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SIEBRAND KRUL

Wigle van Aytta, Wirdumer van goede komaf, verwierf een status die geen Fries voor of na hem
wist te bereiken. Wigle, naar de geleerde mode verlatijnsd tot Viglius, doorliep een bestuurlijkwetenschappelijke loopbaan om vervolgens aan het Habsburgse hof te Brussel tot de hoogste kringen
door te dringen. Hij was beslissend in de totstandkoming van de Transactie van Augsburg, waarmee
de Nederlanden als Bourgondische Kreits een status van semi-onafhankelijkheid kregen. Hij vergat
niet zijn Friese afkomst, maar wortelde meer en meer in Vlaanderen, waar hij in Leuven het Collegium
Viglianum stichtte. In de Sint-Baafskathedraal in Gent kreeg hij een grafkapel, waar het drieluik hangt
dat in deze Fryslân is afgebeeld. Viglius’ graf in de kathedraal bevindt zich in deerlijk verwaarloosde
toestand. Het zou een mooi eerbetoon aan deze grote Fries zijn als ten tijde van de onthulling van zijn
standbeeld, komende oktober voor de Leeuwarder Kanselarij, en het aan hem gewijde symposium,
deze smet is uitgewist.
Groninger dr. Egge Knol gaat voor ons een nieuwe rubriek schrijven, ‘Naburen’, waarin hij de relatie
tussen (historisch) Friesland en de omringende wereld op prikkelende wijze belicht.
Met genoegen begroeten wij ons nieuwe redactielid Anne van Lieshout. Anne is 24 jaar, vorige zomer
succesvol afgestudeerd historica aan de RUG en terug in haar moederstad Leeuwarden.
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JOHAN DECAVELE

De Vlaamse connectie van
Viglius van Aytta
Wigle van Aytta (1507-1577), zoon van een herenboer uit Wirdum bij Leeuwarden, kon zijn talenten volop
ontplooien toen hij, na de verwoesting van het ouderlijk landhuis (stins) Barrahûs in 1515, onder de hoede
was gesteld van zijn geleerde oom Bernardus Bucho van Aytta, oud-pastoor van Swichum en later deken
van het kapittel van Den Haag en lid van het Hof van Holland. Naar hem noemde hij zichzelf met zijn
humanistennaam Suichemius, waarbij hij tegelijk Wigle verlatijnste in Viglius. Als Viglius is hij het best
bekend gebleven. In oktober wordt, voor de Leeuwarder Kanselarij, een standbeeld van hem onthuld. Dan
is er tevens een wetenschappelijk symposium over de betekenis van Viglius.

M

et zulke oom en beschermheer was de schrandere
Viglius voorbestemd voor een mooie carrière.
Zijn studies in de letteren (aan het door
Erasmus opgerichte Collegium Trilingue) en de rechten in
Leuven, Dôle en Avignon en zijn doctoraat in Valence in
1529 brachten hem in contact met de grote humanisten
van zijn tijd, onder meer Erasmus, Guillaume Budé en
Oecolampadius. Met de befaamde drukker Anton Fugger in
Augsburg onderhield hij een levenslange vriendschap. Na
een onderwijsopdracht in Padua kwam hij in 1534 terug naar
Friesland, maar al na korte tijd ambieerde hij hoge ambten
in het Duitse Rijk: officiaal (geestelijk rechter) in Münster, lid
van de Rijkskamer in Spiers, rector van de universiteit van
Ingolstadt.

van bijna alle hoge ambtenaren. Hij had als jurist en politicus een beslissend aandeel in de totstandkoming van de
Transactie van Augsburg in 1548, die leidde tot de semi-onafhankelijkheid van de Nederlanden als Bourgondische Kreits
binnen het Duitse Rijk.
Het is opmerkelijk dat de Fries Viglius zich almaar
meer in Vlaanderen ging thuis voelen. Hij trouwde met
Jacoba Damant, zus van Pieter, proost van Sint-Veerle in
Gent. Meester Jacob Hessele, raadsheer in de Raad van
Vlaanderen, bracht hij met het oog op een huwelijk in
contact met zijn nichtje Jets van Hoytema. Het stak hem
later dat Hessele een twijfelachtige roem zou krijgen in de
Raad van Beroerten.

Viglius voelt zich almaar meer
thuis in Vlaanderen
Op 33-jarige leeftijd sloot hij zijn academische loopbaan definitief af, hoewel hij een bijzondere interesse bleef koesteren
voor de universiteit Leuven, waar in 1569 het Collegium Viglianum geopend werd, en voor ‘zijn’ Friesland, waar hij een
monument liet oprichten voor de geleerde Rudolf Agricola.
Zijn talenten als politicus en diplomaat stelde hij voortaan
in dienst van de Habsburgse regering in Brussel: eerst als
raadsheer in de Geheime Raad (1540), vervolgens als president van die Raad (1549), in 1554 lid van de Grote Raad van
Mechelen en daar bovenop president van de adellijke Raad
van State. Zo werd hij het brein van het regeringsapparaat
van de landvoogdessen Maria van Hongarije en Margaretha
van Parma en velde hij het eindoordeel over de benoeming
< De eerste zijkapel aan de rechterkant van de kooromgang van
de Sint-Baafskathedraal in Gent is de grafkapel van Viglius van
Aytta. Ze wordt beheerst door een groot drieluik, geschilderd door
Frans Pourbus, waarvan dit het middenpaneel is: Christus tussen
de schriftgeleerden, maar in werkelijkheid is het een symbolische
voorstelling van de religieuze meningsverschillen van die tijd.
(Sint-Baafskathedraal Gent © Lukas - Art in Flanders vzw, foto
Hugo Maertens)

Staatsman Viglius van Aytta,
geschilderd door Frans
Pourbus. (Louvre)
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Een bijzondere belangstelling had Viglius voor de aloude oorkonden van de graven van
Vlaanderen, bewaard in het kasteel van Rupelmonde, die hij oordeelkundig beheerde en
ordende. Even was hij van slag toen in 1564 de uitgelopen kapelaan van Alveringem Jan
Hendrickx, als gewelddadige ketter opgesloten in de burcht, stro in de onderliggende
kelder ging stapelen en ermee dreigde de charters in brand te steken. Ondanks de
felheid van het opkomend calvinisme in die tijd, vooral in westelijk Vlaanderen – waar
bijvoorbeeld ook Hendrickx het meest actief was geweest – pleitte Viglius voor matiging
in de vervolging. Toen Margaretha van Parma in 1566 voorlopig de opschorting van de
ketterplakkaten toestond, steunde hij die maatregel volmondig. Geen wonder dat hij
later geen goede vriendjes was met de IJzeren Hertog van Alva, en dat hij in 1576 gretig
inging op het initiatief om in het Stadhuis van Gent vredesbesprekingen te beginnen
met de opstandige gewesten Holland en Zeeland. De Pacificatie van Gent (8 november
1576) beschouwde hij een beetje als zijn persoonlijke verdienste.

Beschuldigd van grote inhaligheid
Heel bijzonder vond hij dat het vergelijk gesloten werd in de stad waarmee hij –
hoewel hij bijna permanent in Brussel woonde – een bijzondere band opbouwde. Na
de troonsafstand van keizer Karel en Maria van Hongarije in 1555 had men hem in de
collaterale raden weten te houden door hem de post van coadjutor van de proost van
het Sint-Baafskapittel in Gent aan te bieden. Dat het kapittel steenrijk was, ontging de
Fries niet. Na de dood van zijn Gentse vrouw in 1553 kreeg hij de ambitie om zelf proost
te worden van het kapittel. Dat men voor het bekleden van dat lucratieve ambt priester
moest zijn was geen probleem: zijn goede vriend kardinaal Granvelle wijdde hem in
1562. In hetzelfde jaar werd hij kanselier van de Orde van het Gulden Vlies.
Even werd hij genoemd voor het ambt van eerste bisschop van Gent, maar hij weigerde.
Net toen werd hij ervan beschuldigd door zijn inhaligheid groot schandaal te hebben
verwekt. In een brief van landvoogdes Margaretha van Parma aan Filips II van 8 oktober
1564 heet het dat hij ringen, juwelen, vaatwerk, linnen, bedden, tapijten en andere
meubelen van de proosdij van het Sint-Baafskapittel ontvreemd en naar Friesland had
gestuurd en tevens dat hij zich al het baargeld van de overleden abt François d’Havroult
van de Sint-Pietersabdij, zo’n 100.000 gulden, had toegeëigend. Wat ervan waar is, valt
moeilijk te achterhalen. Feit is dat er in Gent en Brussel veel kwaad werd gesproken
over hem, omdat hij niet meer zo trouw de regeringspolitiek volgde, met name inzake
de strenge beteugeling van de ketterij. Veel collega’s in de regering waren het daar niet
mee eens. Overigens heeft hij zich later ontpopt als een gul maecenas van de SintBaafs, en vooral: hij stichtte er zijn somptueuze grafkapel.

