wat er
allemaal wordt gevonden. Hij is er vooral op gebrand om
nieuwe Amerikaanse uitvindingen veilig te stellen. Met
vrachtwagens wordt alle materiaal afgevoerd naar het
Zerlegebetrieb in Utrecht. In het artikel ‘Was geschieht mit
den abgeschossenen Terrorbombern’ uit de Deutsche Zeitung
in den Niederlanden van 8 december 1943 is te lezen wat
er vervolgens met de restanten van het vliegtuig gebeurt:
‘Derartige Zerlegebetriebe der Luftwaffe sind als “Friedhöfe
feindlicher Flugzeuge” wahre Rohstoffquellen für die
deutsche Kriegsindustrie. In ihnen wird gewonnen, was für
den Flugzeugbau von Wert ist.’
Drie man overleven de crash: boordschutter Harry Henry,
co-piloot Erwin Bevins en navigator Joseph Gill. Harry Henry
landt met zijn parachute in het Rijsterbos. De verzetsmensen
Jan Faber en Jan Keulen zijn snel ter plaatse en proberen hem
te helpen. Dat lukt niet. Voordat het verzet de boordschutter
kan afvoeren, krijgen Duitse militairen hem te pakken.
Henry verdwijnt in een krijgsgevangenkamp in Oostenrijk,
waar hij de oorlog overleeft. Erwin Bevins is gelukkiger. Jan
Faber vindt ook hem in het Rijsterbos en weet Bevins wél
op tijd in veiligheid te brengen. Het verzet brengt hem per
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ambulance naar Leeuwarden, waar hij onderduikt bij de
bekende verzetsstrijder Krijn van der Helm. Na een verblijf
in Warga bij de familie Sijtema brengt het verzet hem in mei
1944 naar een onderduikplaats in Gelderland. Joseph Gill
verlaat de bommenwerper als laatste. Hij opent meteen zijn
parachute en blijft hangen aan de staart van het vliegtuig.
Inwoners van Mirns vinden de navigator zwaargewond
in een boom op het kerkhof. Gill wordt opgepakt door
de Duitsers en meteen naar een speciale afdeling van
het Bonifatiusziekenhuis in Leeuwarden gebracht. Als hij
eenmaal voldoende is opgeknapt, wordt hij naar een kamp in
Duitsland gebracht. Daar zit hij gevangen tot het einde van
de oorlog. Zes man komen direct om bij de crash. Op bevel
van Heinrich Himmler moet de bemanning van vijandelijke
vliegtuigen een aantal dagen blijven liggen op de plaats
des onheils. Dit maakt diepe indruk op Sjuttje, die ziet hoe
de lichaamsdelen worden verzameld op het weiland naast
de boerderij van haar ouders en daar blijven liggen. Pas op
vrijdag mag de opruimploeg de lijken afvoeren. Dat doen ze
op de ‘âlde jarrebak’ (gierkar) van haar vader. De Amerikanen
worden gekist door een paar inwoners van het nabijgelegen
Bakhuizen en daar worden de mannen ook begraven. Ook
een zevende bemanningslid krijgt daar uiteindelijk een
graf. Het is boordwerktuigkundige John Elder. Hij weet het
vliegtuig weliswaar te verlaten, maar verdrinkt in het ijskoude
water van het IJsselmeer. De familie in Amerika wordt per
telegram geïnformeerd.

Herdenking op het kerkhof van Bakhuizen bij de graven van de
‘vliegers’, waarschijnlijk in 1946. De plaatselijk jeugd is gevraagd om
in het wit te komen. (Collectie Sjuttje de Vries-Tjalma)

Nasleep
Van de 346 vliegtuigen die de aanval op Osnabrück
uitvoeren, keren 17 toestellen niet meer terug. Na afloop
Op 11 november 2015 werd op initiatief van de SMAMF een gedenkpaneel onthuld op het kerkhof van
Mirns ter nagedachtenis aan de bemanning van de B-24 Liberator nr. 42-7554. (Foto Hennie Blomsma)

De oude klokkenstoel van Mirns. (Collectie HWG)

staan 160 man genoteerd als ‘missing in action’, dertien
als ‘wounded’ en vier als ‘killed’. De 445ste groep verliest
twee toestellen. Niet alleen in Mirns crasht een toestel,
ook in Bolsward stort een Liberator neer. Na afloop van de
actie noteert de Statistical Control Section van de US Army
Air Forces een ‘casualty percent’ van 4,1%. In Mirns is men
nog maar net van de schrik bekomen of het is opnieuw raak.
Op 3 januari 1944 stort een gloednieuwe Lancaster van de
Royal Air Force brandend neer op It Heech, op nog geen
tweehonderd meter achter de boerderij van Gerrit Tjalma.
Schilder Jaap de Jager uit Bakhuizen heeft nog niet eens
tijd gehad om het raam aan de voorkant van de boerderij
te repareren… De rest van de oorlog zit Sjuttje ‘mei de
fingers yn ’e earen’ zodra er weer een vliegtuig overkomt.
Vader Tjalma stookt intussen de restanten van de oude
klokkenstoel op: ‘dat hout like wol readachtich fan binnen en
dat rûkte sa lekker’. In 1953 wordt een nieuwe klokkenstoel
geplaatst. Nog lange tijd vinden detectoramateurs objecten
die herinneren aan de crash. <

De Stichting Missing Airmen
Memorial Foundation
houdt zich bezig met
historisch onderzoek naar de
luchtoorlog en het oprichten
van gedenkpanelen voor
omgekomen vliegtuig
bemanningen.

Dit artikel is gebaseerd op
het jarenlange onderzoek
van de SMAMF en een
interview met Sjuttje en
Hendrik de Vries-Tjalma op
9 januari 2016.

> Meer weten?
• Jan J. van der Veer, De
luchtoorlog boven ZuidwestFriesland 1940-1945, Bolsward,
1970
• www.luchtoorlogfriesland.nl
• www.untergrundosnabrueck.de
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EEN FRIES GESLACHT IN STAD EN OMMELANDEN

Groningse
Friezen nader
voorgesteld:
Wiardus
Siccama
Wiardus Siccama, heer van
Klinckema. Portret van Friedrich
Ludwig Hauck, 1792. (Fries
Museum, bruikleen Stichting Hora
Siccama van de Harkstede Fonds)

JAN K.H. VAN DER MEER

Het wapen van de provincie Groningen heeft vier
kwartieren: tweemaal het wapen van de stad en
tweemaal wapen en vlag van de Ommelanden. De
laatste doet meteen denken aan die van Friesland.
Nader beschouwd zijn er grote verschillen, maar
de Friese oorsprong is dezelfde. De vlag met de
pompeblêden staat sinds halverwege de vorige
eeuw officieel symbool voor Friesland. De banier
van de Ommelanders wapperde al in 1579,
toen zij zich als ‘de Friese Ommelanden tussen
Eems en Lauwers’ aansloten bij de Opstand
tegen Spanje. ‘Fries gevoel’ is zelfs tot op heden
te peilen in de verhalende genealogie van de
Siccama’s (A.C. Fokkema-Siccama, 1971). Dit
geslacht heeft zich tot in de 19de eeuw vooral
ontplooid in de provincie Groningen. Jonkheer
Duco Gerrold Hora Siccama van de Harkstede
verzorgde het woord vooraf bij het lijvige
werkstuk. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat
hij zijn familie beschouwt als Fries, gezien haar
oorsprong in een ruim gebied ten oosten en ten
westen van de Lauwers. Er is dus alle reden om
deze Groningse Friezen nader voor te stellen.

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

ls stamvader van de latere Hora Siccama’s geldt
Harco Siccama. Zijn naam valt in 1366 als hij met
enkele andere aanzienlijken uit Humsterland een
verbond aangaat met Groningen. Het zijn de woelige tijden
van de vetes, bekend als de strijd tussen de Schieringers
en de Vetkopers. Later zijn de Siccama’s te vinden in
Achtkarspelen, maar duiken omstreeks 1600 op in het
Westerkwartier. Daar koopt Wiardus – de grootvader van
Wiardus (1713-1797) die hier wordt beschreven
– voor ƒ 11.000, geleend van zijn vader, de borg Klinckema
onder Zuidhorn. Het familiebezit zal zich daarna alleen
maar uitbreiden. Als Wiardus, de jongere, in 1782 zijn
‘Staadt Boeck’ opmaakt, heeft Fokkema zes bladzijden druks
nodig om diens bezittingen op te sommen. Deze variëren
van landerijen, links en rechts van de Lauwers, tot een
familiegrafkelder in de Groningse Broerenkerk – tezamen 71
percelen. Maar voordat met Wiardus wordt verder gegaan,
eerst even iets over de toenmalige ‘staatsinrichting’ van
Groningen.
Terwijl de Ommelanden zich aansloten bij de Opstand, bleef
Groningen eerst nog aan Spaanse zijde, maar Maurits en
Willem Lodewijk dwongen de stad in 1594 in het gareel. In de
Provinciale Staten, die nu het hoogste gezag in het gewest
kregen, moesten de Ommelander Staten en het stadsbestuur
het met elkaar eens zien te worden: elk had één collectieve
stem. De Ommelanden omvatten destijds drie kwartieren:
Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo. De Oldambten (en
later Westerwolde) waren stadsjurisdicties, evenals het
Gorecht ten zuiden van de stad. In oppervlakte gemeten was
de ‘stadstaat’ Groningen dus aan de Ommelanden gewaagd.
Er was voortdurend wrijving tussen beide staatsleden,
vooral omdat Stad de baas wilde spelen over Ommelanden.
Hierdoor stagneerde de besluitvorming in de Provinciale
Staten veelvuldig. Binnen de Ommelanden maakten de
jonkers en de eigenerfden de dienst uit, ook in de zijlvesten
(waterschappen) en kerspels (kerkelijke districten) met hun
speciale taken. Grietenijen als in Friesland kende het gewest
van Stad en Lande niet. Tot de categorie van de eigenerfden
behoorden de Siccama’s. Van adel is in deze familie pas
sprake aan het begin van de 19de eeuw.

Wiardus Siccama, heer van Klinckema. Portret
van Jan Abel (I) Wassenbergh, 1714-1750. (Fries
Museum, bruikleen Stichting Hora Siccama van de
Harkstede Fonds)

Anna Catharina Hora. Portret van Jan Abel
(I) Wassenbergh, 1725-1738. (Fries Museum,
bruikleen Stichting Hora Siccama van de
Harkstede Fonds)

van Groningen waren doorgedrongen. Op de stad richt zich
ook de ambitie van Wiardus. In de Ommelanden zou hij,
zelfs als vermogende eigenerfde, hooguit een betrekking
kunnen krijgen ondergeschikt aan de adel. De ‘jonkers’
hielden de betere betrekkingen graag in eigen kring. De stad
stond aanzienlijk opener voor ambitieuze lieden ‘van buiten’.
Door deze ‘verstedelijkte’ Ommelanders op posten te helpen
in hun eigen omgeving kon de Stad tevens haar greep op de
buitengebieden verstevigen. Vanaf 1735 is Wiardus dan ook
bijna zestig jaar in enigerlei ambt in of namens Groningen

Stad en Lande
Ommelanders van stand zochten gedurende de
wintermaanden de beschutting van hun stadswoningen.
Vandaar dat Wiardus op 19 maart 1713 in Groningen ter
wereld kwam. Over zijn jeugd hebben zijn nazaten weinig te
melden. Alleen dat hij ‘zeer zwak van gestel’ was, maar dit
‘door eene zeer geregelde Levenswijze’ te boven kwam. In
1737 huwt hij met zijn negentienjarige nicht, Anna Catharina
Hora. Haar moeder en die van Wiardus waren meisjes
Wolthers. Wiardus’ vader was gehuwd met Rolina Maria,
zijn schoonvader, Johan Hora, met haar zus Catharina. Door
beide huwelijken nestelden de Siccama’s zich behaaglijk in
de netwerken van beide families die al tot de bestuurszetels

Gezicht op het slot Siccama State te Augustinusga, tekening van Jacobus Stellingwerff, 1722. De State
wordt voor het eerst aan het eind van de 15e eeuw genoemd. De vermoedelijke bouwheer is Harco
Siccama geweest, een nazaat van de stamvader van de Siccama’s. (Fries Museum)
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EEN FRIES GESLACHT IN STAD EN OMMELANDEN
aan te treffen, tussen 1745 en 1793 vrijwel voortdurend als
raadsheer of als burgemeester.
Wiardus valt ook op door zijn waterstaatkundige kwaliteiten.
Hij had van de Generaliteit al eens de leiding gekregen over
het leggen van een zeedijk in Zeeland. Die ervaringen paste
hij later toe bij de bedijking van de Oostwolderpolder die op
de Dollard was veroverd. Daar kreeg hij – het is 1769 – te
maken met muiterij onder de dijkwerkers. Het zouden er wel
vijftienhonderd geweest zijn, volgens Johan Frans. Ze eisten
betere betaling, plantten de oproervlag in hun tentenkamp
en teisterden de omliggende dorpen. De commandant van
de inderhaast opgetrommelde compagnie soldaten durfde
het niet tegen die menigte op te nemen. Een onderofficier
legde, desgevraagd, meer moed aan de dag. Met hem en nog
enkele waaghalzen ging Wiardus de confrontatie aan.

‘Mannetjesputter’
Een paar soldaten hielden de toegang tot het kamp van de
opstandelingen onder schot. Wiardus ging met de anderen
het kamp binnen, recht op de aanvoerder af, en liet hem
arresteren. De verblufte muiters vergaten hun aanvoerder
te hulp te schieten en wisten niets beters te doen dan maar
weer aan het werk te gaan. Trad Wiardus hier op als een
ware mannetjesputter, in politieke aangelegenheden moet
hij behoedzamer zijn geweest. De omwentelingen waarvan
hij gedurende zijn leven getuige was, wist hij bekwaam te
overleven. Om te beginnen was er de ‘Oranjerevolutie’.
Na het afzweren van de Spaanse koning was in de steden
de macht beland bij de regenten en op het platteland bij de
adel. De Republiek was verregaand verstedelijkt, zodat de

Fogelsanghstate te Veenklooster, foto uit 1949. Jetske Rosema van Fogelsangh huwde in 1677 te
Kollum met Wiardus Siccama, die in 1683 zijn schoonvader opvolgde als secretaris van Kollumerland.
Het was deze Wiardus die de borg Klinckema in Zuidhorn verwierf. (Tresoar)

Ennemaborg bij Midwolda waar Wiardus Siccama tot 1775 woonde.

regenten de eerste viool speelden. De ‘gewone man’ werd
niets gevraagd, waardoor deze een groeiende afkeer van
de arrogante regentenkliek ontwikkelde. De stadhouders,
die de koning in de gewesten hadden vertegenwoordigd,
waren eigenlijk overbodig geworden. Maar ze hadden
grote verdiensten gehad in de strijd tegen Spanje. Daarom
behielden ze de leiding over leger en vloot. In de provincies
kregen ze de hoogste ambtelijke rang, zij het ondergeschikt
aan de Staten. De regenten, de ‘staatsgezinden’, wilden
de stadhouders liefst zo kort mogelijk houden, wat in
vredestijd wel lukte. In een aantal gevallen lieten ze zelfs na
een stadhouder aan te stellen. Maar brak er oorlog uit en
verliep de strijd beroerd, dan riep ‘het volk’ luidkeels om de
stadhouder. Dit nu was het geval in het ‘Rampjaar’ 1672 en
in 1747-1748, toen de Republiek zich ging bemoeien met de
strijd om de erfopvolging in Oostenrijk. Frankrijk en Pruisen
vooral gunden Maria Theresia de Habsburgse troon niet.
De Republiek snelde haar, na het gebruikelijke geharrewar,
samen met Engeland te hulp, maar sloeg een pover figuur.
Toen de Fransen het zuiden van ons land begonnen aan te
tasten, kwam ‘het volk’ in beweging. Op de golven van het
oproer trok Willem IV, de erfgenaam van Oranje, in triomf
van Leeuwarden naar Den Haag. Hij liet zich tot stadhouder
benoemen in alle zeven gewesten en kreeg daarbij zoveel
bevoegdheden dat hij, als hij wilde, koning kon spelen in de
Republiek.
Voorlopig beperkte hij zich ertoe al te staatsgezinde regenten
te vervangen door zijn eigen mensen. Wiardus kwam uit een
staatsgezind nest maar ontsprong de zuiveringen. In 1750
zat hij alweer in de Raad en in 1757 werd hij onbelemmerd
voor de eerste maal tot burgemeester gekozen.
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De hoop van niet alleen de ‘gewone man’ was na 17471748 geweest, dat de stadhouder zijn royale macht zou
gebruiken om een bestuurlijke sanering door te voeren. Maar
alles bleef hoofdzakelijk bij het oude, zij het nu met overal
Oranjemannen op de belangrijkste posten. De teleurstelling
daarover komt naar buiten in de Vierde Engelse Oorlog. De
Republiek is opnieuw vrijwel machteloos en moet toezien hoe
de Engelsen honderden van haar schepen van de oceanen
plukken. Weer oproer, nu niet van de lagere sociale geledingen
maar van de in omvang sterk toegenomen, zelfbewuste
middenklasse. Deze had genoeg van zowel de regenten als
van de stadhouder. Zo ontstaat de Patriottenbeweging. Ze eist
herstel van oude rechten tegenover de tirannieke regenten
en de zelfzuchtige stadhouder. In Groningen wordt de
herinnering aan de aloude ‘Friese vrijheid’ weer even levend.
De Opstalboom, symbool van de vrije Friezen, staat centraal
in één van de vaandels van het vrijwilligerslegertje van de
Patriotten.
Wiardus stond gematigd positief tegenover de beweging. Hij
stond op de lijst van donateurs van het vrijwilligerslegertje
en in maart 1786 steunde hij een raadsbesluit dat tornde
aan de bevoegdheden van de stadhouder. In de herfst van
1787 riep Oranje Pruisische troepen te hulp die ruw een
eind maakten aan de patriottische illusies. Opnieuw ging
de bezem door de bestuurlijke geledingen. Wiardus bevond
zich, evenals in 1748, net op tijd in de luwte en ontkwam ook
deze keer aan de kwaadaardige Oranje-reactie. In de jaren
negentig, hij loopt dan tegen de tachtig, keerde hij gewoon
weer als burgemeester op het pluche terug. Het einde van de
Republiek heeft hij nog meegemaakt. De Bataafse opvolgster
zal hij waarschijnlijk met instemming hebben begroet. De
ambitie om ook daarin nog een rol te spelen zal hij niet meer
hebben gekoesterd. Het was welletjes geweest.

Aangenaam in de omgang
Wiardus worden vele goede karaktereigenschappen
toegeschreven. Zijn achterkleinzoon, Johan Frans, noemt
hem: ‘Ten hoogsten deugdzaam en opreght in handel
en wandel, van veel kunde en gezond verstand voorzien
en als Ambtenaar en Burger ten uitersten regtvaardig,
eerlijk, aangenaam in de omgang en, (…) met een gepaste
zuinigheid, liefdadig en mild’.

Wapen van de familie Hora
Siccama.

Wapen van Wiardus Siccama
van Klinckema, gevoerd tot
1812.

Zijn portret geeft geen aanleiding daar veel op af te dingen.
We zien een man die op een ondoordachte handeling niet
snel te betrappen zal zijn. En dan had hij ook nog ‘een zeer
goed muzikaal gehoor en welluidende stem’. Hij leefde
sober, eerst op de borg van zijn schoonmoeder, Ennema
bij Midwolda, en na haar overlijden in 1775 op Klinckema.
’s Winters uiteraard in de stad waar de familie een huis
bezat vlakbij de A-kerk. Meer dan twee knechten en twee
meiden had hij niet in dienst en hij verplaatste zich in een
eenvoudige koets met twee paarden. Daarentegen had hij in
zijn boerderij plaats voor twintig paarden en veertig koeien.
Paardenfokkerij en -handel was destijds begrijpelijkerwijs een
grote bedrijfstak.
De grootste tragiek in zijn leven moet het al te snel overlijden
van zijn Anna Catharina zijn geweest. Zij overleed, nog geen
jaar na de trouwdatum, op 20 februari 1738. Ze bezweek aan
de beruchte kraamvrouwenkoorts na op 15 januari het leven
te hebben geschonken aan een zoon, Johan Hora. Wiardus
is nimmer hertrouwd en is dus bijna zestig jaar weduwnaar
gebleven. Na ‘eene korte bedlegering en eenige koortsen’
bezweek hij op zijn eigen borg op 31 oktober 1797, ruim 84
jaar oud. <

Kaart met (tot 1900) de
bezittingen en heerlijkheden
van de familie Siccama,
getekend door Duco Gerrold
Hora Siccama van de
Harkstede in 1912.

Jan K.H. van der Meer
(Leeuwarden, 1941)
studeerde geschiedenis
en promoveerde in 1996
(Patriotten in Groningen
1780-1795). Hij deed diverse
publicaties het licht zien
betreffende Drenthe en
Groningen en is medewerker
van historisch tijdschrift G /
Geschiedenis.
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BOEKEN

KERST HUISMAN

Mooi Leeuwarden,
een beetje met
de rug naar
Friesland
Aquarel van Sjoerd Bonga uit
1840 van de stadswal, gezien
vanaf de Noorderplantage,
in de buurt van Tresoar. Op
de achtergrond de Oldehove.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)

Na onder meer Amsterdam, Delft, Deventer, Dordrecht, Hilversum, Rotterdam, Schiedam en Zutphen
heeft nu ook Leeuwarden zijn historische atlas. Wel na de stad Groningen, want die was er al een
tijdje. De overeenkomst tussen de atlassen van ‘Stad’ en ‘Stêd’ is dat ze beide zijn geredigeerd door
de Leeuwarder geograaf Meindert Schroor. De historische atlassen zijn een uitgave van de Nijmeegse
uitgeverij Vantilt, voortgekomen uit de Socialistische Uitgeverij Nijmegen, bekend uit de linkse radicale
studentenbeweging van de jaren 1960 en 1970.
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D

e Historische atlas van Leeuwarden. Van terpdorp tot
culturele hoofdstad is een pracht boekwerk, met vele
fraaie kaarten, even zovele fraaie stadsfoto’s en een
beschrijving die de belangstellende lezer/kijker invoert in de
interessante microkosmos van de hoofdstad van Friesland.
Weinigen kennen Leeuwarden beter dan Meindert Schroor.
Tientallen straatnamen passeren de revue, met een verhaal
erbij, hoe en wanneer deze straten zijn ontstaan, wanneer
ze zijn verhard en welke betekenis hun aanleg had. Het is
wat dat betreft echt spijtig dat de atlas geen naamregister
heeft. Maar dat is bij de serie steden- en regioatlassen van
uitgeverij Vantilt ook geen gewoonte.
De lijnen uit verleden en heden kwamen bij de presentatie
van de atlas in het Historisch Centrum Leeuwarden op
verrassende wijze bij elkaar in de persoon van burgemeester
Ferd Crone van de hoofdstad. Crone is in zijn studententijd
bestuurslid geweest van de Socialistische Uitgeverij
Amsterdam, de Mokumse zuster van de SUN. Hij liep er niet
mee te koop, liet hij weten, maar voor deze gelegenheid kon
het wel worden verteld.

Stedelijk karakter
De stratenpatronen van Leeuwarden, vooral in het
oude stadscentrum, vloeien voort uit de oude fysischgeografische omstandigheden. Een stukje stadsgracht
dat teruggaat op een rivier uit de Romeinse tijd, een
slootje dat ooit een perceelscheiding uit de kweldertijd
was. Het is dan ook niet zo verwonderlijk, dat hele oude
namen en moderne bedenksels elkaar afwisselen in de
straatnamen. Maar natuurlijk zijn er ook namen verdwenen,
zoals de aanduidingen van de ‘espels’, stadswijken in het
centrum, met van die mooie karakteristieke namen zoals
Oldehoofsterespel, Hoeksterespel, Minnema-espel en
Keimpema-espel. Die espels werden gevormd aan het eind
van de 15de eeuw. Ook een naam als Ruiterskwartier gaat tot
in de Late Middeleeuwen terug. Het was het kwartier waar
destijds de ‘scamele ruters’ woonden, de knechten van de
hoofdelingen.
Leeuwarden kreeg al vroeg een stedelijk karakter. Dat had
te maken met het marktrecht dat er al in de 11de eeuw was.
Uit die tijd zijn tot in Rusland in Leeuwarden geslagen
munten gevonden. In de 13de eeuw wordt Leeuwarden als
stad vermeld, het was toen niet meer dan een handelsbuurt
langs de Ee onder het beheer van de parochie Nijehove.
Die lag in het midden tussen de parochies van Oldehove en
Hoek, die tussen 1426 en 1435 tezamen met Nijehove onder
één stadsrecht werden gebracht. Al meer dan een eeuw
eerder was er echter al een stadsgracht aangelegd, rondom
Nijehove. Een klein deel daarvan is nog altijd in wezen.
Het oude Leeuwarden kreeg zijn later bekende vorm bij de
stadsuitleg van 1481-1494.
Tientallen kaarten geven als het ware in vogelvlucht een
gedetailleerde geschiedenis van de stad, die je voortdurend

ziet veranderen, vol dynamiek. Kloosters komen, kloosters
verdwijnen, stadspoorten worden gebouwd en weer
afgebroken. Stadswallen worden aangelegd, en weer
geslecht. En de stad dijt voortdurend uit. Eerst met lange
tentakels langs Vliet, Ee en Schrans, later met steeds
ambitieuzer uitbreidingen.