Viglius kan geen partij kiezen
Het betreft de eerste zijkapel aan de rechterkant van de kooromgang van de SintBaafskathedraal, toegewijd aan Sint-Nicolaas. Ze wordt beheerst door een groot
drieluik, vervaardigd door Frans Pourbus. Het schilderij, gesigneerd en gedateerd 1571
(in werkelijkheid waarschijnlijk 1577), behoort tot de beste werken van de kunstenaar
en heeft tevens een geschiedkundige waarde omwille van de veertig vooraanstaande
personages die er op zijn afgebeeld. Als opdrachtgever staat Viglius knielend op het
rechter buitenluik. Het middenpaneel vertolkt diens pleidooi voor gematigdheid in de
kettervervolging. Hij verwachtte meer van overtuiging met redelijke argumenten dan
van het gebruik van de botte bijl.
Het thema is: de jonge Christus tussen de schriftgeleerden, maar in werkelijkheid is
het een symbolische voorstelling van de religieuze meningsverschillen van die tijd.
De knielende Viglius, op het rechterpaneel van het drieluik van pagina 4. (Sint-Baafskathedraal
Gent © Lukas - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens)
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Links ziet men de vertegenwoordigers van de katholieke orthodoxie:
keizer Karel V, koning Filips II, de hertog van Alva, de eerste Gentse
bisschop Cornelius Jansenius, en zeer prominent ook de zittende
Viglius zelf in rood kleed met grijze baard. Aan de overkant staan
onder meer Calvijn en de Gentse calvinistische volksleider
Jan van Hembyze (die had bij de totstandkoming van de retabel net
de macht gegrepen in Gent), terwijl vooraan een jonge knaap een
zware bijbel in de hand houdt. Maar ook aan die kant blijkt Viglius
te zitten: hij kan dus blijkbaar geen partij kiezen. De hogepriester
op de troon, die als het ware radeloos de handen uitsteekt over
zoveel ideologische strijd, is te identificeren met Nicolas Perrenot,
een belangrijk staatsman onder Karel V en vader van de bekende
kardinaal Granvelle, vriend van Viglius.
Op de zijluiken zijn diverse kunstenaars geportretteerd, onder wie
Cornelis Floris, Lanceloot Blondeel, Pieter Bruegel en de schilder
Frans Pourbus zelf met zijn vrouw Suzanne Floris. Naast de
Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck behoort
de Vigliustriptiek tot de belangrijkste kunstwerken van de SintBaafskathedraal.
Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk zijn nog meer sporen
van Viglius bewaard gebleven. Het eikenhouten portaal bij de
ingang draagt in de kroonlijst de tekst ‘Vita Mortalium Vigilia’,
ofwel ‘Het leven van stervelingen is een wake’. Het tochtportaal is
in 1572 gemaakt in opdracht van Viglius en draagt dan ook, naast
het woordspel, zijn uitgesneden wapenschild met korenschoof
boven een feniks. Viglius is zonder twijfel hier en
ook elders een groot organisator van zijn eigen
roem geweest. Vandaar ook dat hij het nodig
vond een autobiografie te schrijven, waarin
minder fraaie dingen zijn weggelaten.
Maar al met al is Gent met zo’n
schitterend retabel trots op de
Gentse connectie van de Fries. <

Johan Decavele (Tielt,
1943) studeerde aan het Institut
für europäische Geschichte
in Mainz. Hij promoveerde
tot doctor in de geschiedenis
(KULeuven) in 1975 met de
dissertatie De dageraad van de
Reformatie in Vlaanderen. Hij was
stadsarchivaris en vervolgens
hoofd van de dienst Cultuur van
de Stad Gent. Hij publiceerde
archiefinventarissen en werken
over de Gentse stadsgeschiedenis
en over de religieuze geschiedenis
van de 16de eeuw, het laatst in
het verzamelwerk De Reformatie
(Walburg Pers, 2017).

Viglius als kanselier van de Orde van het Gulden Vlies,
geschilderd door Jacob de Punder. De ridderorde was
exclusief, het lidmaatschap gold als prestigieus. Viglius werd
kanselier in 1564. (Fries Museum)

Vigliuscollege in Leuven. In het
midden de toegangspoort met
daarboven het wapenschild van
Viglius.

7

TWEEDE WERELDOORLOG

JOHN LÖWENHARDT

Op zoek naar
Hans Goudsmit
In Menaam ligt een Joodse man begraven op de protestantse
begraafplaats: Hans Goudsmit (1921-1944). Wie was hij en hoe
is hij hier terecht gekomen? Een speurtocht door archieven, van
Menaam tot Washington.
Henry (Hans) Goudsmit.

‘O

nze dodenakker waarin onze geliefden rusten,
wordt bijzonder gewijd door het opnemen van
deze zoon van het oude volk Israël.’ Deze woorden spreekt kerkvoogd H. van der Meer op 3 mei 1947 op de
begraafplaats bij de kerk van Menaam. Sinds twee-en-half jaar
rust hier het stoffelijk overschot van Henry (Hans) Goudsmit.
Hij werd op 19 november 1944 nabij het dorp gefusilleerd,
samen met twee andere gedetineerden uit de gevangenis van
Leeuwarden: Dirk de Vries (19) en Jan Zorn (37). Zij moesten
boeten voor een verzetsdaad van anderen: het strooien van
kopspijkers op de Ryksstrjitwei tussen Leeuwarden en Harlingen. Hans was 23 jaar.

Afschrikwekkend voorbeeld

Dirk de Vries (boven) en
Jan Zorn worden met Hans
Goudsmit in 1944 gefusilleerd. Zij boeten voor een
verzetsdaad van anderen: het
strooien van kopspijkers op
de Ryksstrjitwei tussen Leeuwarden en Harlingen.
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De lijken van de drie mannen moeten die zondag
19 november op last van de Duitsers een etmaal langs de
straatweg blijven liggen – als afschrikwekkend voorbeeld. Op
maandagavond worden zij naar een schuurtje op het kerkhof
van Menaam vervoerd ‘en door Jac. Grijpma liefdevol behandeld en gekist’. Kisten zijn per paard en wagen gehaald,
betaald door ‘het Steunfonds’. NSB-burgemeester De Jong
wordt ertoe overreed de lichamen niet ongeïdentificeerd in
een kuil te laten gooien. Op woensdag 22 november delft de
koster drie graven, terwijl de doden in de kerk liggen opgebaard. Op het nippertje zijn de families van Zorn en De Vries
in kennis gesteld – en kort voor aanvang van de rouwdienst
komt er bericht dat deze de lichamen zullen komen ophalen.

Dominee De Hoest heeft de leiding van de rouwdienst. Hij
leest psalm 130 en een gedeelte van Nehemia. ‘Wij leggen
vandaag ter ruste Hans Goudsmit,’ zegt hij, ‘gescheiden van
zijn familie. De Here trooste en beware hen... Israël hope
op den Here, en Hij zal Israël verlossen.’ Kerkvoogd Van der
Meer dankt daarna de begrafenisvereniging die alles ‘zo zorgvuldig pro-deo verricht, en wel op een andere wijze dan de
bezetter bevolen had.’

Geen enkel Joods symbool
De drie geëxecuteerden hadden met kopspijkers of het
verzet niets te maken, en met het dorp Menaam al evenmin.
De Vries en Zorn werken bij de spoorwegen. Als op
17 september 1944 de spoorwegwerkers gehoor moeten geven aan een stakingsoproep vanuit Londen, duiken in heel
Nederland zo’n 30.000 van hen onder. Zo ook De Vries en
Zorn. Maar Hans Goudsmit was een Joodse slager, geen
spoorwegman. Uit het verslag van de commissievergadering
van 20 maart 1947 blijkt dat hij – op een nog onbekend tijdstip – is ‘gepakt in Blije waar hij [was] ondergedoken’.
De onthulling van het grafmonument was zorgvuldig voorbereid door de Gemeentelijke commissie tot Oprichting
van Oorlogsgedenktekenen in Menaldumadeel. De steen op
Hans’ graf is van bijzondere aard. Ze toont geen enkel Joods
symbool, Hebreeuws woord of letter. Maar wel twee andere
namen. De Gemeentelijke commissie heeft besloten ook de
namen van de twee andere geëxecuteerden op dit grafmonu-

Het registratieboek van de Leeuwarder gevangenis verrast met
een signalement. Archivaris Otto Kuipers legt het grote, zware
boek voorzichtig voor me neer… en daar staat hij: Hans Goudsmit,
ingesloten op 3 september 1944 om 11:30 uur. In de meest rechtse
kolom: zijn handtekening én signalement. Daardoor weet ik nu,
Hans was 1,74 m. lang, had zwart haar en zwarte wenkbrauwen,
donkerbruine ogen, een rond gezicht en geen baard. Achter de
gedrukte woorden ‘Godsdienstige Gezindte’ staat geschreven ‘Isr.’

ment te vermelden. Alle drie slachtoffers van de SD zouden
er aanvankelijk hebben gelegen tot De Vries en Zorn werden
herbegraven. Die versie blijkt onjuist. De notulen de commissie zijn er klip en klaar over. Jan Zorn ligt nu in Leeuwarden
begraven, Dirk de Vries in Drachten. Alleen Hans Goudsmit
ligt hier.
Ruim twee jaren na het grafmonument wordt een tweede
monument opgeleverd. Het is een zwerfkei met de namen
van de drie mannen onder de tekst ‘1940 1945 gefusilleerd
19 11 1944’. De rode kei ligt op de plek waar de drie onder een
kogelregen ‘vielen’, op de kruising van de Ryksstrjitwei tussen
Leeuwarden en Dronryp, en de Mieddyk die naar Menaam
leidt. Tegenwoordig is hier de vierbaansweg A31, naast de
zwerfkei is de ingang van een fietstunnel.
Roby Goudsmit-Gosler, Hans’ weduwe, is op 19 november
1949 aanwezig bij de onthulling van deze steen. Zij, én een
‘heer Eelhard uit Blije waar G. ondergedoken was.’ De notulist
van de Gemeentelijke commissie doet mij zeventig jaren later
een groot genoegen: de naam van de onderduikgever – al is
niet volledig duidelijk hoe deze wordt geschreven. Het blijkt
Jan Eelhart (Holwerd 1894-Wommels 1966) te zijn; hij schreef
zijn naam ook als Ehlhardt.
Na afloop van de onthulling in 1949 komt het gezelschap in
Menaam bijeen in gebouw CJMV. Dankzij de opgetekende
woorden van Jan Eelhart krijgt mijn beeld van Hans een klein
beetje reliëf: ‘Eelhard vertelde zijn ondervindingen met Goudsmit en prees deze zoon van Israel om zijn eerlijkheid, openheid en naastenliefde.’ <

Aby Goudsmit, de oudere
broer van Hans.

Grafsteen van Hans
Goudsmit in Menaam. Het
toont geen enkel Joods
symbool, Hebreeuws woord
of letter. De Gemeentelijke
commissie besloot ook de
namen van de twee andere
omgekomen mannen op de
steen te zetten.