Liwwadder wrevel
Men krijgt bij het bekijken van het fraaie kaartmateriaal en
het lezen van de informatieve tekst van Schroor ook wel
wat de indruk dat de redacteur zich niet geheel los heeft
kunnen maken van het onterechte, bij sommigen in de
Friese hoofdstad bestaande, gevoel dat ze op ‘een eiland in
de Friese zee’ leven, zoals zo aardig staat beschreven in het
gelijknamige boekje van oud-LC-redacteur Henny Keikes. De
indruk van buiten de stad wonenden is dat Leeuwarden al
tijden wat met de rug naar zijn omgeving staat gewend. Ze
zijn dan wel hoofdstad van Friesland, maar ze zouden net zo
lief een stad(je) temidden van de Randstedelijke reuzen zijn.
Hier en daar klinkt ook een beetje Liwwadder wrevel door in
de tekst. De academie, de tweede in Nederland (na Leiden)
werd in 1585 niet in Leeuwarden, maar in Franeker gevestigd.
Schroor schrijft: ‘Als men destijds wel voor Leeuwarden
had gekozen, zou de in 1811 opgeheven universiteit, mede
gezien het feit dat Friesland het volkrijkste en welvarendste
gewest in het Noorden was, zeker nog hebben bestaan.’
In één adem door noemt hij de opvattingen van het Friese
platteland, die tot ver in de 20ste eeuw een constante rem op
de Leeuwarder aspiraties vormden. Dat ‘zeker’ van Schroor
is helemaal niet zo zeker.
De sluiting van de universiteit, en ook de beklemde positie
van Leeuwarden hingen vooral af van, noem het maar,
rijksbeleid. Met afschuw spreekt hij over de pogingen van de
Staten om niet Leeuwarden, maar heel Friesland kandidaat
te stellen als Culturele Hoofdstad van Europa. Dat zou in
het nadeel van de stad hebben gewerkt. Dat valt nog te
bezien. Het had niks te maken met de veronderstelde rem
op de Leeuwarder mogelijkheden. Het is juist de band van
Leeuwarden met het gewest waarvan het de hoofdstad is, die
bij die keuze de doorslag heeft gegeven.
Het met de rug naar de Friese omgeving toe staan blijkt
ook uit het gegeven dat de ‘Friese’ infrastructuur in de
hoofdstad geheel is genegeerd. Er is dan nog wel een beetje
terloopse aandacht voor de Elfstedentocht, maar het feit dat
de bibliotheek van Tresoar eigenlijk de boekencollectie van
de Franeker academie voortzet, het feit dat in Leeuwarden
de Fryske Akademy is gevestigd, dat er in Leeuwarden om
maar eens wat te noemen Friese toponiemen als Âldlân,
Potmargepaad en meer bestaan en ook Friese schrijvers in
straatnamen zijn vereeuwigd, had toch ook wel aandacht
verdiend. Gewoon omdat Leeuwarden juist daarin bijzonder
is. Met misschien zelfs een leuke kaart erbij. En een foto van
de net genoemde instellingen. <

Historische atlas van
Leeuwarden
Meindert Schroor
Uitgeverij Vantilt,
Nijmegen, 2015
80 p. | isbn
9789460042300
€ 29,50
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WURK ÛNDER HANNEN

MARIJKE DE BOER

Sinds kort wordt het college ‘Into the Frisian Laboratory: Cultural Heritage among Minority Cultures’ voor het eerst aangeboden
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Docenten Arjen Dijkstra en Nikolaj Bijleveld leggen uit waar dit vak over gaat.

H

>

et vak maakt deel uit van de studie
Minorities & Multilingualism, die
sinds twee jaar bestaat. Hoogleraar
Goffe Jensma bracht zijn eigen vakgebied, de
Friese taal en cultuur, onder in de door hem
nieuw opgerichte opleiding. Het Fries werd,
net als veel andere kleine talenstudies, met
opheffing bedreigd omdat er structureel te weinig
studenten waren. Het lag ook voor de hand. Juist
de kwesties die samenhangen met de Friese
cultuur en Friese taal als minderheidscultuur
en minderheidstaal binnen Nederland zijn
universele vraagstukken. Immers, over de hele
wereld worden vele minderheidstalen gesproken
en bestaan er talloze minderheidsgroepen.
Dat deze nieuwe opleiding aanspreekt, blijkt
uit het huidige aantal studenten, dat meer dan
verdubbeld is in vergelijking met het eerste jaar.
In de colleges over cultureel erfgoed
stellen historicus Arjen Dijkstra (1979) en
godsdienstwetenschapper en scandinavist
Nikolaj Bijleveld (1974) de studenten in eerste

Arjen Dijkstra (rechts) en Nikolaj Bijleveld verzorgen
het vak Cultural Heritage among Minority Cultures.
(Foto Wouter Brem)

instantie veel vragen, zoals wat is cultureel
erfgoed en wie bepaalt dat? ‘Een van de
studenten komt uit Amerika en vertelde dat
haar vader in een wijk woont waar sinds kort
een plaquette hangt met de tekst “historic
neighborhood”. Ze voegde er direct aan toe
dat de wijk uit de jaren 1950 stamt, alsof ze er
zich voor schaamde. Dat leidde meteen tot de
belangrijke vraag of ouderdom eigenlijk wel een
criterium is voor erfgoed, en vandaaruit konden
we aandacht besteden aan de factoren die een
rol spelen bij het vaststellen van wat erfgoed
eigenlijk is,’ vertelt Nikolaj. Juist de verschillende
achtergronden van de studenten helpt om het
thema van het vak helder te belichten en leidt tot
relevante discussies.

Friesland als laboratorium
Na een blok van tien lessen over theorie gaan
de studenten op locatiebezoek, waar ze de
opgedane kennis toepassen. Juist Friesland
biedt de mogelijkheid te onderzoeken hoe een
minderheid cultureel erfgoed gebruikt om de
eigen tradities en identiteit uit te dragen en
misschien ook wel te versterken. ‘Friesland is dus

eigenlijk ons laboratorium. We hebben contact
met de organisatie van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad om te kijken welk cultureel beeld zij
in 2018 uitdragen’, vertelt Arjen. ‘En uiteraard
brengen we een bezoek aan Museum Martena
met al die prachtige professorenportretten van
de Franeker universiteit. We vergelijken dat met
het universiteitsmuseum in Groningen. Wat me
opvalt, is dat de gebouwen er in Franeker nog
staan, maar dat het besef van de waarde van
het culturele erfgoed soms ver te zoeken is. Een
van de gebouwen is zelfs blauw geschilderd,
het is bijna bespottelijk. Tegelijkertijd toont
het hoofd van RUG/Campus Fryslân grote
interesse in de fysieke nalatenschap van de
Franeker universiteit.’ In het laatste blok doen
de studenten onderzoek en schrijven ze een
wetenschappelijk paper, die gepresenteerd en
met elkaar besproken wordt.
Hoewel ze nog maar pas zijn begonnen, zijn
de docenten enthousiast en zien ze tal van
mogelijkheden om hun vak verder te ontwikkelen.
Volgens Arjen kan cultureel erfgoed wel eens
belangrijk onderdeel van de opleiding worden.
‘Die ambitie hebben we wel. Het is een hip vak
dat ik zelf graag had willen volgen als student.’ <
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ECHTSCHEIDING IN DE 19DE EEUW

DOEKE SIJENS

Met de knecht verrast
in de bedstede
Op 29 april 1874 werd in een herberg in Stiens feest gevierd. De 25-jarige Sjoerd Andringa trouwde die dag met de 18-jarige Iebel
Bilstra. Ze gingen wonen in een boerderij oostelijk van het dorp - vlakbij de Ee - die Het Koekoeksbos werd genoemd. Hoewel
er twee dochters uit het huwelijk voortkwamen, bracht de verbintenis het echtpaar geen enkel geluk. Binnen vier jaar dienden
ze al een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Het feit dat daarbij de één tegen de ander procedeerde, laat zien dat de
verhoudingen geheel verziekt waren.

>

E

Interieur met boerenfamilie,
Christiaan Josi naar een
tekening van Adriaen van
Ostade, 1821. (Rijksmuseum)

chtscheidingen kwamen in de 19de eeuw zeer weinig
voor. Dit had vooral te maken met de heersende
moraal, waarbij het huwelijk werd gezien als een heilig
verbond, dat nooit verbroken mocht worden. Vooral voor
een vrouw werd een scheiding als een schande beschouwd.
De wet maakte het een echtpaar ook uiterst moeilijk om
uit elkaar te gaan. Volgens het Burgerlijk Wetboek waren
er maar vier redenen om te scheiden: overspel (dat moest
worden aangetoond), een veroordeling tot een zware
gevangenisstraf (na het huwelijk uitgesproken), kwaadwillige
verlating die tenminste vijf jaar had geduurd en zware
mishandelingen. Het was een echtpaar niet toegestaan in
onderlinge overeenstemming tot een scheiding te komen,
dit werd pas mogelijk vanaf 1971. In de tijd dat Sjoerd en
Iebel zich tot de rechtbank wendden, moest overspel als
reden voor echtscheiding ook werkelijk bewezen worden. Pas
enkele jaren later, vanaf 1883, was een bekentenis voldoende.

Minder ingrijpend en ook iets gemakkelijker voor elkaar
te krijgen was een scheiding van tafel en bed, waarmee de
gehuwden ontslagen werden van de verplichting om samen
te wonen.
Sjoerd en Iebel waren zich van deze regels goed bewust en
hadden elk hun strategie zorgvuldig uitgestippeld. Beiden
namen hiertoe een raadsman in de arm, die hun verzoek aan
de rechtbank formuleerde. Iebel verzocht om een scheiding
van tafel en bed op grond van het feit dat Sjoerd vanaf
het begin van hun huwelijk ‘beleedigenden uitdrukkingen’
tegen haar had gebruikt en herhaaldelijk de hand aan haar
had geslagen, ‘ja zelfs in die mate haar te mishandelen dat
daaruit wonden en bloeduitstorting[en] ontstaan.’ Ze vroeg
alvast toestemming om met haar kinderen weer bij haar
ouders te mogen gaan wonen. Sjoerd verweet op zijn beurt
dat Iebel hem uitschold, verwijten maakte waar anderen bij
waren en bij ruzie ‘zich dan zoo woedende driftig maakt, dat
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zij alles kort en klein slaat, de vensterruiten verbrijzelt en zich
niet ontziet requestrant zelven te slaan, wat herhaaldelijk
is voorgevallen. Hij had echter nog een troef in handen
op basis waarvan hij de rechter om echtscheiding vroeg:
overspel. Sjoerd had ‘zijne vrouw op eenen morgen om elf
uur met requestrant ’s knecht in de bedstede van dezen in
den koestal […] verrast.’

‘Trap mij nu maar dood’
Op basis van de beide verzoeken gelastte de president van
de rechtbank dat de echtelieden ‘in persoon’ voor hem
zouden verschijnen in het Paleis van Justitie. Zo reisden de
echtelieden op 5 februari 1878 (waarschijnlijk per boot over
de Ee) naar Leeuwarden, waar ze voor jhr. mr. C.J. Speelman
(1817-1891) verschenen. Hij vroeg hen – zoals hij volgens de
wet verplicht was – of het niet mogelijk was dat zij zich weer
met elkaar verzoenden. Het antwoord was negatief. Sjoerd
noemde als reden de ‘stijfhoofdigheid der vrouw’. Iebel zag
eveneens geen mogelijkheden om nog verder in harmonie
met haar man te leven. Daarop gaf de rechter toestemming
voor het in behandeling nemen van de beide verzoeken.
De hoop van Iebel dat zij alvast met haar dochters bij haar
ouders kon gaan wonen, werd door de rechter de bodem

ingeslagen. Hij oordeelde dat dit niet nodig was omdat
‘volgens de verklaringen van beide echtgenooten zij thans
in vrij goede verstandhouding zamenwonen en eene
verwijdering van de vrouw uit de echtelijke woning niet
noodzakelijk is.’
Misschien waren Sjoerd en Iebel te snel, te impulsief
getrouwd? Mogelijk was het huwelijk teveel met
het hoofd en te weinig met het hart gesloten?
Feit is dat ze vooraf een stevig huwelijkscontract
lieten opstellen bij de notaris. Hierin stond
dat er tussen hen alleen een ‘gemeenschap
van winst en verlies’ zou bestaan. Over een
eventuele echtscheiding werd gezegd dat in dat
geval door de man ‘uit de gemeenschap mocht
[…] worden vooruitgenomen eene som van drie
duizend gulden ter vergoeding van de meerdere
waarde der door hem ingebragte roerende
goederen.’
Met zijn drie huizen (met erven) en vijf percelen
land was Sjoerd een goede partij. Omdat zijn ouders al in
1866 waren overleden, had eerst een voogd op zijn zaken
toegezien, maar nu behartigde hij zijn eigen belangen. Erg
oppassend was hij niet. Geregeld moest hij geld lenen van
zijn voogd en zeer waarschijnlijk heeft hij ook een kind

De boerderij Het
Koekoeksbos aan de
Dokkumer Ee, waar Sjoerd en
Iebel woonden. (Foto Hoge
Noorden)

Iebel woonde na de
scheiding met haar dochters
aan de Trijhoeksterdyk bij
Stiens, in de boerderij van
haar ouders, waarvoor haar
oudste dochter de eerste
steen had gelegd. (Foto
Hoge Noorden)
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ECHTSCHEIDING IN DE 19DE EEUW

Gerechtshof aan het
Wilhelminaplein in
Leeuwarden, omstreeks
1900. (Foto N.J. Boon,
Historisch Centrum
Leeuwarden)

verwekt bij een dienstmeisje. De ouders van Iebel moeten
(desondanks) positief tegenover een huwelijk van Sjoerd met
hun enige kind hebben gestaan, anders hadden zij het wel
tegengehouden. Iebel zou later van hen erven en dat kapitaal
mocht niet in verkeerde handen vallen. Misschien vonden
haar ouders het ook wel een opluchting dat de jonge vrouw
hun huis verliet. Zoals Sjoerd al snel zou merken, kon Iebel
enorm tekeer gaan als zij haar zin niet kreeg. ‘‘Dat hij eens
heeft gezien’,’ zou een getuige voor de rechtbank verklaren,
‘‘dat de vrouw in het buithuis voor den man op den grond
ging liggen, zeggende ‘trap mij nu maar dood’ […].’’
Terwijl ze dus nog bij elkaar op de boerderij woonden,
begonnen de voorbereidingen voor hun echtscheiding. In
april deponeerden beiden een ‘conclusie van antwoord’ bij
de rechtbank. Sjoerd gaf aan dat de feiten, zoals die door
zijn vrouw waren gesteld, ‘ten éénenmale onwaar zijn’.
Ruzie die tussen hen was gevoerd ‘is gezocht en ontstaan
door de eischeres zelve.’ Hij gaf wel toe dat hij haar soms
‘verwijtingen’ had gemaakt en uitgescholden had voor
‘sleep’, ‘hoer’ of ‘beest’, maar dat was dan bedoeld om haar
haar schandelijke gedrag onder het oog te brengen. Deze
verwijtingen ontvielen hem
omdat hij verbitterd was
over de ‘gemeenzamen
omgang van de vrouw met
de knechten.’ Iebel hield
het simpel. Volgens haar
waren alle gestelde feiten
door Sjoerd tegen haar
ingebracht ‘lasterlijk en

Boerderij Het Koekoeksbos
in vroeger tijden. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

onwaar’. In haar zaak tegen Sjoerd om scheiding van tafel
en bed voerde zij als reden aan dat hij haar herhaaldelijk had
uitgescholden en mishandeld en éénmaal ‘een slag tegen het
hoofd heeft toegebragt, waardoor de bellen uit haar ooren
vielen […].’

Beklagenswaardig
In mei begon voor de rechtbank een serie zittingen achter
gesloten deuren, waarbij getuigen werden ondervraagd. Op
de eerste zitting van 14 mei 1878 werden, in aanwezigheid
van Sjoerd en Iebel, vijf getuigen gehoord. Deze knechten
en dienstbodes wezen allen met een beschuldigende vinger
naar Sjoerd, die ‘gewoonlijk norsch en onvriendelijk tegen
zijne vrouw was.’ Zij bevestigden één voor één dat het
dagelijkse leven tussen man en vrouw ‘beklagenswaardig
was’. Wijbe Haarsma, de man die Sjoerd met zijn vrouw
in de bedstee had betrapt, ontkende ten ene male dat hij
‘met de vrouw heeft toegehouden of op eene ongeoorloofde
wijze met haar [heeft] geleefd’. Hij voegde hieraan toe dat
Sjoerd hem vijftig gulden had geboden ‘indien hij voor hem
wilde getuigen, doch niet te kennen gegeven [had], welke
getuigenis hij dan zou hebben moeten afleggen.’ Een week
later werden tien mensen gehoord, die pro Sjoerd getuigden.
Ook de nieuwe getuigen bevestigden dat er dikwijls ruzie
tussen Sjoerd en Iebel was. Dit keer wezen de getuigen met
de beschuldigende vinger naar Iebel omdat ‘de man nimmer
aanleiding gaf, maar de vrouw altijd, die meestal boos en
kwaad was.’ Zij was bijvoorbeeld eens ‘als een beest op
den man […] toegesprongen’, terwijl zij tegen anderen juist
kalm en beheerst deed. Iedereen bevestigde dat Iebel ‘zeer
gemeenzaam’ omging met de knechten, maar niemand
had echt ‘iets’ seksueels gezien. Uit de verklaringen bleek
dat Iebel haar man voortdurend tartte en dat haar gedrag
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tegenover de knechten tenminste uitdagend moest zijn
geweest. Meerdere malen werd gememoreerd dat ze Sjoerd
uitschold of hem iets naar het hoofd gooide, zoals een
trekpot met hete thee.
Toen weer een week later nog eens negen getuigen werden
gehoord, bleek dat de ouders van Iebel ook niet vrijuit
gingen. Zij kwamen dikwijls op bezoek, waarbij ‘de vader
meer baas scheen te zijn dan Andringa en dat deze zulks
geduldig toeliet en goed vond.’ Ook tijdens deze zitting
werd bevestigd dat de ‘kwaadaardigheid van de vrouw zich
hoofdzakelijk alleen tegen den man openbaarde en zij in de
regel tegen de dienstbodes en de kinderen vrij goed was.’
Tenslotte werden op 11 juni 1878 nog eens drie getuigen
gehoord, die pro-Iebel waren. Zij probeerden Sjoerd zwart te
maken, maar de totale indruk van de relatie werd er niet door
veranderd.

‘Als een beest op den man gesprongen’
De uitspraak van de rechter volgde op 19 december 1878.
Hoewel de tekst van het vonnis uiterst formeel is, wordt
wel duidelijk dat de rechter weinig sympathie voor Iebel
voelde. Haar getuigen achtte hij minder betrouwbaar
omdat zij steeds zo vertrouwelijk met hen was omgegaan.
De beschuldiging dat Iebel overspel zou hebben gepleegd
verwierp de rechter echter resoluut. Hij geloofde wel in de
‘gemeenzamen omgang met knechten’ maar haar gedrag
‘hoe laakbaar ook’ gaf volgens hem geen aanleiding hieruit
‘gewigtige vermoedens te putten’. Omdat haar ‘boosaardig
karakter’ tot ergerlijke tonelen aanleiding had gegeven, wees
de rechter het verzoek tot scheiding van tafel en bed wel
toe, op grond van de buitensporigheden en mishandelingen
van Iebel. Over het gedrag van Sjoerd jegens Iebel was de
rechter mild. Zijn gedrag was slechts een reactie geweest op
de ‘dagelijks terugkerende beledigingen en onaangename
bejegeningen’. Verder velde de rechter een Salomonoordeel:
elke partner kreeg een kind toegewezen, maar Iebel draaide
wel voor alle proceskosten op.
Enkele maanden na het vonnis werd een ‘extract’ in de krant
gepubliceerd, waarin men kon lezen dat Sjoerd het proces
had gewonnen. Iebel verhuisde meteen na de uitspraak
naar het huis van haar ouders, dat iets zuidelijker aan de
Dokkumer Ee tegenover Wyns lag. Voor deze pas gebouwde
boerderij had haar oudste dochter Elisabeth in 1876 de
eerste steen had gelegd. Hoewel de rechter had bevolen
dat dit meisje door haar vader moest worden opgevoed, is
zij volgens het bevolkingsregister meteen met haar eigen
moeder meegegaan. Met haar moeder had Iebel vaak ruzie.
‘Ze verweten elkaar wit en zwart en gooiden elkaar van alles
naar het hoofd tot ze tenslotte allebei van vermoeidheid en
kwaadheid languit op het erf met elkaar lagen te vechten.’
Iebel woonde in haar laatste jaren bij haar oudste dochter in
Reduzum, waar ze in 1937 ‘zacht en kalm’ is overleden.

Aankondiging van de
scheiding in de Leeuwarder
Courant van 6 maart 1879.

Al tijdens zijn huwelijk had Sjoerd bij de notaris een
schuldbekentenis getekend van 9.000 gulden, geld dat
hij in de loop van de jaren van zijn voogd had geleend.
Hiervoor gaf hij zijn huizen en landerijen als onderpand. In
de jaren tachtig bleek dat hij deze schulden niet meer kon
afbetalen en was hij gedwongen alles te gelde te maken.
Daarop vertrok hij in 1884 uit Stiens en vond in de loop van
de tijd op vele manieren en in vele plaatsen een bestaan. Zo
is hij in bevolkingsregisters terug te vinden als werkman,
arbeider, melktapper, veehouder, koemelker, kaasventer of als
kaaskoopman. Hij woonde achtereenvolgens in Leeuwarden,
Amsterdam, Huizum, Zutphen, Recklinghausen, Terwispel,
Groningen, Winschoten, Noordwolde en Wolvega.
Uiteindelijk bereikte hij weer een zekere welstand, want in
Wolvega kocht hij in 1915 een eigen huis. In de jaren negentig
ontmoette hij in Leeuwarden de dertigjarige Dieke Dijkstra
(1861-1908), die als huishoudster voor hem ging werken en
hem volgde bij al zijn verhuizingen. In 1893 kreeg zij een
dochter, Baukje, waarvan Sjoerd vrijwel zeker de vader was.
Af en toe zag hij zijn andere kinderen, die bij hem op bezoek
kwamen en met hem wandelden in de stad.
In 1902 was Sjoerd getuige bij het huwelijk van zijn
jongste dochter, terwijl Iebel in de officiële papieren niet
genoemd werd. Bij het huwelijk van de oudste waren beide
ouders waarschijnlijk niet aanwezig. In 1918, toen zijn
(vermoedelijke) dochter Baukje, inmiddels getrouwd met een
mijnwerker, in Heerlen ging wonen, verhuisde Sjoerd ook
naar deze stad. Soms reisde hij, ook nog vanuit Limburg,
naar Friesland om zijn kleinkinderen te zien. Toen hij Iebel
tijdens zo’n bezoek eens ontmoette, vroeg hij haar (het was
die dag feest in Wyns) ‘of ze meeging in de draaimolen’. <

De hoofdrolspelers
Sjoerd Andries Andringa (1848-1929) trouwde op 29 april 1874 met Iebeltje Jans
Bilstra (1856-1937). Zij kregen twee dochters: Lijsbeth (Elisabeth) Sjoerds Andringa
(1875-1949) en Trijntje Sjoerds Andringa (1877-1911). Lijsbeth trouwde met Jan
Althuiszes (1880-1959), een huwelijk dat kinderloos bleef. Trijntje trouwde met Willem
Riemersma (1882-1963) en kreeg twee zoons. De processtukken bevinden zich bij
Tresoar, archief van de Arrondissementsrechtbank Leeuwarden. Twee (vertaalde)
citaten komen uit de roman De Reade Bwarre (1992) van Trinus Riemersma, een
achterkleinzoon van de hoofdrolspelers.
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HOND IN DE POT

JEANINE OTTEN

Friese kampioenen
in theezetten
Douwe Egberts liet dit
schilderij maken om als
reclame voor thee te
gebruiken. (Museum Joure)

De 21-jarige Ans Sandstra uit Bolsward werd op 18 december 1957 landskampioene theezetten. Zij
kwam als eerste uit de bus tijdens de in het Amsterdams Concertgebouw gehouden landelijke finale
en won een televisietoestel. Eerder dat jaar, in maart, was een andere Friezin, Gerbrig van TuinenScheepsma, al theezetkampioene op televisie geworden.

I

n het kader van de Nationale Theeduel-Olympiade waren
drie scholen met de beste theezetsters uit het land naar
de studio’s in Zeist gereisd: de opleidingsschool voor
landbouwhuishoudleraressen te Bolsward, een school uit
Zeist en een school uit Brunssum. Mevrouw Van Tuinen
(1928-2015), toenmalig echtgenote van de gereformeerde
predikant van Schettens, had zich bij de Bolswarder groep
gevoegd. Door een toeval – zij greep een van de ‘vliegende
schotels’, die de presentator de zaal in wierp – kwam ze voor
de televisiecamera’s. Drie kwartier lang konden de kijkers

genieten van het TV-Theezetduel tussen haar en de andere
kandidaten. De Schettense won, haar prijs was een zilveren
theeservies.
De Nationale Theeduel-Olympiade, een landelijke competitie
in het theezetten en serveren, begon in 1955 en was
onderdeel van een succesvolle campagne van Stichting
Het Theebureau voor Nederland om het na 1940 sterk
gedaalde theeverbruik in Nederland weer op te voeren en
de verkoop van thee in het algemeen te stimuleren. In 1955
werden in de drie noordelijke provincies theezetwedstrijden
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Nationale Thee-duel Olympiade in Harlingen, 18 oktober 1955. De
plaatselijk kampioene mevrouw J. Rozendaal-Hogeveen in actie
in de Stadsschouwburg Harlingen. (Foto Abraham van der Peijl,
Hannemahuis)

georganiseerd, in Friesland was dat in Dokkum, Leeuwarden,
Franeker, Bolsward, Heerenveen, Drachten, Harlingen en
Sneek. Op 17 november werd in Groningen gestreden om
het kampioenschap voor Noord-Nederland.
Verantwoordelijke voor de geslaagde reclamecampagne van
het Theebureau voor Nederland was het reclamebureau
Prad, in 1946 opgericht door Maurits Aronson en Jozef
Horsman. Dit reclamebureau zou uitgroeien tot het grootste
van Nederland. Prad maakte in de jaren 1950 en 1960 diverse
legendarische campagnes en acties, waarvoor Aronson
in veel gevallen de ideeën leverde. Hij bedacht voor het
Nederlands Zuivelbureau onder meer de M-brigade en voor
Albert Heijn kwam hij met de Premie-van-de-Maand club,
waar klanten konden sparen voor een koelkast.