Aankondiging van de
bar mitswa van Hans in 1934.
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Het leven van Hans Goudsmit
Hans werd op 9 april 1921 in Kampen
geboren. Zijn vader Simon was slager,
grootvader Abraham Goudsmit eveneens.
Simon was in 1916 in Kampen getrouwd met
Sophia Gosler. Hans had een oudere broer,
Aby (Abraham, 1917) en een tien jaar jongere
broertje, Asser. Van de drie broers overleefde
alleen Asser de Holocaust. Hij emigreerde
naar de Verenigde Staten en noemt zich nu
Fred.
In de zomer van 1923 verhuisde het gezin uit
Kampen naar de Oudeschans in Amsterdam.
Op nummer 36 opende vader Simon zijn
slagerswinkel, ‘De Kamper Vleeschhouwerij’.
Aby, Hans en Asser groeiden dus grotendeels
op in de Jodenbuurt van Amsterdam.
Zij hadden vanuit de slagerij uitzicht op
het brede en drukbevaren water van de
Oudeschans.
Na de inval van de Duitsers probeerden Hans
en zijn oudere broer Aby in mei 1940 naar
Engeland te vluchten. Maar toen zij ‘aan het
strand’ kwamen (de woorden van Asser, 9 jaar
oud in 1940) was ‘de laatste boot vertrokken’.
Op 24 april 1942 toonde de voorpagina van
het Joodsche Weekblad een mededeling van
de voorzitters van de Joodse Raad over de
sluiting van Joodse slagerijen. Van de Duitsers
mochten er in Amsterdam 46 openblijven –
die van Hans’ vader was daar één van – ‘doch
uitsluitend voor den verkoop aan Joodsche
cliëntèle’. In de krant van 10 juli stond de
slagerij vermeld als ‘Joodsch lokaal’. Op Hans’
JR-kaart vind ik dit terug: op 12 juli was er
een handgeschreven notitie ‘Lok. Z’ hetgeen
betekende dat de slagerij een ‘Sperre’ heeft
gekregen. Deze beschermde het hele gezin.
Hans, dan 21 jaar oud, voelde zich veilig.
Eind maart was Aby getrouwd, Hans trouwde
zestien dagen na de Sperre met zijn nichtje
van moederskant, Roby (Roosje) Gosler. Drie
dagen later trok het jonge stel in op het adres
Pretoriusstraat 89.
Hans kreeg bovendien een taak bij een
afdeling die de Joodse Raad eind augustus
1942 oprichtte, HAV, Hulp aan Vertrekkenden.
HAV had de wrange taak Joodse gezinnen
op alle mogelijke manieren te helpen in
hun voorbereiding op het vertrek naar ‘het
Oosten’. HAV verstrekte dekens, kleding,
Pier Pander bij zijn werk.
laarzen, pakken maandverband, setjes
(Historisch Centrum
Leeuwarden)
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babyondergoed; ze verstrekte pakadviezen
(rugzakken, géén koffers!), bracht voedsel
naar de Hollandse Schouwburg en stuurde
voedselpakketten en andere benodigdheden
naar doorgangskamp Westerbork. Drie
maanden na de oprichting telde HAV
416 medewerkers waarvan er maar twintig
werden betaald.
Honderddertig meter verder aan de
Oudeschans, op nummer 74, bevond zich de
grote afdeling van HAV voor de bevoorrading
en proviandering van Westerbork, een
gigantische operatie. C. Blüth, de leider van
de afdeling, had op een gegeven moment
zo’n driehonderd medewerkers en reisde
heen en weer tussen de Oudeschans en het
kamp.
In dat kamp werden Aby en Hans op
15 april 1943 binnengebracht; ze kregen een
bed toegewezen in barak 66, de beruchte
strafbarak. Wat er is gebeurd, weten we
niet. Er vertrokken deportatietreinen uit
Westerbork naar Sobibor op 20 en 27 april,
4 en 11 mei; 5.003 mensen in totaal die
vrijwel allemaal meteen na aankomst werden
vergast. Maar hoewel Hans en Aby als
strafgevallen waren binnengebracht, bleef
deportatie hen bespaard.
Na een maand (17 mei) werd Hans naar
Kamp Vught overgeplaatst en weer twaalf
dagen later naar Kamp Moerdijk, een
buitenkamp van Vught. Zo’n vijfhonderd
gevangenen groeven hier een tankgracht en
tankvallen langs het Hollands Diep naast de
Moerdijkbrug.
Een maand na aankomst, in de nacht van
2 op 3 juli, volgde terugplaatsing naar Kamp
Westerbork, barak 70. Philip Mechanicus
wijdde de volgende dag enkele regels in zijn
dagboek aan dit transport van 1.600 mensen,
1.100 uit Vught, 500 ‘van de Moerdijk’. De
mensen kwamen aan zonder bagage, ‘slechts
met de kleren die men aan het lijf had, als
landlopers.’ Veel van de mannen die aan de
Moerdijk hadden gewerkt, zagen er slecht uit.
Ook nu weer ontkwamen Hans en Aby aan de
dood. Zij werden niet meegestuurd met de
deportatietreinen naar Sobibor op 6 en 13 juli
(4.405 personen). Sterker nog: op 17 juli, twee
weken na aankomst uit Moerdijk, werd Hans
uit het kamp ontslagen. Weer weten we niet

waaraan hij deze enorme mazzel te danken
heeft gehad. Aby moest blijven en werd op
21 september naar Auschwitz gedeporteerd.
Er is nooit meer iets van hem vernomen.
Na zijn vrijlating uit Westerbork ging Hans
in juli 1943 naar zijn vrouw Roby, broertje
Asser en ouders aan de Pretoriusstraat in
Amsterdam. Daar bleef hij maar een paar
dagen, hij besloot onder te duiken. Een neef
had contacten bij het verzet, via hem kwam
Hans in Blije terecht. Wat daar is gebeurd
weet ik uit het interview met Asser.
Op 29 september 1943 ontkwam de rest van
het gezin ternauwernood aan deportatie. Dit
was het sein om nu ook onder te duiken. Asser
zelf had op een groot aantal adressen gezeten
en was enkele maanden in Bilthoven waar
zijn ouders ondergedoken zaten. Op zijn 13de
verjaardag, 2 januari 1944, kreeg hij daar van
zijn vader zijn eerste sigaret. De viering van
zijn bar mitswa (kerkelijke volwassenheid)
schoot erbij in.
Uiteindelijk kwam Asser in Blije terecht. Hij
had een vals persoonsbewijs onder de naam
van Wim Smit uit Rotterdam. Of Hans dan
al in Blije was, blijft onduidelijk. Ze woonden
op onderduikadressen dicht bij elkaar, zo’n
tien minuten te voet. Hans woonde bij een
alleenstaande man – dat moet dus Jan
Eelhart zijn geweest. Een enkele keer kwamen
de broers elkaar tegen, zoals eens bij de
klompenmaker. Ze veinsden elkaar niet te
kennen. Later in het onderzoek is gebleken
dat Hans aanvankelijk bij de familie Van der
Wal was ondergedoken, zijn vrouw Roby bij
de buurfamilie De Jong.
Asser scheef zijn broer brieven en bleef
meestal binnen, Hans vertoonde zich veel op
straat, té veel. Asser vond hem onvoorzichtig.
Het werd Hans noodlottig. Op een nacht
begin september 1944 (Asser noemt de
datum niet) werd hij gepakt. Spoedig daarna
werdt Asser overgebracht naar een nieuw
onderduikgezin in Hallum. Daar bleef hij tot
de bevrijding. Ergens in die periode kwam een
dominee hem vertellen dat zijn broer dood
was.
Na de oorlog kreeg Asser Hans’ overjas. De
jas zat vol kogelgaten. Asser concludeerde
daaruit dat zijn broer niet heeft geleden. Hij
liet de jas herstellen en droeg hem nog jaren.

> Meer weten?
• Andries Bosma en Harrie
Dijkstra, Net ferjitte...Niet fergete.
Menaldumadeel en het Bildt in de
jaren 1940-1945. Franeker, 1995
• Maurice Blessing,
‘De spoorwegstaking
van 1944’, Historisch
Nieuwsblad (2015:5)
• Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog. Deel 10b, Het
laatste jaar II, eerste helft,
’s-Gravenhage, 1981
• Philip Mechanicus, In Dépot.
Dagboek uit Westerbork,
Amsterdam, 1985
• Dr. J. Presser, Ondergang. De
vervolging en verdelging van het
Nederlandse Jodendom 19401945. Eerste deel, (p. 309, 474
e.v.), ’s-Gravenhage, 1965
• Bernard Wasserstein, Gertrude
van Tijn en het lot van de
Nederlandse Joden. Amsterdam,
(hoofdstuk 7), 2013

De ‘JR’kaart (persoonskaart)
van Henry Goudsmit.

Deze bijdrage is gebaseerd op
het handgeschreven notulenboek
van de Gemeentelijke
commissie tot Oprichting
van Oorlogsgedenktekenen in
Menaldumadeel (gemeentearchief
Menameradiel) en andere
bronnen uit een aantal archieven:
de opgaven voor de Erelijst van
Gevallenen (NIOD, Amsterdam);
Hans’ registratiekaart van de
Joodse Raad (Rode Kruis, Den
Haag); het registratieboek van
de Leeuwarder gevangenis en de
processen-verbaal van verhoren
van de beulen (Tresoar); het
interview uit 1982/83 met Hans’
jongere broer Asser (United
States Holocaust Memorial
Museum, Washington)

Asser Goudsmit, de tien jaar jongere broer van Hans.

Gedenksteen met de namen van de drie mannen. De zwerf kei ligt
op de plek waar ze onder een kogelregen ‘vielen’, op de kruising van
de Ryksstrjitwei tussen Leeuwarden en Dronryp en de Mieddyk die
naar Menaam leidt.

Dr. John Löwenhardt (Almelo,
1947) is politicoloog en promoveerde in 1981 aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij was medewerker aan de universiteiten
van Amsterdam en Leiden en
hoogleraar Ruslandkunde aan de
Universiteit van Glasgow. Sinds
voorjaar 2017 woont hij parttime
in Menaam tussen de plek van
de moord en het graf van Hans
Goudsmit. Löwenhardt publiceert
op LoewenhardtFoundation.org
verhalen uit zijn familiegeschiedenis.
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31 maart — 1 april
Iepeningswykein Taletún
en Talepaviljoen MeM

Wolkom yn de Taletún,
wolkom by Talepaviljoen MeM –
livingroom of languages
Fan freed 30 maart ôf is de
Prinsetún yn Ljouwert 30 wiken
lang in Taletún mei as strieljend
middelpunt Talepaviljoen MeM –
livingroom of languages. Wolkom
yn Lân fan taal, wolkom yn de
Taletún, wolkom by Talepaviljoen
MeM – livingroom of languages.
Lit dy ferrasse troch taal yn
allerhanne ferskiningsfoarmen!
Tagong fergees.