Theeproever en theemaatje
Uit het door het Theebureau ingestelde opinieonderzoek
bleek dat de theezetgewoonte in ons land nogal te wensen
overliet. Ten gevolge van schaarste in en na de Tweede
Wereldoorlog was men gewend aan slappe thee en dat kwam
de nationale theehandel niet ten goede. Het Theebureau
bond de strijd aan tegen het ‘slappe gedoe’, het bereiden
van thee zonder voldoende schepjes in de pot. Thee moest
weer in vooroorlogse trant gezet worden. De oorlog had de
smaak van de mensen bedorven: men gebruikte te weinig
thee en deed er geen suiker of tenminste geen melk meer
in. Vóór de oorlog dronk in Nederland tachtig procent
van de theegebruikers de thee met melk en suiker, na de
oorlog gebruikte tachtig procent geen melk bij de thee. Het
Theebureau vertegenwoordigde pakkers en planters van thee,
die natuurlijk belang hadden bij het zetten van sterkere thee.
Een ander onderdeel van de campagne was de mysterieuze
Theeproever die elke dag door het land trok. Om half vier
‘s middags en om acht uur ‘s avonds belde hij ergens aan.
De bewoners moesten zorgen dat de thee dan klaarstond nauwkeurig gezet volgens ‘De 5 Gouden Theeregels’. Dan

kregen zij ‘als blijk van oprechte theewaardering’ een prachtig porseleinen theeservies cadeau. In februari 1956 was hij
in Leeuwarden en verraste menig huisvrouw met een bezoek.
Zo kwam hij ook bij de jeugdige uit Nederlands-Indië afkomstige Myrna Portier, wier moeder nog in Indonesië was en
wiens vader wegens ziekte elders werd verpleegd, en die de
zorg voor een heel gezin had. Zij bleek weliswaar onwetend
van ‘De 5 Gouden Theeregels’, maar toverde toch in zeer
korte tijd een uitstekende kop thee tevoorschijn, ‘op z’n Indisch’ gezet, en kreeg daarom een theeservies uitgereikt.
Ook een actie van het Theebureau voor Nederland was dat
alle echtgenotes van burgemeesters van ‘T-gemeenten’
een gouden theemaatschepje kregen. Er waren in die tijd
negentien gemeenten die met een T begonnen. Mevrouw
H.H. Oppedijk van Veen-Visker, de echtgenote van de
burgemeester van Tietjerksteradeel, kreeg in november
1957 als eerste het kleinood ten geschenke. Friesland was
het theeland bij uitstek, nergens in Nederland werd zoveel
thee gedronken als hier, aldus de heer P. Frima, goodwillambassadeur van het Theebureau. De burgemeestersvrouw
toonde zich blij verrast en vond het gouden theemaatje
eigenlijk te mooi voor het gebruik. Het theemaatje was
ook in plastic uitvoering verkrijgbaar tegen inzending van
een aantal theezetregels. Het Theebureau had namelijk
geconstateerd dat lang niet alle
theedrinkers en huisvrouwen de goede
maat gebruikten bij het theezetten. De
een gebruikte een theelepeltje als maat,
de ander een suikerlepel en het gevolg
was veelal of te slappe of te sterke
thee. Vandaar dat het Theebureau een
theemaatje had laten ontwerpen.
Dat de campagne van het Theebureau
succesvol was, blijkt daaruit dat vele
ouderen zich nog altijd ‘De 5 Gouden
Theeregels’ kunnen herinneren.
Deze theeregels werden ook op de
(landbouw-) huishoudscholen geleerd.
In de elfde druk van het Kookboek
van de Amsterdamse Huishoudschool,
samengesteld door C.J. Wannée (hèt
standaardwerk dat sinds de eerste
uitgave in 1910 meer dan dertig keer
is herdrukt en dat een grote invloed
op het eetgedrag in Nederland heeft
gehad) vinden we naast het officiële
theezetrecept van de voorloper van
het Theebureau voor Nederland, het vooroorlogse TheePropaganda-bureau der Nederlands-Indische Theeplanters, ook
een advertentie van het Thee-Adviesbureau Europa met de
enige manier om thee te zetten ‘zoals het behoort’. In de tijd
van de Wederopbouw werden ‘De 5 Gouden Theeregels’ nog
eens door middel van de effectieve reclamecampagne van
het Theebureau voor Nederland in het collectieve geheugen
gegrift. <

Het Theebureau liet een
theemaatje ontwerpen
zodat er altijd de juiste
hoeveelheid thee werd
genomen. (Museum Joure)

‘De vijf gouden theeregels’
op een verpakking van het
theemaatje. (Museum Joure)

21

Fryslan_ma_apr_2016.indd 21

15-03-16 20:49
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ANNET NIEUWHOF

Flinterdun bewijs?
Een reactie
In het voorlaatste nummer van dit tijdschrift wordt door Kerst Huisman, en door de redactie in het Voorwoord, flink uitgehaald
naar de moderne terparcheologie. Die zou zich teveel, of juist te weinig, richten op de etnische identiteit van de Friezen en
daarbij gebaseerd zijn op flinterdun bewijs. Er is immers nog nooit een terp in zijn geheel opgegraven en bovendien is er
ontzettend veel verdwenen tijdens de terpafgravingen. Nu baseren wij terparcheologen ons uiteraard niet op wat er niet meer
is, of op wat nog niet is opgegraven. Ondanks alles wat er verdwenen is, hebben de terpafgravingen en de wetenschappelijke
opgravingen van de laatste honderd jaar zoveel gegevens opgeleverd dat de terparcheologie daar nog vele jaren mee vooruit
kan. We hoeven niet te wachten tot er ooit nog eens een terp compleet wordt opgegraven.

Aardewerk uit Ezinge,
dateerbaar met behulp van
Taayke’s aardewerktypologie
voor Midden-Groningen.
(Tekeningen en foto’s A.
Nieuwhof)

D

e kritiek richt zich op het proefschrift van Ernst
Taayke (1996), het boek Splendour of Power van
Johan Nicolay (2014) en op mijn recent verschenen
proefschrift (2015). Daarvan wordt de kwaliteit ernstig
in twijfel getrokken. Deze aantijging is kennelijk niet
gebaseerd op het boek zelf, maar op een krantenbericht in de
Leeuwarder Courant met als kop ‘Friezen voerden doden aan
honden.’ In het redactionele commentaar wordt gevraagd
om een reactie, en ik neem de uitdaging aan.
Ik begin met het proefschrift over het handgevormde
aardewerk uit de ijzertijd en de Romeinse tijd van Taayke.
Daarin worden de stijlen en modes in het aardewerk van

vier Noord-Nederlandse deelregio’s (Westergo, Oostergo,
Midden-Groningen en Noord-Drenthe) geclassificeerd
en gedateerd op basis van C14-dateringen. Taayke heeft
met dit technische proefschrift de archeologie enorm
vooruitgeholpen. Wat eerdere generaties niet konden,
maar wij nu wel, is: grondsporen dateren met behulp
van aardewerk. De waarde en betrouwbaarheid van
deze vier typologieën is in de afgelopen jaren voldoende
bewezen. Diggelwichelarij, waarmee Kerst Huisman dit
aardewerkonderzoek afdoet, is het zeker niet. Johan Nicolay
onderzoekt in zijn prachtige boek The splendour of power de
elitenetwerken die in de Vroege Middeleeuwen bestonden
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op wat in de rechtszaal
indirect bewijs zou heten,
en in de wetenschap: sterke
aanwijzingen. Ik denk dat de
meeste doden buitenshuis
aan de elementen werden
prijsgegeven, totdat alle
weke delen waren vergaan.
Aaseters zoals honden en
vogels speelden daarbij een
rol. Voor ons is dat een onprettig of zelfs walgelijk idee,
maar zulke praktijken zijn niet ongewoon in de wereld.
Zelfs nu nog worden in de bergen van Tibet de doden aan
de gieren gevoerd. Dat gebeurt niet uit liefdeloosheid of
gebrek aan respect, maar vanuit een bepaalde filosofie. In
het terpengebied werden na afloop van dit ontvlezingsproces
de overgebleven botten verzameld en soms bewerkt. Mijn
hypothese is dat die botten na verloop van tijd weer werden
gebruikt in rituelen die te maken hadden met de identiteit
van de familie. Door de botten van de overledenen rond en
in de huizen te begraven werd als het ware voorouderlijke
grond gecreëerd. Iemands identiteit werd in de eerste plaats
bepaald door de familie waartoe men behoorde.

Zilveren, deels vergulde mantelspeld uit Achlum uit de 6e eeuw
na Chr. De speld is in een regionale, ‘Friese’ stijl uitgevoerd en
wijst op de opkomst van een regionaal koninkrijk in de huidige
provincie Friesland. Met de term Fries wordt hier productie in het
Noord-Nederlandse terpengebied bedoeld. (Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)

Etnische duiding

rond de Noordzee. Hij komt daarbij tot nieuwe inzichten
in de ontwikkeling van de sociaal-politieke verhoudingen
binnen de samenlevingen in het zuidelijke Noordzeegebied.
Wij kunnen als onderzoekers nu eenmaal niet altijd
vasthouden aan bestaande ideeën, ook al is men daar nog
zo aan gehecht! Dat geldt zeker ook voor mijn proefschrift.
Dat onderzoekt de belevingswereld van de bewoners van het
terpengebied in de ijzertijd en de Romeinse tijd, aan de hand
van de archeologische resten van rituelen. Daartoe behoren
ook rituelen rond de dood. Ik denk inderdaad dat crematie
niet gebruikelijk was gedurende de onderzoeksperiode. In de
eerste plaats omdat crematiegraven buitengewoon zeldzaam
zijn: er zijn er slechts drie zeker uit die tijd. Strooiveldjes
voor as, zoals Huisman zich die voorstelt, kunnen er wel
geweest zijn maar crematieresten werden indertijd niet fijn
vermalen zoals nu het geval is in onze crematoria. Zulke
veldjes zouden zeker herkenbaar zijn aan de fragmenten
verbrand bot. Ten tweede: wat men zich niet altijd realiseert,
is dat crematie veel hout vergt: 200-300 kilo hout is nodig
voor volledige verbranding. De terpbewoners woonden
echter in een boomloos kweldergebied en gebruikten als
dagelijkse brandstof gedroogde mest. Het kan zijn dat ze
voor ieder sterfgeval een expeditie naar het binnenland
ondernamen, maar erg waarschijnlijk is dat niet. Op grond
van een uitgebreide inventarisatie en analyse van alle
menselijke resten uit het terpengebied uit de ijzertijd en de
Romeinse tijd, zowel lijkbegravingen als losse botten, ben ik
tot een heel andere conclusie gekomen. Die (hypothetische)
conclusie is niet gebaseerd op flinterdun bewijs, maar

De beschuldiging dat wij, moderne terparcheologen, aan
bloed-en-bodem-denken doen is buitengewoon schokkend
en onterecht. Wij zijn ons terdege bewust van de gevaren
van ‘etnische duiding’. Onze drie boeken gaan niet uit van
etnische identiteiten. De kop ‘Friezen voerden doden aan
honden’ in de Leeuwarder Courant is beslist geen citaat uit
mijn boek, maar een interpretatie door de krant. Mijn boek
gaat over de toenmalige bewoners van het terpengebied
in algemene zin. Taayke heeft het af en toe over Friezen
of Drenten als hij de inwoners van zijn verschillende
steekproefgebieden aanduidt, vaak een beetje ironisch,
dat is zijn stijl. Nicolay gebruikt etnisch geladen namen
als Friezen en Saksen steeds tussen aanhalingstekens, om
aan te geven dat die aanduidingen vloeibaar zijn en vooral
een geografische betekenis hebben: dit is de regio die door
buitenstaanders, en dan vooral de Franken, als ‘Fries’ of
‘Saksisch’ wordt aangeduid.
De boeken van Johan Nicolay en mijzelf zijn in het Engels
geschreven. Wij hebben daar bewust voor gekozen, en
niet alleen omdat wie tegenwoordig mee wil tellen in de
wetenschap internationaal moet publiceren. Minstens zo
belangrijk vinden wij dat het bijzondere Noord-Nederlandse
terpengebied en de unieke archeologie van dat gebied in
het buitenland nauwelijks bekend zijn. Door in het Engels te
publiceren, willen wij de terparcheologie internationaal voor
het voetlicht brengen. Dat maakt deze boeken helaas minder
toegankelijk voor een deel van het Nederlandse publiek. Toch
raad ik u aan: als u Engels leest, baseer uw oordeel dan niet
op krantenberichten, maar lees de boeken zelf! <

< Een stukje bewerkte
menselijke schedel,
gevonden in de terp
Hempens-Glins. Deze
rondelle werd waarschijnlijk
gedragen als amulet. (Foto
A. Nieuwhof)
> Een schedelnapje uit de
terp Stiens-Kramer.
(Foto A. Nieuwhof)

> Meer weten?
• J ohan A.W. Nicolay, The
splendour of power. Early
medieval kingship and the
use of gold and silver in the
southern North Sea area (5th
to 7th century AD), Barkhuis
Publishing, Groningen,
2014
•A
 nnet Nieuwhof, Eight
human skulls in a dung heap
and more. Ritual practice
in the terp region of the
northern Netherlands, 600
BC - AD 300, Barkhuis
Publishing, Groningen, 2015
•E
 rnst Taayke, Die
einheimische Keramik der
nördlichen Niederlande.
600 v. Chr. bis 300 n. Chr.,
Proefschrift, 1996
Annet Nieuwhof
(Wieringermeerpolder,
1956) studeerde theologie
en archeologie. Momenteel
werkzaam als onderzoeker
bij het Terpencentrum van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Recente publicatie En dan in
hun geheel. De vondsten uit
de opgravingen in de wierde
Ezinge (2014).
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YEB BOERSMA

In het duister tasten
Kerst Huisman maakte het voorlaatste nummer van Fryslân duidelijk dat er te weinig over de inhoud van de terpen bekend
is om geloof te hechten aan de kreet ‘Friezen voerden doden aan honden’, welke boven een artikel in de Leeuwarder Courant
(6 juni 2015) prijkte. Hij verwijst hierbij naar Ernst Taayke die een classificatie maakte van de gevonden potscherven waarvan
een heleboel niet ‘in situ’ gevonden werden, waaraan Huisman terecht de conclusie verbindt dat Taayke’s duiding van de
potscherven ‘praktisch waardeloos’ is.
Gezicht op de afgegraven
terp te Aalsum, 1887. (Fries
Museum)

Yeb Boersma (Warten, 1950)
verdiept zich sinds 2010 als
amateuristoricus in de geschiedenis van het Friese volk.
Ongebonden door een universitaire opleiding zoekt hij naar
antwoorden op de vele vragen
die bij zowel de traditionele
als de alternatieve uitleggingen van die geschiedenis
gesteld kunnen worden. Op
www.nifterlaca.nl staan twee
artikelen van zijn hand.