Gean ‘der op út mei heit&mem’
In spesjaal programma foar bern fan 0-12 jier en harren
heiten en memmen, pakes en beppes, broerkes, sukes,
tantes, omkes ... sis mar de hiele famylje! Sneon 31 maart
de allerearste ‘der op út mei heit&mem’ yn in searje fan
15. Binne jim der by? Middeis fan 13.00-17.00 oere yn de
Taletún by MeM. Sjoch ek www.heitenmem.nl.
Giest ‘der op út mei heit&mem’ op: 31 maart, 28 april,
5 en 26 maaie, 30 juny, 21 en 28 july, 4, 11, 18 en 25
augustus, 1 en 29 septimber, 20 en 27 oktober 2018.
By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal
MeM biedt alle wiken in breed poadium oan de taalmienskip dy’t sintraal stiet. Fan 1 april o/m 10 juny binne dat
Nederlânske streektalen en –dialekten, fan 10 juny o/m
19 augustus komst by MeM yn ‘e kunde mei Europeeske
lytse talen en fan 19 augustus o/m 28 oktober jouwe taalmienskippen út de stêd Ljouwert ‘acte de présence’.
Alle tongersdeitejûnen en sneintemiddeis
programmearring mei muzyk, ferhalen, poëzij,
ynterviews, presintaasjes, kabaret en/of teater
mei de taal fan de wike!

1 april — 8 april

Biltsk

8 april — 15 april

Achterhoeks/Liemers

15 april — 22 april

Zuid-Hollands

22 april — 29 april

Twents

29 april — 6 maaie

Limburgs

6 maaie — 13 maaie

Drents

13 maaie — 20 maaie

Brabants

20 maaie — 27 maaie

Gronings

27 maaie — 3 juny

Zeeuws

3 juny — 10 juny

Stellingwerfs

Sjoch foar mear ynformaasje, iepeningstiden, nijs en it
aktuele programma-oersjoch op www.lanfantaal.frl en/of
www.afuk.frl en folgje MeM op Facebook en Twitter.

BIJ HET GRAF VAN… JAN DE ROOS

DOEKE SIJENS

‘It wie dan altyd in lyts bytsje feest’
Net elkenien wie like optein oer syn sjongkeunst, mar foar wa’t ea in optreden fan him meimakke hat, wie it wol in memorabel
barren. Foar al dy minsken is Jan de Roos (1897-1979) folle mear as in lietsjesjonger. Alles oan him wie opfallend: syn galmjende
lûd, mar ek de massa medaljes dy’t er op syn jas spjelde hie. Nei syn dea ha bewûnderers noch besocht om him yn de stêd
Grins in stânbyld te besoargjen, mar dit plan krige net genôch stipe. Sa’n snústerige figuer fertsjinne gjin eare, sa wie it
betinken fan de pommeranten. Syn grêf yn Oerterp leit der yn alle gefallen kreas by.

L

ang net alles yn de libbensrin fan Jan de Roos is
noch benei te kommen. Wol geane der in soad sterke
ferhalen oer him om. Wis bliuwt, dat er berne is op
23 novimber 1896 yn Oerterp. Hy komt út in earmoedige
húshâlding en is ien fan alve bern. Syn mem heart ta de
folgers fan Abraham Kuyper. Jan is gjin learder en komt al
jong by de boer. Op skoalle fernimme de masters daliks al dat
Jan gjin autoriteiten ferdrage kin en soks sil net mear feroarje.

Hy bliuwt dan ek noait lang by ien baas. Under tsjinst besiket
men him te dissiplinearjen troch him foar straf op te sluten.
Nei in ûngemak komt er frij. Letter is wol úthâlden dat Jan
troch syn tsjinsttiid psychyske skea oprûn hat.
Nei tsjinst nimt er wer los wurk oan en hâldt op in soad
plakken yn it Noarden ta. Yn 1931 is er yn Bedum, dêr’t er
(34 jier âld) trout mei de 19-jierrige Siebrigje Drost (19121982), ôfkomstich út Dokkum. Neffens de ferhalen ha de twa

Jan de Roos foar de V&D
oan de Grote Markt yn
Grins, likernôch 1970. (RHC
Groninger Archieven)
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BIJ HET GRAF VAN… JAN DE ROOS
d’r ain van zien aria’s oetkrollet – opus zoveul van homzulf –
en hai haangt doar haildaal bie achterover of hoast mit neus
aan grond, den is dat veur mie ’n bewiis dat hai haildaal ien
zien Kunst opgaait.’
Mei de stôk hâldt er by in optreden de taskôgers wat op in
ôfstân. Laitsje bern him út, dan driget er mei syn stôk. In
soad lytsen binne dan ek deabenaud foar him.

Syn triljende lûd, djip út ’e kiel wei,
makket yndruk

Jan de Roos op strjitte yn
Nieuw-Scheemda, 1958.
(RHC Groninger Archieven)

Pier Pander bij zijn werk.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)
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inoar troffen doe’t se by deselde boer wurken en wie Siebrigje
yn ferwachting rekke. Op de trouakte stiet dat Jan wurkleas
is, hy hat dan nei alle gedachten al wer dien krigen by syn
boer. Jan en Siebrigje sette har nei wenjen yn Woltersum,
mar botte fortúnlik is it houlik net. Jan kin yn ’e krisisjierren
gjin wurk fine en bedarret yn ’e wurkferskaffing. Folle jild
fertsjinnet er net. Der komme fiif bern, de lêste (dy’t mar
twa jier wurden is) yn 1940. Mei’t Jan meast fan hús is, komt
alles foar Siebrigje op. Neffens de ferhalen is sy in driftkop,
ien dy’t rúzje makket mei elkenien. Yn 1941 freget sy in
skieding oan, in fersyk dêr’t Jan him net tsjin ferset. Siebrigje
is letter wer troud, mar har bern binne by oaren opbrocht (en
adoptearre). Jan hat noait wer kontakt mei harren socht.
Jan mei graach sjonge, benammen psalmen en aria’s fan
Verdi en Bach dy’t er op ’e radio heart. Hy hat gjin sjongles
hân, mar is oertsjûge fan syn eigen talinten. Syn maten by
de wurkferskaffing pleagje him mei syn ambysjes en daagje
him út foar harren op te treden. Sa fynt Jan út, dat er mei
it fermeitsjen fan publyk jild fertsjinje kin. It betsjut ek dat
er dan gjin swier wurk mear hoecht te dwaan. Meastentiids
binne syn teksten net te ferstean, mar troch de lange
úthalen dy’t er makket en syn triljende lûd, djip út ’e kiel wei,
makket er altyd yndruk. Wat dêrby helpt, is syn opfallende
foarkommen. Meastentiids hat er in lange swarte jas oan en
is er behongen mei medaljes en kettingen. Bytiden hat er ek in
diploma op syn boarst bûn. Altyd draacht er in hoed of in pet.
Fan elk optreden makket er wat bysûnders, troch by it
sjongen hiel djip foaroer te bûgjen om dêrnei – mei in stôk
yn’e hân – hiel fier efteroer te bûgjen, ‘tot het punt waarop hij
wel achterover moest vallen.’ De Grinzer dichter Jan J. Boer
hat de yndruk dy’t Jan dêrmei makke, sa beskreaun: ‘As Jan

Lange jierren is Jan op ’e swalk. Hy komt noch wolris by
famylje yn Oerterp oer de flier, mar dy skamje har foar syn
karriêre. Fierders binne syn spoaren net maklik nei te gean,
hy hat rûnom wenne, bygelyks ek yn Emmercompascuum.
Hy hellet mei syn sjongkeunst jild op (earst sinten, letter
kwartjes en gûnen), krijt by sympatike lju kofje en in stik bôle.
Oeral hat er syn adreskes. Jan praat mei elkenien, sterke
ferhalen of ôfwaaid praat, en de measten fine it prachtich.
Jan reizget benammen de Noarlike kontreien ôf, mar yn en
nei de oarloch komt er ek yn Leiden en Amsterdam. ‘Eigenlijk
heette de vreemde wandelaar, wiens duidelijke Friese accent
zijn geboortegrond verried, Jan de Roos, maar vanwege zijn
kant noch wal rakende verhalen die hij frequent verkondigde,
werd hij door iedereen met ‘Excellentie’ aangesproken. Deze
betiteling maakte hem even trots als gelukkig.’
Letter wennet er yn de stêd Grins en reizget mei de bus nei
plakken dêr’t de lju wol wat ferdivedaasje brûke kinne. It is
dan altyd in lyts bytsje feest, neffens in tsjûge. ‘Het optreden
van Jan was altijd heel bijzonder. Alle jaren hetzelfde, stond
hij te galmen. Hij ging bijna haaks achterover en dan begon
hij te joelen. Jan vond zingen met een trillende stem heel
mooi. De stok omhoog, ‘de scepter van zijn waardigheid!’
Altijd in het zwart gekleed, dat hoorde bij zijn stand.’
Om 1965 hinne, Jan is dan hast santich jier, beheint er syn

Byldzjend keunstner Jan Wagensveld mei de byldsjes dy’t er makke
hie fan Jan de Roos, 1970/80. (RHC Groninger Archieven, foto Frank
Straatemeier)

optredens mear en mear ta de stêd. Hy is dan yn ’e kost by
freonlike minsken, dy’t goed op him passe. Hast alle dagen
giet er nei de Herestraat om te sjongen, te praten en de bern
bang te meitsjen. Guon stedsjers binne wiis mei him, oaren
binne fan betinken dat er gek is en in raar lûd hat. Yn de
santiger jierren is der in soad oandacht foar frijbûtsers as Jan
en hy komt geregeld yn ’e krante mei bysûndere útspraken.
‘En ik ben geen straatzanger, maar staatszanger’. Of: ‘De
Kunst moet je alle dagen horen. Als ik er flauw van werd, was
ik geen gevoelige muzikant. De Kunst laat je nooit varen, al
word je honderd jaar!’

‘De Kunst moet je alle dagen horen’
Katten, sa is syn miening, binne muzikaler as hûnen. Hy
wurdt in bekende Grinzer en komt ek op ’e telefyzje. Yn syn
lêste jierren giet Jan op snein nei byienkomsten fan it Leger
des Heils. Dêr spilet er – neffens in foaroanman – gjin
komeedzje, mar is er in ‘keurige heer’, die ‘zich niet van u
of mij onderscheidde. Ik plaagde hem wel eens als hij in de
Herestraat stond. Dan zei ik hem, dat het een wijs man is,
die voor gek kan spelen. Jan glimlachte dan […].’
Jan de Roos wie foar in soad minsken net samar in
lietsjesjonger, mar earder in trûbadoer, in keunstner. Nei
syn ferstjerren yn 1979 is dan ek besocht om as oantinken
in stânbyld foar him op te rjochtsjen, dêr’t byldzjend
keunstner Jan Wagensveld al wat ûntwerpen foar makke
hie. Oaren, ûnder mear de doedestiidse boargemaster fan
Grins, kearden har tsjin dit plan en der is neat fan op ’e
hispel kommen. Wol is der noch syn grêf yn Oerterp. Op
de stien stiet de tekst ‘Ter gedachtenis aan onze lieve vader
en grootvader’. Neat oer syn sjongkeunst, de ferhalen dêr’t
er minsken mei fermakke hat, syn reizen mei de bus it lân
troch. En gjin inkele medalje, dat is noch wol slimste. In
leave heit wie er perfoarst net. <

Redakteur Kerst Huisman makke Jan de Roos as jonge mei:
‘Fan septimber 1953 oant july 1957 siet ik op de ulo op
De Gordyk. Alle dagen fan De Ulesprong ôf tsien kilometer
op de fyts hinne en werom. It sil yn de twadde klasse west
ha, dat ús fytsploech (meastentiids jongerein fan De Tynje)
in pear kear Jan de Roos tsjinkaam. It wie yn Terwispel
neffens my. Jan rûn dêr, en begûn, doe’t er ús oankommen
seach, in klassyk liet te sjongen. Wy, pubers, wisten net wat
we dêrmei moasten en begûnen wat ûnnoazel te laitsjen.
De Roos waard hiel lilk en woe ús mei syn kuierstôk te liif.
Dat slagge fansels net, want fjirtjinjierrigen binne flugger as
in man fan syn leeftiid. We gienen fierder, wylst it foeterjen
fan de Sjonger achter ús stadichoan weiwaard.’

Jan de Roos foar Maison
Swarte oan de Herestraat
yn Grins yn 1979. (RHC
Groninger Archieven, foto
Jan Danhoff)

> Mear witte?
Hans Webers en Evelyn Dam,
Jan de Roos. Excellentie De Roos,
Staatszanger, Keizer aller zangers,
Ridder in de Kouseband, ’s Wereld
grootste stem, Een, 2009

It grêf fan Jan de Roos yn Oerterp. (Foto Hoge Noorden)

Begraffenis fan Jan de Roos yn Oerterp, 1979. (RHC Groninger
Archieven, foto D. van der Veen)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.
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VARENDE BREKEBEEN

JAN DE VRIES

Schipper Benne Claeses’
turbulente leven
Was het domheid of goedgelovigheid en verkeerde adviseurs? Was hij gewend zijn zin te krijgen en kon hij niet omgaan met
tegenslag? Geboren uit rijke ouders in Nederland in de Gouden Eeuw lijkt Benne Claeses uit Koudum alles mee te hebben voor
een begerenswaardig leven. Maar een bestaan als boer, zoals zijn vader, was niet aan hem besteed. Net als bijna alle mannen
in zijn familie werd Benne koopvaardijschipper. Een halfslachtige keuze wellicht want er waren volop kansen, maar hij stapelde
fout op fout en het lijkt daarom dat Benne liever wat minder veelbelovend was geweest.

W
Walvisvangst bij Groenland.
Schilderij door Abraham
Storck (1644-1708).
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aarschijnlijk is Benne Claeses omstreeks
1627 gedoopt als Bencke. Benne, het jongste
kind en de enige zoon van Claes Benckesz
en Sibbel Ottes Hinnema, die bijna twintig jaar na hun
huwelijk nog werd geboren. Claes was een eigenerfde boer,
en dorpsrechter. Hij en Sibbel kwamen uit families van
koopvaardijschippers. Halverwege de 17de eeuw waren
er minstens zeventien familieleden als schipper actief.
Zo is Benne Claeses door zijn vader een volle neef van de

zeeofficier Jacob Benckes en ook aan hem verwant via zijn
moeder.
Benne had drie zusters en zal beschermd zijn opgevoed
met een vader die altijd in de buurt was en niet op zee.
Hij werd waarschijnlijk pas schipper nadat zijn vader was
overleden. Uit het testament van Claes en Sibbel mag blijken
dat Benne heit en mems oogappeltje was. ‘Om redenen ons
moverende’ kreeg hij als extra 200 gulden toegestopt ‘met
noch ons beste bed ende peul met sijn toebehoren.

Item twee silveren beeckers ende twee silveren lepels, als
mede seeckere groene buijdel met al het goud daarin is
leggende.’

Gedeeld vaderschap
Op een of andere manier, door zijn geld, zijn persoon en/of
zijn uiterlijk, viel Benne bij de meisjes in de smaak. Reynsk
of Rinckje Eelkes uit Hindeloopen, die kennelijk in 1658 net
als Benne in Amsterdam woonde, beweerde dat hij haar
zwanger had gemaakt, maar Benne wilde er niets van weten
en ging vol in verweer. Hij stuurde een notaris naar haar toe
die een officiële ‘insinuatie’ of aanzegging voorlas waarin
Benne ontkende de vader te zijn ‘vande vrucht waer mede
ghij geinsinueerde jegenwoordig swanger sijt gaende’. Hij
wilde uiteraard voorkomen dat Reynsk het kind bij hem
thuisbracht, zoals hem ter ore was gekomen, ‘als sijnde den
insinuant alleen de vader van ’t kint’.
Hier liet Benne in de formulering toch wat ruimte voor
zijn mogelijke vaderschap, niettemin dreigde hij haar met
juridische stappen als ze volhield. Zij was echter niet onder
de indruk en ze bleef bij haar mening dat Benne de vader
was en niemand anders, ‘en dat hij eens bij haer mogte
komen’, zo liet ze de notaris weten. Dat was op 19 oktober
1658. Op 30 januari daarna liet Reynsk een zoon dopen in de
gereformeerde kerk te Koudum, Benne Bennes genaamd. Zo
haalde zij haar gelijk en wist meteen iedereen wat er aan de
hand was.
Blijkbaar zag Benne een huwelijk met Reynsk niet zitten.
Wellicht omdat hij ook van doen had met Antje Lammerts,
eveneens uit Hindeloopen. Ook zij was voortijdig zwanger
geraakt. Benne wilde wel met Antje trouwen, maar nadat
zij op 18 oktober 1659 te Amsterdam in ondertrouw gingen
maakte Reynsk (Rensje Elekus) bezwaar. De derde en
definitieve proclamatie van het huwelijk werd daarom
voorlopig uitgesteld wegens ‘trouwbeloften en bijslaap’.
Benne moest dus eerst van Reynsk af zien te komen om
met Antje te kunnen trouwen. Opnieuw kwam de notaris
eraan te pas. Hij liet een wonderlijke verklaring optekenen
over een al even wonderlijke ontmoeting in de herberg de
‘Brandaris’ te Amsterdam, waar hij op 17 febr. 1660 was met
een zekere Eelke Annes die hij als getuige opvoert. Een man
uit Rotterdam die daar een ‘pintjen bier’ dronk, vroeg hen
volgens deze getuige of zij kennis hadden aan Reynsk Eelkes
en beschreef haar persoon: ‘Namentlijck lanck van persoon,
roodachtich van coleur in haer aengesigt’. Op de vraag van
Eelke waarom de man naar haar informeerde, antwoordde
deze dat hij haar had ontmoet toen ze met haar oog naar
de dokter was geweest en geld nodig had. ‘Dat sij met haer
oogh te meesteren gegaen heeft en had geld van doen.’
De man vervolgde: ‘Wij gingen tsamen buyten de St.
Anthonispoort en waren lustigh vrolick en sij verdiende een
stuck gelts.’ In de volgende passage vertelt de Rotterdammer
dat hij gemeenschap met haar had en noemt hij Reynsk

een hoer. Dat ging Benne kennelijk te ver, want dit deel
van de verklaring is doorgehaald. Getuige Eelke Annes
had vervolgens gezegd dat Reynsk een kind had gekregen
en veronderstelde dat de Rotterdammer ‘apparentelijck
voor een gedeelte daer van de vader, dan wel mochte sijn.’
‘Apparentelijk’ was men destijds in de veronderstelling dat
een kind door meerdere vaders verwekt kon worden.
Om het af te maken verschenen op dezelfde dag ook
Ygle Annes en Wopcke Pieters bij deze notaris en verklaarden
ten behoeve van Benne Claeses dat zij twee à drie weken
geleden op het ijs hoorden en zagen dat Reynsk Eelkes hem
‘in desen dapper uytgescholden heeft voor een swarten
schelm en vele dieregelijcke schelts woorden.’ Waarmee
Benne blijkbaar wilde aantonen dat een relatie met Reynsk
onmogelijk was. Gezien de datum van de verklaringen,
23 februari 1660, kostte het Benne minstens enkele maanden
om toestemming te krijgen voor het huwelijk met Antje. Nog
voor het zover was, kwam hun zoontje Klaes ter wereld. Op
21 januari 1660 lieten zij hem dopen in Amsterdam.