D

e duiding die Taayke aan de vondsten geeft, is te
vinden in De Vrije Fries (in het artikel ‘Onder Franken
en Saksen’, 2000). Op een kaartje bij dit artikel
is te zien dat, volgens hem in ca. 300 n. Chr. de Friezen,
de Franken en de Saksen allemaal in Noord-Nederland
woonden. Traditioneel gezien woonden de Friezen echter
vanaf de monding van de Oude Rijn tot aan de monding van
de Eems langs de Noordzeekust. De Saksen ten oosten van
de Eems tot aan de Lippe, en de Franken ten zuiden van de
Saksen bij de Rijn langs. Voor zowel de traditionele, als de
door Taayke voorgestelde eertijdse woongebieden van de
Friezen, Saksen en Franken ontbreekt echter ieder bewijs.
In zowel de ‘Sage van Karel en Redbad’, als de aanhef van
‘De Overkeuren’, als de tweede keur van ‘De Zeventien
Keuren’ is er sprake is van een verhuizing van het Friese
volk, dus van elders dan nu. Omdat Redbad een koning van
Danemercum was, wordt gedacht aan Denemarken, maar
er is geen enkel bewijs dat de Friezen uit het noordoosten/
Denemarken kwamen.
Huisman werpt ook zijn licht op de hypothese van Jos
Bazelmans waarin het tegenwoordige Friese volk wordt
losgekoppeld van de Friezen uit de tijd van de Romeinen.
De Franken zouden volgens Bazelmans (in De Vrije Fries,
1998) een ‘nieuw’ Fries volk hebben uitgevonden. Hij noemt
Utrecht als residentie van Aldgisl en Redbad en stelt vast dat
er geen aanwijzing is dat Redbads kerngebied in het huidige
Friesland lag. Bazelmans is er lang niet zeker van dat de

Friezen hun machtgebied vanuit het Utrechtse noordwaarts
uitbreidden.
Feitelijk tast hij volledig in het duister en ondergraaft zelfs
de traditionele uitleg van de geschiedenis van Nederland
waarin Utrecht wordt aangezien voor het oude Traiectum,
waar Redbad tijdelijk resideerde. Maar waar lag Traiectum
dan wel? Volgens ‘De Sage van Karel en Redbad’ hadden
de Friezen hun voortbestaan aan de Franken te danken.
Wanneer in de tijd van Karel en Redbad Utrecht niet
het meest noordelijke machtscentrum van de Franken
was, moet dat Doornik zijn geweest en lag Traiectum
daar in de buurt. Redbad stierf in 719 en Karel de Grote
in 814. Gezien deze machthebbers in de sage worden
genoemd moet de verhuizing van het Friese volk naar de
tegenwoordige provincie Fryslân zich voltrokken hebben na
de regeerperiode van Karel. Er bestaat door deze verhuizing,
in tegenstelling tot de hypothese van Bazelmans, wel
degelijk een rechtstreeks verband tussen de Frisii en de
Fresones, die zowel door de klassieken als de kronieken,
annalen en vita in Vlaanderen gesitueerd worden, en de
Friezen die tegenwoordig in de provincie Friesland wonen.
Hoe het volk, dat rond 300 n. Chr. in Friesland op de terpen
woonde, zichzelf noemde of door anderen genoemd werd,
is onbekend omdat er, naar mijn weten, niets over hen staat
opgeschreven. De kreet ‘Friezen voerden doden aan honden’
is ook om deze reden een uitroep waarvoor geen enkel
bewijs bestaat. <
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KERST HUISMAN

Terpenvorsers negeren historische
bronnen en onderzoek
Annet Nieuwhof lijkt geschrokken van mijn verhaal in de voorlaatste Fryslân. Ik zou de kwaliteit van haar proefschrift in twijfel
trekken. Dat weet ze natuurlijk wel beter. Waar het mij om ging, is dat de Nederlandse archeologen wel kundig onderzoek doen,
maar veel te snel aan het historisch interpreteren slaan. Dat geldt vooral ook voor de etnische interpretatie. Daarbij gaat het niet
om de vraag of de terpenarcheologie al dan niet is gericht op de etnische identiteit van de Friezen. Dat zou van beide kanten
onwetenschappelijk zijn.

W

aar het om gaat, is dat men, zodra men over
etnische identiteit komt te spreken, grotendeels
voorbij lijkt te gaan aan wat buitenlands
onderzoek (de Wiener Schule en onderzoekers als Sebastian
Brather en Ian Wood) tot dusverre heeft opgeleverd. Het
proefschrift van Ernst Taayke bijvoorbeeld verbindt een
bepaald type vaatwerk nadrukkelijk aan de Friese identiteit.
Dat ik in verband met juist deze kwestie over bloed en
bodem begon, was ingegeven door een uitlating van Taayke
zelf, die in verband met de door hem veronderstelde
verdwijning van de Friezen sprak over ‘homeopathisch
verdund Fries bloed’. Leuk gevonden, maar er bleek uit
dat hij nog teveel verkeerde in de denkwereld van Gustaf
Kossinna, grondlegger van de in diskrediet geraakte theorie
van de ‘ethnische Deutung’.
Nicolay gebruikt ‘etnisch beladen namen als Friezen en
Saksen’ tussen aanhalingstekens, schrijft Annet Nieuwhof.
Maar die namen zijn niet ‘etnisch beladen’. Het zijn gewoon
begrippen uit de klassieke en vroegmiddeleeuwse bronnen.
Het gaat alleen om het interpreteren van wat ze voorstellen.
Daar ligt het grote probleem. Door dergelijke begrippen,
die voor de tijdgenoten echt wel een concrete betekenis
hadden, tot ‘etnisch beladen’ te verklaren, menen sommige
Nederlandse archeologen de vrijheid te hebben daarmee,
met voorbijgaan aan de schriftelijke bronnen, wat te kunnen
gaan fröbelen.
Dat voorbijgaan aan bronnen is te constateren. Men
gaat er van uit, dat de Franken de Friezen hun naam
hebben gegeven naar het ‘beroemde’ gebied Frisia, dat
de Romeinen al vermeldden. Maar een gebied ‘Frisia’
komt in de klassieke bronnen niet voor. Ik noemde de
historisch gedocumenteerde aanwezigheid van de Friese
koning Redbad op Helgoland. De ‘Utrechtse school’ van
Marco Mostert meent dat hij een regionale koning was in
de buurt. Maar wat moest die man dan op Helgoland? Op
dat Utrechtse idee van regionale koninkjes borduurt Johan
Nicolay voort in zijn boek. Dat fraaie boek zal, zolang het
gaat om het typeren van al dat mooie spul, best wel kloppen,
maar het gaat om de interpretatie naar het historische

Afgraving van de terp
Burmania te Ferwerd met
terpbaas Keimpe Reitsma,
1910-1919. (Fries Museum)

terrein. Ernst Taayke construeerde in de Romeinse tijd een
scherpe culturele grens bij de Lauwers, onder andere op
grond van het (alweer) voorkomen van
een bepaalde aardewerkversiering. Maar
de enige Romeinse schriftelijke bron die
daarover gaat, noemt de Eems als grens.
Wat de interpretatie van Annet Nieuwhof
betreft (niet haar archeologische
onderzoek, dat zal wel goed zijn) daar
kun je ook vragen bij plaatsen. Ik dacht
dat vragen stellen bij interpretaties
wetenschappelijk was. Je zou ook
zeggen dat als er zo’n buitengewone
wijze van dodenbestel (in een wereld
waar lijkverbranding ‘normaal’ was) zou
hebben bestaan in het Friese gebied een
auteur als Plinius, die hier geweest is, dat
zou hebben vermeld. Het ontbreken van
bossen op de kwelder vind ik niet een sterk argument. Voor
verbranden van doden zou ook turf kunnen zijn gebruikt.
En veen was er volop in de buurt. Van 400 tot ongeveer
750 was er ook lijkverbranding op de terpen. Daarvan zijn
vele sporen gevonden. Maar toen was de kwelder net zo
kaal. En dat er geen ‘strooiveldjes’ uit de Romeinse tijd zijn
aangetroffen, zegt in een gebied waar voortdurend nieuwe
kleilagen zijn afgezet, ook niets. <

Streepbandpot met twee
oren, 0-400. (Fries Museum)
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(Historisch Centrum Leeuwarden)

VERDWENEN STRAATBEELD

HESTER POSTMA

‘Even een paar kiekjes
in de bokkepis doen’
S

eptember 1957. Twee nonnen nemen de stadsbus op
het Gouveneursplein in Leeuwarden. Tegenwoordig
komt men in Friesland op straat geen zusters meer
tegen, maar in de jaren vijftig was dit nog heel gewoon. Zo
woonden er toen in de Leeuwarder binnenstad nonnen in het
Sint Elisabethklooster in de Grote Kerkstraat en in het Sint
Jozefpension en Sint Fredericusgesticht op de Voorstreek en
in de Amelandsstraat. De foto is gemaakt door fotojournalist
Bas den Oudsten (1927-1989).
Den Oudsten was onder meer noordelijk redacteur van
Het Parool en weekblad De Spiegel en werkte voor radio
en televisie. Van 1971 tot 1983 was hij voorlichter van de
gemeente Smallingerland.
Bas den Oudsten fotografeerde graag en veel. Zijn foto’s

geven een fraai tijdsbeeld van wat vaak wel de ‘lange
jaren vijftig’ worden genoemd. In december 2004 werd
de bijzondere collectie van Den Oudsten met duizenden
negatieven van Leeuwarden, Friesland en andere delen
van Nederland overgedragen aan het Historisch Centrum
Leeuwarden. ‘Mijn vader had altijd een notitieboekje bij zich
en twee camera’s om de nek,’ vertelde Peter den Oudsten,
voormalig wethouder in Leeuwarden en tegenwoordig
burgemeester van Groningen, toen. ‘Een Rolleiflex 6x6
spiegelreflex voorzien van een zwartwit-film en een Rolleicord
met dia-film. Hij ontwikkelde zelf in een speciaal gemaakte
doka in ons huis in Snakkerburen. “Even een paar kiekjes in
de bokkepis doen”, zei hij standaard als er foto’s moesten
worden ontwikkeld.’
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KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

Thom Mercuur
De voormalige museum
directeur en kunstverzamelaar Thom Mercuur is 20
januari overleden. Hij was
de oprichter van museum
Belvédère in Oranjewoud, dat
in 2004 is geopend. Ook was
hij kenner en ontdekker van moderne Friese kunstenaars en zorgde ervoor dat kunst van Boele Bregman,
Gerrit Benner, Jan Mankes en Willem van Althuis nationaal bekend werd. Thom Mercuur is 75 jaar geworden.
www.museumbelvedere.nl

Rink van der
Veldepriis
Anne Feddema hat foar syn
ferhalebondel De triennen
fan Cheetah (2014) de
twa-jierlikse Rink van der
Veldepriis krigen. De priis is
yn 2003 troch de gemeente
Smellingerlân mei de Friese
Pers Boekerij ynsteld en giet
nei de skriuwer fan it bêste
boek yn it Frysk of in Fryske
streektaal skreaun yn ien fan
de sjenres dy’t Rink van der
Velde ek beoefene. De oare nominearren wienen Hylke
Tromp, Mindert Wijnstra, Willem Schoorstra en Johan
Veenstra. De winner krijt neist € 1.250 ek in byld fan
Anne Woudwijk.
www.sirkwy.nl