Gezicht op de St.
Anthonispoort in
Amsterdam. Deze
nieuwe stadspoort en
de herberg Brandaris
stonden niet ver uiteen.
De Brandaris stond aan de
Texelsekade, tegenwoordig
Prins Hendrikkade, op
het Waalseiland. De
poort verving de oude
St. Anthonispoort (het
Waaggebouw op de
Nieuwmarkt) en sloot
aan de oostkant van de
stad de meest noordelijke
uitvalsweg af, richting
Muiden. Schilderij door Jan
van der Heyden (1637-1712).
(Privé-collectie)

‘By de gatten om heel’
In 1652 overleed vader Claes Benckes, en uit dat jaar
dateert ook het oudste bewijs van Benne als schipper.
Zijn schip staat aangeduid als ‘Het Postpaard’. Net als
de andere schippers van de familie vervoerde Benne
veelal hout uit Noorwegen. Met hulp van zijn neef Joucke
Benckes, een oudere broer van de zeeheld Jacob, verkocht
hij in oktober 1656 zijn schip, om in Zaandam een nieuw
exemplaar te laten bouwen dat in 1660 in de vaart kwam.
In de tussenliggende jaren voer hij waarschijnlijk niet, wel
trad hij op als houtkoper en deed hij enkele bevrachtingen
van collega-schippers. Ook was Benne in beeld als
gevolmachtigde voor de Statenvergadering, de Friese
landdag.

Portugese tegeltableaus uit
de 17de eeuw, zoals deze,
tonen overeenkomsten met
Friese.
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VARENDE BREKEBEEN

18 okt. 1659, ondertrouwakte
Amsterdam; ‘Benningh
Claese van Coudom,
grootschipper, out 32 jaar,
ouders doot, geassisteerd
met Sytge Heeres, woont
inde Ramskoy, en Annetje
Lamberts van Hinlopen,
out 30 jaar, ouders doot,
geassisteerd met Barbar
Foppes, woont op de
Nieuwendijck’. De akte is
ondertekend Benne Claeses.
Het kruisje dat Antje zette
duidt er waarschijnlijk op dat
Benne beneden zijn stand
trouwde want zijn zuster
Tied bijvoorbeeld, kon haar
naam schrijven, net als vele
vrouwen uit families van
koopvaardijschippers zoals
de Benckes-familie. In de
akte lieten ze opnemen dat
hun beider ouders dood
waren, terwijl in ieder geval
de vader van Antje nog in
leven was. Ook deze leugen
kwam uit maar Antje lijkt
niet te zijn gestraft. In de
marge staat dat zij alsnog
hun toestemming (consent)
diende in te brengen.
Linksboven staat dat de derde
proclamatie is opgeschort en
het voorgenomen huwelijk
is opgenomen in het
krakeelregister. (Stadsarchief
Amsterdam)

In zakelijk opzicht was Benne ‘by de gatten om heel’ en niet
bepaald het visitekaartje van zijn familie en de Koudumer
dan wel de Zuidwesthoekse schippersgemeenschap.
In de zomer van 1657 was hij met schipper Evert Tjerks van
Molkwerum in de houthaven van Normer (Nordmøre) in
Noorwegen, waar Benne optrad als bevrachter van het schip
van Evert, een aangetrouwd familielid van moederskant.
Tegen de regels was het schip niet gemeten voor de
tolbetaling. Aan de Noorse tolgaarder vertelden ze dat dit
binnenkort zou plaatsvinden en gaven een laadvermogen
op van 100 lasten (ong. 200 ton) c.q. 10.000 delen. In
werkelijkheid mat het schip 145 lasten en zullen er veel meer,
misschien wel 15.000 delen in het ruim gepast hebben.
(Benne benadeelde overigens niet alleen de Noren, ook in
Harlingen gaf hij een laadvermogen van slechts 95 lasten op.)
Toen het schip was geladen en ‘vertold’ en klaarlag om uit te
zeilen, kwam de ‘visiteerder’ van Normer aan boord die met
groot geweld beweerde dat meer delen geladen waren dan
aangegeven. Hij liet soldaten op het schip zetten, dreigde het
te willen lossen, en confisqueerde 6.000 van de ingeladen
delen. Ze moesten de in beslag genomen lading terugkopen,
waarvoor de Koudumer collega-schippers en familieleden
Pieter Ennes en Otte Idses Hinnema zich borg stelden. Zo
betaalden Evert en Benne in plaats van te weinig tol, ruim
68 rijksdaalders te veel, nog afgezien van de dikke boete van
330 rijksdaalders. Benne kon of wilde de boete niet betalen
en zo werden zijn borgen de dupe. Terug in Amsterdam
zijn Pieter en Otte aangesproken en zij hebben het geld
uiteindelijk onder protest betaald.

Nijdige matrozen
In 1660 was er het nieuwe schip dat Benne ‘Hoppehoff’
noemde. Een bijzondere naam die verband lijkt te houden
met het verbouwen van hop, een veel gevraagd product benodigd voor de smaak en conservering van bier. Het loof van
de hopplant werd vanwege rustgevende eigenschappen wel
verwerkt in beddenkussens. Kreeg hij daarom het bedden-

Zilveren Rijder of Ducaton van het gewest Friesland, geslagen in het
jaar 1661.

goed van zijn ouders? Het is denkbaar dat Claes Benckes aan
de Bovenburen waar hij woonde, op de zuidoost liggende
helling van de Koudumer bult, een ‘Hoppehof’ had. Verkocht
Benne deze hof om met de opbrengst een nieuw schip te
kopen? Meestal was het andersom en kochten schippers een
stukje grond wanneer ze goed verdiend hadden.
Hoe dan ook, in april werd het schip bevracht door niemand
minder dan Jeronimo Nunes da Costa (1620-1697), als
agent van zijne Koninklijke majesteit van Portugal, die de
vorstelijke vrachtprijs van 4682 gulden betaalde. Ondanks de
oorlog tussen de Republiek en Portugal, over Brazilië, ging
de handel tussen beide landen door. In Amsterdam werden
15 lasten zaad ingescheept, ‘mitsgaders enige pijpescharieen’
waarmee de schipper zo snel mogelijk diende te vertrekken
naar St. Uvis, Setúbal in Portugal. De bevrachter wilde het
schip daar vervolgens ‘doen afladen met zout, hout, enige
suyckeren, soute limoenen off andere coopmanschappen’,
bestemd voor Amsterdam.

Illegaal op walvisjacht
Een reis uit het boekje lijkt het, maar in oktober van hetzelfde
jaar stonden nijdige matrozen op de stoep van het huis in
de Haarlemmerstraat in Amsterdam, waar Benne op dat
moment verbleef. Ze eisten hun geld op, ‘stellende aldaer

Het Amsterdamse huis van Jeronimo Nunes da Costa, bevrachter
voor de koning van Portugal. Prent door Romeyn de Hooghe, circa
1695. (Rijksmuseum)

18

een geheel buergerucht, begeerende gelt van den requirant,
in desen dreijgende hem ingevalle hij het niet wilde betalen,
dat sij het hem van de huijt off soude snijden.’
Zijn grootste fout op zakelijk gebied maakte Benne in 1661.
Hij was van plan een reis naar Noorwegen te maken, zoals
hij op 20 maart in het Vlie tegenover de dienstdoende
commiezen verklaarde. Maar het kwam uit dat hij de Eems
opvoer, ‘en voor Embden gevaren is omme aldaer in te
nemen de gereedschappen tot de Walvischvangst dienende.’
Vervolgens zette hij koers richting Groenland in plaats van
Noorwegen. En dat werd een kostbare aangelegenheid
want één dag eerder vaardigden de Staten-Generaal een
plakkaat uit dat akelig nauwkeurig verbood wat Benne van
plan was, namelijk: ‘dat geene ingesetenen dezer landen,
de schepen haer toebehorende sullen mogen verhuyren
oft laten bevrachten, omme by uytheemsche natien of voor
hare reeckeninge, tot de voorschreven walvisch-vanghst
geemployeerd te worden, directelijck of indirectelijck, op
pene van confiscatie der schepen.’
Gezien zijn leugen tegen de commiezen wist Benne van
het verbod en overtrad hij bewust deze maatregel die was
ingesteld ter bescherming van de goedlopende Nederlandse
walvisvaart. Duitse bevrachters boden waarschijnlijk een
hoge huur om het schip voor de walvisvangst te mogen
gebruiken. Het bewuste plakkaat is pas op 23 maart
verzonden en in Amsterdam pas op 31 maart gepubliceerd.
Toch veroordeelde de Friese admiraliteit Benne voor zijn
actie. De ‘Hoppehoff’ werd geconfisqueerd en verkocht aan
de hoogste bieder. Dat was een zeer zware en moeilijk te
verkroppen straf. Een dergelijk schip zou anno 2018 een
miljoenenbedrijf zijn.
Ontevreden over de rechtsgang in Friesland, wendde
Benne zich tot de Hoog Mogende Heren in Den Haag.
Zelfs vlootvoogd Cornelis de Witt, de broer van de
raadpensionaris, was van de kwestie op de hoogte.
Volgens de fiscaal Canter van de Friese Admiraliteit, die
hem vervolgde, bediende Benne zich van ‘onwaerheden,
lasteringe en logentaal.’ Zo had hij tegen de commiezen ook
nog gelogen over zijn domicilie. Nogal opzichtig, want het
was volgens de fiscaal genoegzaam bekend dat Benne ‘niet
tot Worcum maar tot Coudum te huis hoorde.’
De uitkomst was dat Benne ook in Den Haag geen gelijk
kreeg, maar nog gaf hij de strijd niet op. Tot het jaar 1677

spande hij procedures aan, eerst opnieuw tegen de Friese
Admiraliteit, later tegen zijn reders, die onder aanvoering
stonden van neef Hylcke Douwes, makelaar te Amsterdam.
Deze Hylke, een zoon van Douwe Benckes, lijkt medeplichtig
aan het drama want hij wond zich behoorlijk op over de
handelswijze met de ‘Hoppehoff’, die hij vergeleek met de
inbeslagname van een vijandelijke prijs. Hylcke zou zelfs
geprobeerd hebben het schip te kapen van de autoriteiten
en daartoe een ander schip hebben uitgerust. De Harlinger
admiraliteit zette hem in 1664 vast, maar lieten hem weer
vrij in november, tegen een borgtocht van 2.000 zilveren
ducatons, oftewel 6.300 gulden. Daar moest een dominee
destijds tien jaar voor werken.
Uit een brief van de raad ter admiraliteit te Harlingen, over revisie van het vonnis inzake schipper en reders van de ‘Hoppehoff’, en een notariële machtiging, blijkt mogelijk dat de reders
in 1668 niet langer schuldig werden bevonden. Voortaan stond
Benne er alleen voor. Uit de stukken blijkt dat hij weigerde een
afrekening te maken met zijn reders over de bevrachtingen
naar Portugal en Groenland en leningen en bijstorting van
rederijkapitaal, voor in totaal bijna 10.000 gulden.