Foto’s WO II
Het gemeentearchief van Tytsjerksteradiel heeft zestien
tot nu toe onbekende foto’s uit de Tweede Wereldoorlog
in bezit gekregen.
Op de foto’s uit 1944
staan soldaten van
de Kriegsmarine op
verschillende plekken
in de gemeente. Tot
nu toe was er maar
een foto bekend
van Duitse soldaten
in Burgum. Een inwoner tipte de gemeente nadat
hij het materiaal op internet te koop zag staan. De
Kriegsmarine controleerde in de oorlog de belangrijke
vaarverbindingen in Friesland.
www.omropfryslan.nl

BB-bunker
De voormalige BB-bunker (Bescherming Bevolking) bij
Grou is officieel een museum. De commandopost valt
onder het Nationaal Veiligheidsinstituut, dat de officiële
status van museum
heeft gekregen. De
commandopost is
in 1965 gebouwd en
was ten tijde van de
Koude Oorlog bedoeld
als schuilplaats voor
bestuurders. Het
Museum Bescherming Bevolking is incidenteel open.
Bezoekers met een museumkaart hebben gratis entree.
www.museumbeschermingbevolking.nl

Nedergerechten
online
Op de website van Tresoar
zijn 304.412 opnames uit de
Nedergerechten van Friese
gemeenten geplaatst. De
Nedergerechten waren lokale
rechtbanken in de grietenijen
en steden van de late middeleeuwen tot 1811. De
stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF)
begon in 2009 met het digitaliseren van dit archief. Het
eerste deel, zo’n 10% van de honderden meters archief
bij Tresoar, is nu online beschikbaar.
www.tresoar.nl

Skeletten
In Boksum zijn bij
graafwerkzaamheden
oude skeletten
gevonden van rond
1600 na Christus.
Mogelijk gaat het
om slachtoffers van
de Slag bij Boksum
op 17 januari 1586.
Er is ook aardewerk,
metaal en bouwmateriaal uit waarschijnlijk dezelfde
tijd gevonden. Het archeologisch onderzoek naar de
vondsten loopt nog.
www.omropfryslan.nl

Schaatsmuseum
De volledige collectie van het Eerste Friese
Schaatsmuseum in Hindeloopen wordt gedigitaliseerd.
Het gaat niet alleen om papieren en foto’s, maar ook
om schaatsen, prijzen en stempelkaarten. De eerste
4.000 stukken staan
al in de computer.
Archivaris Mark
Hilberts is vier tot vijf
dagen per week bezig
met het digitaliseren.
Hij verwacht over drie
jaar klaar te zijn met
het project.
www.omropfryslan.nl

Friezen gezocht
Het boek Friezen gezocht is digitaal raadpleegbaar op
http://images.tresoar.nl/download/friezen_gezocht.
pdf. De gids voor stamboomonderzoek in Friesland
van Piet Nieuwland verscheen tien jaar geleden en is
nog steeds een belangrijk naslagwerk voor genealogen.
Het boek is een doorzoekbare PDF zonder illustraties,
maar het is de
bedoeling om in
de toekomst een
meer dynamische
presentatie
op basis van
het boek te
maken, die ook
makkelijker
kan worden
geactualiseerd.
www.tresoar.nl

Februaristaking
Bij Tresoar is een unieke foto van de Februaristaking
van 1941 aan het licht gekomen. Op de foto staat een
groep stakers op het Raamplein in Amsterdam. De foto
komt uit het dagboek van de toen 22-jarige Keimpe
Sikkema uit De Westereen die voor het dagblad Het
Volk werkte. Er
zijn vrijwel geen
foto’s van de
februaristakingen
waarbij duizenden
mensen in actie
kwamen tegen de
behandeling van
de Joden door de
Duitse bezetter.
De dagboeken van
Sikkema worden
bewaard bij Tresoar en zijn integraal te lezen op
www.geheugenvannederland.nl. De door Hetty Krol
gemaakte transcripties van de dagboeken staan op de
website van Tresoar.
www.tresoar.nl

Bedsteewand
Een zeldzame
bedsteewand staat
na vijftig jaar weer op
zijn plek in Warkum.
De bedsteewand is
gerenoveerd door
vereniging Hendrick
de Keyser, die ook
het historische huis opknapte waar de bedsteewand in
staat. In de 18de eeuw haalde de eigenaar de bedstee
uit het huis om een koetshuis van de kamer te maken.
De bedsteewand stond al jaren in een depot en heeft
ook een tijdje in het Zuiderzeemuseum en het Fries
Museum gestaan.
www.omropfryslan.nl

Jan Mankes
Museum Belvédère heeft
op een veiling het schilderij
‘Slootje met overhangende
dopheide’ van Jan Mankes
gekocht. Het werk komt uit
1914 en is bijzonder omdat
het werk met ‘de blik naar beneden’ is geschilderd,
waardoor er diepte in het werk zit.
www.museumbelvedere.nl

Fibula
Danny Brink (16) uit Goaiïngaryp heeft een
middeleeuwse fibula gevonden. Met behulp van een
metaaldetector vond hij de gouden mantelspeld in een
veld bij Joure. Onderzoek moet nog bepalen hoe oud
de fibula is, maar volgens schattingen gaat het om een
mantelspeld uit de 10de of
11de eeuw. De speld is aan
de voorkant versierd met
een edelsteentje en aan de
achterkant staat mogelijk
de Germaanse god Odin
afgebeeld.
www.omropfryslan.nl
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Oer de Grins
Eartiids wie de stêd Grins in Saksysk
bolwurk yn in Frysk lân. Mar de stêd is
baas wurden oer de ommelannen. Dat hat
bygelyks Ljouwert noait foar elkoar krigen.
Echte Ljouwerters hâlde, lykas Grinzers, ek
net fan Friezen. Dat blykte koartlyn mar wer
doe’t yn it Cambuurstadion by de wedstriid
tsjin SC Hearrenfean in grut spandoek
hong: Anti Fries. Mar de 419 Fryske doarpen
binne wat selsbewuster as de Ljouwerters.
Dy ha tefolle missers hân om mei de holle
omheech rinne te kinnen. Dat dogge de
Grinzers wol. It noarden dat is Grins, fine
sy. En Fryslân en Drinte hearre by harren
ommelannen. Yn in grut selskip kenne je
de Grinzer der samar út. Hy praat lûder as
de oaren. En hy wol gelyk ha, altyd mar lûd
wer gelyk ha. Opfallend dat ik skriuw hy. Sy
is net te hearren. Mar ik ha ea trije wiken
mei in echte Grinzer omgean moatten, en
him op it lêst frege: ‘mar ik mei dochs wol
oars tinke as dy.’ Nee. Hy´ woe myn tinken
bepale. Fergelykber mei Sicco Mansholt, de
Grinzer boer dy’t as minister fan lânbou yn
Fryslân kaam, en tsjin de boeren sei ‘jullie
moeten investeren’. Doe’t wy dat allegear
dien hiene, stelde hy de superheffing yn en
hienen wy wer neat. As je it lûd útskeakelje,
binne Grinzers fansels wer gewoane lju. De
Grinzer Jack Cramer waard foarsitter fan de
yn-Fryske skûtsjesilers en nimmen hat ea
murken dat hy út de stêd kaam. De Grinzers
dy’t, sa’t se seine, foar ûntwikkkelingshelp
nei Fryslân kamen, en dat moast wol, want
bûten de stêd wie foar harren ek neat te
dwaan, giene mei syn allen om in taffeltsje
sitten. Krekt as Friezen yn it bûtenlân en
bûten de provinsje dat dogge. De kastleins
yn Fryslân setten in grouwe kanne kofje
op tafel, swiete koeke, en de Grinzers
neamden harsels de Grunneger Sproak. Mar
se sproaken net iens mear lûd dan, want
se sieten ek mei langstme oan it frjemde
Fryske taffeltsje te skriemen. Leaf. Itselde
gefoel. En dochs fine we it ekstra moai as
SC Hearrenfean fan FC Grins wint.

BOEKEN KORT
De Fries die in de toekomst
sprong
Huub Mous
Wijdemeer, Leeuwarden, 2016
304 p. | isbn 9789492052193
€ 25
Kunsthistoricus Huub
Mous beschrijft hoe Fries
modernisme in de roerige jaren
zestig kon ontstaan en gaat in
op de transformatie van het
bewustzijn die zich manifesteerde in de binnenruimte
van de psyche en in de buitenruimte van de leefwereld.
Hij schetst een beeld van de veranderingen in kunst,
literatuur, architectuur, stedenbouw, planologie en de
media.
Dokkumer Muziekminnaars in
het dramatische jaar 1787
G.I.W. Dragt
Stichting Musea Noardeast
Fryslân, Dokkum, 2016
116 p. | € 19,95 (te koop in
Museum Dokkum, of
te bestellen via
www.museumdokkum.nl)
Een bont gezelschap Dokkumers woont in 1797 een
bijeenkomst van een Dokkumer muziekgenootschap
bij. Van de aanwezigen is een namenlijst bewaard
gebleven en Ihno Dragt zocht naar persoonlijke
details van deze mensen en plaatste die in de bredere
context van de dramatische gebeurtenissen 1787 toen
gewapende burgermacht en patriottische sociëteiten
werden verboden.
Vloeiend landschap
Peter de Ruyter
Bornmeer, Leeuwarden,
2016
128 p. | isbn 9789056153700
€ 19,50
Landschapsarchitect
Peter de Ruyter maakt
een rondreis langs
verschillende landschapstypen van Friesland. De
diversiteit en schoonheid van het Friese landschap
brokkelt af met bedrijventerreinen, windturbines en
een verschrompelend veenweidegebied. Dit boek is
een pleidooi voor verbetering en visie.
Reedride op glêd iis
Josse de Haan
Utjouwerij Elikser, Ljouwert,
2016
378 s. | isbn
9789089548320 | € 24
Bondel mei ferheljend en
polemysk proaza, poëzy,
literatuerkrityk, essays,
analyzes, anarkys en
kollaazjes. It is de fjirde
yn de rige eigen wurk dy’t
Josse de Haan gearstald
hat. Brieven oan (literêre) freonen en reaksjes op mails
en blogs oer literêre ûnderwerpen jouwe sicht op it
literêre bedriuw.

MARIJKE DE BOER

Een profeet die stokbrood eet
Jan de Boer
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2016 (verschijnt
10 april)
186 p. | isbn 9789033000577
€ 19,50
Jan de Boer, in de jaren 1970 en
1980 directeur van de sociale
dienst in Leeuwarden, gaf
altijd zijn visie over armoede,
economie en ecologie. Hij sprak als een van de eersten
over bijstandsfraude en pleitte al vroeg voor een
basisinkomen. Na zijn pensionering vertrok hij naar
Zuid-Frankrijk. Hij onderhoudt contacten met talrijke
kunstenaars en ontmoette Jean-Paul Sartre en Albert
Camus.
Reinier Paping - Held van de
Elfstedentocht
Mark Hilberts
Bornmeer, Gorredijk, 2016
176 p. | isbn 9789056153717
€ 15
Schaatsjournalist en
schaatshistoricus Mark Hilberts
beschrijft in deze biografie het
verhaal van Reinier Paping
(1931) die in 1963 de zwaarste
Elfstedentocht aller tijden won en daardoor uitgroeide
uit tot een held. Nog dagelijks ervaart Paping de impact
van zijn Elfstedenoverwinning. Hilberts ontrafelt de
mystiek van zijn heldenstatus.
Graven aan de voet van de
Achlumer dorpsterp
Johan Nicolay en Gilles de
Langen
Vereniging voor Terpenonder
zoek, Groningen, 2016
221 p. | € 25
Het boek is een opgravings
verslag, maar tegelijk een publicatie voor de geïnteresseerde
leek en beschrijft de opgraving van 2009 bij Achlum door
het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit
Groningen. Voornamelijk de situatie om de terp is door
deze opgraving beter in beeld gekomen en wijst op een
veel breder gebruik van de kwelder als eerder gedacht.
Monumenten van de Wadden
Ger Schoolenaar
Uitgeverij Huys, Amsterdam, 2015
152 p. | isbn 9789490892043 | € 29,50
Op de vijf Waddeneilanden staan meer dan vijfhonderd
rijksmonumenten. In dit boek komen er vijfenzeventig
aan de orde met foto’s
van karakteristieke
bezienswaardigheden
en eilanders die over
de geschiedenis
achter de boerderijen,
commandeurshuizen,
musea, kerken,
molens en vuurtorens
vertellen.
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BOEKEN

JAN VAN ZIJVERDEN

Dag, mijn lieve
moeder; Grafcultuur
in Friesland
Peter en Klaske
Karstkarel
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2015
667 p. | isbn
9789033000478
€ 39,95
‘Herdenk de 10 miljoen doden’ en reis met Euroreizen
naar de loopgraven in Noord-Frankrijk. ‘Visit the killing
fields’ vanuit Mad Monkey Hostels in Cambodja: ‘No
stress, no worries’. Een lijkverbranding meemaken
in India. Of doe met het hele gezin de Grimmige
Gruwelloop in Leiden waarbij je onder andere
kennismaakt met Marie de Slegte, ‘een bloedige
moordenares uit de 17de eeuw’. Het fenomeen
‘dark tourism’ bestaat al lang, maar is bezig aan een
stevige opmars. In dat beeld past ook de toegenomen
belangstelling voor onze funeraire cultuur. Steeds
meer mensen brengen tijdens uitstapjes en vakanties
een bezoek aan begraafplaatsen. Een mix van
voyeurisme, historische interesse en de lust om lekker
te griezelen. Is het geen ‘dark tourism’, dan toch op
zijn minst gewoon toerisme. Steeds meer eigenaren
van begraafplaatsen spelen hier handig op in. Zo is er
bijvoorbeeld de ‘Association of Significant Cemeteries
in Europe’ die trots meldt dat er al 179 begraafplaatsen

uit 22 landen zijn aangesloten. Een organisatie die
de enorme potentie van begraafplaatsen voor het
onderzoek naar geschiedenis, cultuur en architectuur
erkent, maar die tegelijk het bezoek aan deze
begraafplaatsen stimuleert: ‘Many of these amazing
cemeteries are also included in the Cemeteries Route a tourist route accross cemeteries of Europe’.
Het boek Dag, mijn lieve moeder van Peter en Klaske
Karstkarel dat eind vorig jaar bij de Friese Pers
Boekerij verscheen, past in de lijn van de ‘Association
of Significant Cemeteries’. Aan de ene kant gaat het
boek in op allerlei gebruiken en trends in de wereld
van het begraven, aan de andere kant zoomen de
Karstkarels in op de verhalen achter de graven die
ze bezoeken. Daarbij reizen de auteurs door heel
Friesland: van Harlingen tot Haulerwijk en van
Schiermonnikoog tot Scharl. Het boek is ingedeeld aan
de hand van verrassende thema’s zoals korstmossen
op begraafplaatsen, baarhuizen, grafpoëzie,
schipbreukelingen, begraafplaatsen voor dieren en
verkeersslachtoffers.
Veel lezers zullen echter eerst kijken in de met afstand
dikste hoofdstukken: ‘Kerkhoven en begraafplaatsen’
en ‘Rooms-Katholieke kerkhoven en begraafplaatsen’.
Daarin worden vrijwel alle Friese begraafplaatsen met

de belangrijkste bijbehorende wetenswaardigheden
besproken. Wie de moeite neemt om alle 667 pagina’s
door te lezen, komt enorm veel te weten over de
grafcultuur in Friesland. Zo vertellen de auteurs
bijvoorbeeld over het fenomeen ‘graftrommel’. Deze
ronde trommel werd begin 20ste eeuw geïntroduceerd
om de porseleinen kunstbloemen en de blikken
bladeren - een andere nieuwe vinding - te beschermen
tegen de tand des tijds. En wie stèles tegenkomt die
opvallend dicht tegen elkaar staan, weet voortaan dat
er een innige (familie)band was tussen de overledenen.
Kom je op een kindergraf een geknakte bloem tegen,
dan weet je na het lezen van dit boek dat deze staat
voor het afgebroken leven. Het grootste deel van het
boek bestaat echter uit de verhalen achter de grafstenen
die de auteurs op hun reizen tegenkwamen. Natuurlijk
verhalen van bekende Friezen, zoals uitvinder Eise
Eisinga, schrijver Rink van der Velde, architect W.C. de
Groot en sportvrouw Foekje Dillema. Maar vooral ook
verhalen van onbekende Friezen. Van de zusjes Van
der Meer uit Oentsjerk die in 2001 door een bellende
automobilist werden doodgereden tot de 18-jarige
Klaes Bakker uit Boazum die in 1940 in een wak in de
Franekervaart schaatste. En van Jan Klip uit Ballum die
in 1916 met de s.s. Lodewijk van Nassau op een mijn
liep tot Willemina de Jong van Terschelling die een man
en acht jonge kinderen naliet.
Dag, mijn lieve moeder is zoals het omslag zegt
inderdaad ‘een indrukwekkende kennismaking met de
grafcultuur in Friesland’. Het aantal ‘in steen gebeitelde
drama’s’ is echter zo
groot, dat het boek
soms neigt door te slaan
naar ‘dark tourism’.
Een zwak punt van het
boek is de fotografie.
Grafstenen fotograferen
is niet makkelijk, omdat
je allerlei halsbrekende
toeren moet uithalen
om ze in het juiste
perspectief op de foto
te krijgen. Die moeite
hebben de makers
niet altijd genomen,
waardoor de beelden soms wat rommelig ogen.
Bij foto’s van individuele grafstenen valt op dat er
maar weinig gebruik is gemaakt van een adequate
verhouding tussen scherpte en diepte. Ronduit
jammer is dat de vormgever sommige foto’s te weinig
ruimte heeft gegeven, waardoor de grafopschriften
soms onleesbaar zijn. Aan de andere kant was het
boek dan misschien zó dik geworden, dat de toch al
zwakke band het helemaal niet meer had gehouden.
Ondanks deze tekortkomingen zal dit overzichtswerk
ongetwijfeld op veel belangstelling kunnen rekenen
bij het grote publiek. Mochten mensen na het lezen
besluiten eropuit te trekken dan is het handig om
te weten hoe men zich gedraagt op een kerkhof. Zo
heeft een joodse begraafplaats dezelfde heiligheid als
een synagoge. Dat betekent onder andere dat heren
hun hoofd bedekken, dat bezoek tijdens de sabbat en
op Joodse feestdagen niet is toegestaan en dat eten
en drinken op de begraafplaats uit den boze is. Het
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap ziet recreatief
bezoek overigens als ongepast, een begraafplaats is
‘een eeuwige rustplaats welke dient voor diegenen die
er begraven liggen en die slechts hen toekomt’. Ook op
andere begraafplaatsen is men doorgaans erg gesteld
op de gewijde stilte die er heerst: ‘requiescat in pace’. <

UITGELICHT

DOEKE SIJENS

Moai fan Mercuur

Thom Mercuur wie in grut leafhawwer fan ienlingen,
fan keunstners dy’t har eigen gong gienen. Bygelyks
de bruorren Rinsema, dy’t modern wurk makken yn
Drachten doe’t mar in inkeling dat moai fûn. Hy hie
bewûndering foar trochsetters, iensume striders dy’t
har neat oanlutsen fan streamingen of moaden. Foar
sokke keunstners gie Mercuur troch it fjoer en soarge
dat se in útstalling krigen, wêrby’t altyd ek in boek útjûn
waard.

‘Marine’ van Jean Brusselmans. (Museum Belvédère)
Hast alle Fryske skilders, dy’t op ‘t heden ferneamd
binne, tankje dit oan Thom Mercuur. Hy wist syn
wurdearring foar Althuis, Bregman, Mankes, Benner
of De Vries oer te bringen op oare minsken, om’t dy
wol fernamen dat er werklik by dat wurk behelle wie.
Mercuur hie net folle op mei lju dy’t keunst mei it
ferstân beseagen, it gie him om emoasje, gefoel.
Mei sok tear en persoanlik wurk hinget Museum
Belvédère fol mei, mar ek by in soad partikulieren is
wurk fan Mercuur-keunstners te finen. Mercuur hie
werklik karisma en koe dêrtroch minsken beynfloedzje
en oerhelje it wurk fan ‘syn’ keunstners te keapjen.
It earbetoan ‘Mooi van Mercuur’ is oant en mei 15
maaie yn Museum Belvédère te besjen. <

‘Afscheid’ van Douwe van der Zweep. (Museum
Belvédère)
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KALENDER
TWEE ARCHITECTEN
Tentoonstelling over twee architecten waar een eeuw
tussen zit: Anne Frederiks Hoekstra (1876-1947) en
Nynke Rixt Jukema (1979).
www.friesscheepvaartmuseum.nl

3 april
TOREN VERSUS TRADITIE
Lezing van Thomas von der Dunk over torens in
Nederland, onder andere de Oldehove.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

6 april
ZEELIEDEN IN DE SCHIJNWERPERS 1585-1924
Lezing van Jurjen Leinenga en Jeanine Otten over
zeelieden.
www.hannemahuis.nl

7 tot en met 15 april
WEEK VAN DE KLASSIEKEN
Thema van deze editie is Reizen in de Oudheid. Er zijn
tal van activiteiten.
www.weekvandeklassieken.nl

8 april oant en mei 14 maaie
SKÛLJE YN JORWERT
Foarstelling fan J&M Teaterwurk nei it boek ‘Nachtboek
van een kerkuil’ yn Jorwert.
www.jmteaterwurk.nl

9 april
NACHT VAN DE FILOSOFIE
De Nacht van de Filosofie Fryslân heeft als thema Over
Grenzen.
www.nachtvandefilosofiefryslan.nl

10 april
JAN DE BOER
Jan de Boer, oud-directeur Sociale Dienst Leeuwarden,
over zijn memoires.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

14 april
LUNCHLÊZING
Deputearre Sietske Poepjes praat oer de kultuer yn
Fryslân en de provinsjale rol.
www.tresoar.nl

16 en 17 april
MUSEUMWEEKEND
Het nationale thema van de museumweek (16-24 april)
is ‘Ons echte goud’. Veel Friese musea en instellingen
organiseren activiteiten in het museumweekend.
www.nationalemuseumweek.nl

16 april
CLAUDY JONGSTRA
Lezing van Claudy Jongstra waarin ze over haar werk
vertelt, het proces en de relatie de ze heeft met mens
en natuur.
www.friesmuseum.nl

17 april
EEN HALVE EEUW BILGAARD
Lezing van Jaap de Groot over de historie van de
Leeuwarder wijk Bilgaard, die in jaren 1965-1970 werd
gebouwd.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

21 april
HARLINGEN EN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Lezing van Jan K. Norg over de havenstad in de oorlog.
www.hannemahuis.nl

vanaf 24 april
HOLLAND DADA
Tentoonstelling ‘Holland Dada and the International
Context’ n.a.v. de 100ste verjaardag van de DADAbeweging.
www.museumdrachten.nl

1 mei
OPEN JOODS HUIZEN
Open Joodse Huizen in Leeuwarden.
www.friesmuseum.nl

3 mei
INLEVERDAG OORLOGSERFGOED WO II
Experts zitten klaar om objecten in te zamelen en over
de achtergrond te vertellen.
www.friesmuseum.nl

7 mei
ARCHEOLOGISCHE FIETSTOCHT
Evert Kramer leidt langs terpen en andere sporen
van de oudere geschiedenis van het landschap en de
bebouwing in Leeuwarden en omgeving.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

14 mei
WIJNALDUM
Excursie in Wijnaldum, met rondleidingen in de
Andreaskerk en het Archeologisch Steunpunt.
www.hannemahuis.nl

tot en met 18 juni
SCHEPEN OP TEGELS
Tentoonstelling over Nederlandse schepentegels,
gemaakt vanaf eind 16de eeuw tot en met de 19de
eeuw.
www.hannemahuis.nl

tot en met 3 juli
KERAMIEK ALS SPIEGEL VAN DE TIJD
Keramiek als cultureel geheugen van de vorige
eeuw, gecombineerd met andere kunstvoorwerpen,
historische foto’s en meubels.
www.princessehof.nl

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

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

tot en met 8 januari 2017
ANCIENT LIGHT
Tentoonstelling met het beste werk van viltkunstenares
Claudy Jongstra van de afgelopen jaren met schetsen,
proeven en foto’s van het maakproces van tal van
werken. Ook is een groot nieuw werk te zien.
www.friesmuseum.nl

(foto: Marcel van der Vlugt)

tot 3 april

MARIJKE DE BOER

tot en met 15 mei
MOOI VAN MERCUUR
Presentatie van werken die de onlangs overleden Thom
Mercuur voor het museum verzamelde.
www.museumbelvedere.nl

tot en met 29 mei
ABE GERLSMA
Schilderijen en etsen van Abe Gerlsma (1919-2012)
in Tresoar, Natuurmuseum Fryslân en Galerie de
Roos van Tudor, gecombineerd met objecten uit de
museumcollectie en plantenboeken uit de bibliotheek
van de academie van Franeker. In de galerie is een
verkoop-expositie met etsen.
www.tresoar.nl

tot en met 5 juni
GOUD-GEVONDEN SCHATTEN UIT DE
MIDDELEEUWEN
Terpvondsten zoals de goudschat van Dronryp, de
fibula van Wijnaldum en de schat van Wiuwert.
www.friesmuseum.nl

tot en met 5 juni
DE KOE
Tentoonstelling met werk van de fotografen Cas
Oorthuys en Hans van der Meer die de koe centraal
stellen in het Nederlandse landschap.
www.friesmuseum.nl

VERWACHT

Het Friesche boerenhuis
Honderd jaar geleden, in 1916, verscheen
Het Friesche boerenhuis. Onderzoek naar het
ontstaan van het tegenwoordige boerenhuis
in Friesland van Klaas Uilkema. Nu lijkt een
opvolger, Paul Borghaerts uit Easterein,
met succesvol onderzoek antwoorden te
geven op lang sluimerende vragen.
Fryslân 2016 nr. 3 verschijnt op 25 mei.
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Vorsteli

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

(foto: Marcel van der Vlugt)

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

Voor slechts

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

BESTEL NU!

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

Presentatie boek Paleis ‘t Loo

Fryslan_ma_apr_2016.indd 31
Vorstelijktafelen.indd 1

15-03-16 20:49
30-06-14 11:26

PASCHEN
Meesterwerk in bibliotheken

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

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