Gezicht op Setúbal vanaf
de Sado-rivier, 1669. Zout
was voor Portugal in de
17de eeuw het belangrijkste
exportartikel. Ook andere
Friese houtvaarders reisden
op de havenstad Setúbal om
een vracht zout te laden. De
afbeelding is afkomstig uit
de beschrijving van een reis
door Spanje en Portugal in
1669, van de Italiaanse prins
Cosimo de Medici die ook
Molkwerum heeft bezocht en
beschreven. Tekening door
Pier Maria Baldi (ca. 16301686).

Roemloos einde
De kwestie ‘Hoppehoff’ maakte dat Benne Claeses
als schipper niet meer aan de bak kwam en de vele
schuldbekentenissen wijzen erop dat hij en Antje, in 1669
was zij nog in leven, noodgedwongen inteerden op hun
vermogen. Door alle kosten en weinig inkomen raakten zij
aan lagerwal en zullen zij, mede door alle schandalen, ook
sociaal gezien de nodige treden zijn afgezakt. Benne leefde
nog in 1681 en was toen ongeveer 55 jaar. Opnieuw diende er
een zaak voor het Hof van Friesland, nu tussen hem en zijn
zuster Tied over de erfenis van hun ouders, die al minstens
twintig jaar dood waren.
Na dat jaar is het gedaan met de eerder zo talrijke
archiefvermeldingen. Zelfs lokale archieven zwijgen over
Benne en Antje en de vier kinderen die ze in Amsterdam en
Koudum lieten dopen.
Ook in Amsterdam, waar de kleine Benne Bennes opgroeide
bij zijn moeder Reynsk, zijn de gegevens schaars. Toen
haar zoontje vijf jaar was, vond Reynsk Eelkes de Franeker
varensgezel Gerrit Symens bereid met haar te trouwen. <

> Meer weten?
• Jan de Vries, Verzwegen zeeheld,
Jacob Benckes (1637-1677) en zijn
wereld, Zutphen, 2018
• Jan de Vries, ‘De parentelen van
Bencke Abes en Otte Jacobs
Hinnema van Koudum’, in: Ype
Brouwers, Anne Hielke Lemstra,
Pieter Nieuwland en Jarich
Renema (red.), Genealogysk
Jierboek 2014
J an de Vries (Staveren, 1958) is
liefhebber en onderzoeker van
(maritieme) geschiedenis van de
Friese Zuidwesthoek (1600-1800).
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SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

Het laatste middagmaal
‘De Moordt des Prinsen
van Oranje tot Delft, in den
Jaare, 1584’. Gravure van Jan
Luyken naar een ontwerp
van Romeyn de Hooghe,
1679-1684. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)

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

onsternatie alom in het Prinsenhof te Delft op
10 juli 1584. Willem van Oranje (1533-1584) wordt op
de trap tussen gastenkwartier en de historische zaal
van dichtbij in zijn hart geschoten. Volgens recent ballistisch
onderzoek moet hij onmiddellijk dood zijn geweest. Zijn
beroemde laatste woorden kunnen niet meer over zijn lippen
gekomen zijn.
Romeyn de Hooghe heeft zoveel mogelijk elementen
van deze turbulente gebeurtenis in één prentontwerp bij
elkaar gebracht. In het midden heeft de moordenaar zijn
radslotpistool net afgevuurd. Met drie loden kogels tegelijk,
zo staat in de latere bekentenis te lezen. De prins wankelt
naar achteren, een hond duikt geschrokken ineen en door de
deur rennen de hellebaardiers op het rumoer af. Meer doen
dan de dader afvoeren kunnen ze niet. Die wil van hen weten
of zijn opzet gelukt is: ‘Est-il mort?’ Het beschreven blad in
zijn linkerhand vertelt dat Balthasar Gerards het Prinsenhof

is binnengekomen om een officieel bericht af te leveren.
Links door het raam een blik op de Nieuwe Kerk in Delft,
waar een kleine maand later het gebalsemde lichaam van de
prins in het koor wordt geplaatst. Daarmee is hij de eerste
van zijn familie, die in Delft wordt bijgezet. Begraven worden
in het Nassause familiegraf in Breda is onmogelijk, omdat de
stad in Spaanse handen is.
Vlak voor de aanslag had Willem van Oranje aan het
middagmaal gezeten, samen met zijn vierde vrouw Louise
de Coligny, een zusje en een dochter. Links deinzen de
drie achteruit, het eetgerei valt op de grond. Te gast was
die dag Rombertus Uylenburgh (1554-1624), pas benoemd
als burgemeester van Leeuwarden, om te praten over de
plannen voor een universiteit in Friesland. Tegenwoordig
kennen we deze heldhaftige man in pofbroek met getrokken
mes beter als de vader van Saskia, de vrouw van Rembrandt
van Rijn.

WURK ÛNDER HANNEN

JOHAN STEENDAM

Famillement past in een trend
Het speuren naar sporen van onze familiegeschiedenis wint steeds meer aan populariteit. Vragen over onze afkomst –
‘Wêr komme jo wei?’ en ‘Fan wa binne jo ien?’ – houden ons in hoge mate bezig. Programma’s als Verborgen Verleden,
DNA Onbekend, Spoorloos en in Groot-Brittannië Who Do You Think You Are? zijn regelrechte kijkcijferhits.

M

ensen gaan graag zelf op onderzoek uit. Door het
digitaliseren van bijvoorbeeld akten van de burgerlijke stand op de website www.AlleFriezen.nl, tref je
steeds meer sporen van je voorouders aan op internet. Thuis
kan al met de zoektocht worden begonnen. In de Verenigde
Staten is genealogie al enkele decennia een van de meest
populaire hobby’s.
Het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland, het Famillement, wordt op zondag 3 juni
gehouden in Leeuwarden. Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis werkt hiervoor samen met Tresoar, de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) Afdeling Friesland,
het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Freonen fan de
Argiven yn Fryslân (FAF) en het Genealogysk Wurkferbân fan
de Fryske Akademy.
Het Famillement is een gratis toegankelijk evenement dat
zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie-)
geschiedenis veel te bieden heeft. Op het programma staan
interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt. Onderwerpen die tijdens de lezingen aan bod
komen zijn onder andere ontwikkelingen op het gebied van
DNA-onderzoek en Friese geschiedenis. Als sprekers zijn
inmiddels vastgelegd oud-minister Pieter Winsemius, histo-

rica Els Kloek (bekend van haar biografieën over Nederlandse
vrouwen) en wetenschapper Maarten Larmuseau, die onderzoek doet naar de relatie tussen genetica en genealogie.
Daarnaast worden er lezingen verzorgd over o.a. de Sonttolregisters, het Joodse leven in Leeuwarden, oorlogsbronnen
uit de Tweede Wereldoorlog en de website AlleFriezen. Op de
informatiemarkt zijn stands te vinden van diverse genealogische organisaties uit binnen- en buitenland en van commerciële partijen die actief zijn in de wereld van stamboomonderzoek. Ook zijn er dit jaar activiteiten voor kinderen.
De activiteiten van het Famillement zijn in Stadsschouwburg
De Harmonie, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden.
Het volledige programma volgt binnenkort op
www.famillement.nl. <

Tweejaarlijks organiseert het CBG samen met regionale
partner-organisatie(s) het Famillement. Na Maastricht
(2012) met 1.500 bezoekers, Leiden (2014) met 2.300
bezoekers en Utrecht (2016) met 2.750 bezoekes wordt
met Leeuwarden (2018) van het Famillement een traditie
voortgezet.

Bezoekers bij een lezing
van Maarten van Rossem
tijdens de vorige editie van
Famillement in Utrecht.

Johan Steendam (Leeuwarden,
1973) studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Sinds 2001 werkt hij
bij het Ryksargyf Fryslân, later
Tresoar, eerst als coördinator
van diverse vrijwilligersprojecten
tegenwoordig als Medewerker
Informatie & Presentatie. Hij
werkte o.a. mee aan de website
AlleFriezen en het Sonttolproject.
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VERZORGINGSSTAAT

MINIE BARON

Pionier van de
zwakzinnigenzorg
Teake (Taco) Kingma (1920-1994) was de pionier van de
professionele zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking in Friesland (circa 1950-1980). Hij legde
de basis voor veel nieuwe voorzieningen in de Friese
zwakzinnigenzorg, zoals de sector toen nog werd genoemd.
Daarnaast had hij speciale belangstelling voor literatuur en
Friese geschiedenis. Zijn werk en interesses vormden de
bron voor veel publicaties.

V

oor de oorlog waren er nauwelijks zorg- of ontwikkelings
mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking
in deze provincie. Voor kinderen die niet mee konden komen in
het gewone onderwijs waren er vier schooltjes voor buitengewoon onderwijs
(blo). De meesten werden echter op de vele dorpsschooltjes achterin de klas
geplaatst waar ze wat werden beziggehouden. Na de schoolperiode kwamen
velen niet verder dan los-vast werk met een laag loon. Sociale werkvoorzieningen
of speciale regelingen bestonden er niet voor hen. Wegens het ontbreken van
passende woonvoorzieningen werden mensen met een ernstige verstandelijke
beperking, als het thuis niet meer ging, in een psychiatrische inrichting opgenomen.

Carrière in de zwakzinnigenzorg
Taco Kingma werd geboren in Oudega (W) als de
oudste zoon in een onderwijzersgezin. Na de
mulo volgde de kweekschool. Voor jonge
onderwijzers was het eind jaren 1930 moeilijk
een maatschappelijke carrière op te bouwen.
Tot eind 1948 moest Kingma de bakens
voortdurend verzetten. Tijdens het vervullen
van de militaire dienstplicht brak de oorlog
uit. In september 1940 beschreef hij
zijn situatie weinig hoopgevend als:
‘werkloos onderwijzer, oud-soldaat en
ex-krijgsgevangene’. Nieuwsgierigheid
en ‘nocht oan stúdzje’ leidden hem
naar de tweejarige opleiding tot
onderwijzer voor het buitengewoon
onderwijs in Den Haag. De
armoede in de Haagse volkswijken
trof hem diep. Hij zag hier dat een
leerachterstand in combinatie met
een culturele achterstand een forse

Taco Kingma in zijn militaire
diensttijd. (Archief familie Kingma)
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Sociale werkplaats De Brug in Drachten. (Tresoar)

maatschappelijke hindernis vormde voor jongeren. In 1942
kreeg hij een aanstelling aan de blo-school in Dokkum, maar
die sloot twee jaar later zijn deuren omdat er geen vervoer
meer was voor de kinderen. Kingma sloot zich in het laatste
oorlogsjaar aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten. Een
lichtpunt in deze sombere jaren was zijn verloving met Jikke
van Tuinen.

‘Een maatschappij die ook van hen is’
Na de bevrijding volgde een driejarig verblijf als militair
in Indië. Vier dagen na thuiskomst trouwde hij met Jikke,
op 25 mei 1948. Hierna moest Kingma wederom een
nieuw toekomstperspectief zoeken. Het arbeidsbureau
attendeerde hem op een provinciaal rapport uit 1947 over
de noodzaak van nazorg voor oud-blo-leerlingen. Kingma
adviseerde, ongevraagd, de verantwoordelijk gedeputeerde
om hiernaar onderzoek te doen, want ‘men heeft dan een
gedocumenteerd overzicht van de onvolwaardigen die in
aanmerking komen voor een eventuele nazorg.’ De provincie
gunde hem deze opdracht. Wat volgde, was een ruim
dertigjarige, succesvolle carrière in de zwakzinnigenzorg.
Kingma had een bepalende invloed op de ontwikkeling van
dit nieuwe zorgveld. Hij was de eerste en tien jaar lang de
enige professional in deze sector in de provincie. Daarbij
kon hij profiteren van de economisch gunstige conjunctuur
vanaf ongeveer 1960. Zijn speerpunten waren het mogelijk
maken van ontwikkeling en ontplooiing, het bevorderen
van sociale integratie en het ondersteunen van ouders.
Goede contactuele eigenschappen, een beminnelijke
persoonlijkheid en een open vizier, vasthoudendheid en
een vaardige pen waren zijn instrumenten. Hij werkte nauw
samen met de ouderverenigingen die in de loop van de
jaren 1950 in Friesland werden opgericht. Het behalen van
zijn MO-aktes (1951, 1953) en het doctoraalexamen sociale
pedagogiek in 1960 vormden persoonlijke hoogtepunten in
een druk bezet leven.

Twaalf jaar (1949-1961) was Kingma nazorgambtenaar, naar
het voorbeeld van zijn evenknieën in het westen al gauw sociaal pedagoog genoemd. Omstreeks 1950 waren nog maar
tien van dergelijke functionarissen in het land. De Friese
nazorgdienst was tot 1962 de enige in het noorden. De geest
van de wederopbouw was in het provincierapport van 1947
al merkbaar: alle krachten moesten worden aangewend om
het land er bovenop te helpen en ook van mensen met een
beperking werd een bijdrage gevraagd. Kingma’s primaire
taak was om werk te zoeken voor de schoolverlaters en hen
aan het werk zien te houden als zich problemen voordeden.
Een voorbeeld maakt duidelijk wat zich zoal voor kon doen
bij deze zwakke jongens. Gerrit werkte bij zijn vader die een
haringhandel dreef. Dat ging goed ‘zolang de haringen precies een dubbeltje kostten. Maar toen de prijs 11 ct. werd, gaf
de nieuwe berekening hem de grootste moeite.’
Wetend hoe kwetsbaar deze jongeren waren, vond Kingma
een goede werkgever belangrijker dan een hoog loon. Een
voorbeeld waar het niet goed ging: ‘Johannes werd bij zijn
eerste baas, die een zakkenpakhuis had, hevig geplaagd, bijv.
in een zak genaaid, rondgesjouwd e.d., wat aanleiding was
tot heftige driftbuien en al spoedig tot ontslag. Nadat hij
een poos had rondgezworven en in de buurt kattekwaad had

Kingma thuis in zijn
werkkamer. Toen hij in
de jaren tachtig in het
ziekenhuis moest worden
opgenomen, nam hij
de typemachine mee
om toch nog te kunnen
schrijven. Het ontlokte zijn
Leeuwarder kamergenoot
de uitspraak: ‘Jo lykje wol
in notaris.’ (Archief familie
Kingma)

De blo-school aan de
Boterhoek in Leeuwarden,
geopend in 1927. Het was
de eerste voorziening
voor kinderen met een
verstandelijke beperking in
Friesland.
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VERZORGINGSSTAAT

Het laatste overleg met drs.
Jan Lips, hoofd gehandicaptenaangelegenheden van het
ministerie over de uitgave van
het boek ‘Zorg voor geestelijk gehandicapten’. Foto is
genomen bij Jan Lips thuis.
Kingma had een goede relatie met hem, 1979. (Archief
familie Kingma)

uitgehaald, gaat hij nu in het herfstseizoen met zijn vader de
boer op aardappelrooien. In de winter vindt hij plaats bij een
schillenboer en voddenkoopman.’
Kingma wist tientallen jongeren aan een baan te helpen.
Ook andere sociale problemen kregen aandacht: ‘Hij moet
adviezen geven in verkerings- en huwelijksproblemen,
maar ook de justitie voorlichten, hij moet met predikanten
en recidivisten omgaan en bezoekt zowel industriëlen als
alcoholisten.’ Kortom: het was een veelzijdige baan.

Pleit voor meer sociale integratie

Het handboek vond een grote
verspreiding in Nederland.

Kees Kuiken in de
Chinese stijltuin in Haren.
(Foto John Stoel)
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Kingma zag veel eenzaamheid onder zijn cliënten en pleitte
van meet af aan voor meer sociale integratie. Deze in de
jaren 1950 ‘moderne’ opvatting liet hij ten volle zien in zijn
tweede opdracht: het opheffen van tekorten in de zorg.
Deze jaren stonden vooral in het teken van het oprichten
van blo-scholen (later scholen voor individueel onderwijs,
nu speciaal onderwijs) en sociale werkplaatsen. Kingma
lobbyde voortdurend en schreef talloze brieven en rapporten
aan invloedrijke figuren om een nieuwe vestiging aan te
bevelen. Zo schreef hij in 1951 aan de Drachtster wethouder:
‘als man van de zwakzinnigenzorg acht ik het mijn plicht U
de grote waarde van de Drachtster werkplaats op het hart te
binden.’ Of het hieraan te danken was is niet bekend, maar
de dreigende sluiting ging niet door. Andere voorbeelden:
aan de oprichting van een blo-school in Franeker werkte hij
intensief mee en evenzo aan het creëren van individueel
technisch onderwijs (ITO) voor jongens en een opleiding
tot huishoudhulp voor meisjes. Voorzieningen boden zijn
cliënten de kans om terug te keren in de maatschappij, ‘een
maatschappij die ook van hen is’, zo stelde hij.
Bijzondere inspanning getroostte Kingma zich om
vrouwenafdelingen in sociale werkplaatsen van de grond te

krijgen, want ‘ook vrouwen hebben recht op arbeid’. De (na)
zorg was aanvankelijk vrijwel uitsluitend op jongemannen
gefocust. Een reguliere baan voor vrouwen was in zijn
algemeenheid nog geen gemeengoed en vrouwen met een
beperking moesten extra drempels overwinnen. Op dit punt
week hij af van de gangbare maatschappelijke opinie, maar
hij wist zich gesteund door verscheidene ouders die graag
dagopvang voor hun kinderen wilden.
Eind jaren 1950 overzag hij de tekorten in de Friese zorg
en schreef een ‘program van actie’. Daarin werden alle
voorzieningen opgesomd die in de daaropvolgende decennia
gerealiseerd werden, waaronder multidisciplinaire teams op
scholen, diverse typen woonvoorzieningen en dagopvang
en onderzoeks- en observatiemogelijkheden. Voor zover
bekend was dit het eerste provinciale plan naar een
completer zorgaanbod. Samen met anderen in de zorg- en
onderwijswereld zouden Kingma en zijn medewerkers hier
gestalte aan geven.
Gaandeweg verschenen meer wegbereiders en pleitbezorgers
op het toneel. Schoolhoofden als J.J. Bouma in Dokkum en
J.H. Botterweg in Drachten spanden zich in hoge mate in om
het buitengewoon onderwijs op een positieve manier voor
het voetlicht te brengen, onder meer in paginagrote artikelen
in de provinciale pers. Vanuit de ouderverenigingen kwamen
eveneens actieve lieden naar voren. Zij begonnen met het
opzetten van vrijetijdsactiviteiten. In een volgende fase
gaven ze een belangrijke impuls aan het ontstaan van nieuwe
voorzieningen als dagverblijven, gezinsvervangende tehuizen
en inrichtingen. Die kwamen in de jaren 1960 en 1970 van
de grond. Zo speelde het echtpaar Kamp een baanbrekende
rol in het tot stand brengen van het eerste tehuis in
Oldeberkoop en verrichtte Sytze Hoekstra uit Bolsward
pionierswerk voor het eerste kinderdagverblijf.
De ‘verdunningstheorie’ die in deze jaren in het land
opgeld deed en een vergaande maatschappelijke integratie
voorstond, sloot aan bij de visie van de dienst van Kingma
op het bevorderen van de maatschappelijke ontplooiing.
Maar Kingma was geen man voor de barricade. Hij was een
pleitbezorger, bleef in gesprek met iedereen en streefde
naar overeenstemming. Zijn zoon noemde hem ‘een
wandelend harmoniemodel’. De pleitbezorgers van de
‘verdunningstheorie’ bekritiseerden zo’n houding, het was
hen te mager.

Initiator en samenbinder
Vanaf de jaren 1960 bouwde Kingma de dienst uit tot een
organisatie met meerdere vakgroepen: maatschappelijk
werkers, gedragswetenschappers, praktisch pedagogisch
thuisondersteuners en een afdeling vrije tijd en vorming.
Begin jaren 1960 veranderde de naam van de dienst
in Maatschappelijk Werk (Welzijn) voor Geestelijk
Gehandicapten (MWGG), later werd het Sociaal

Pedagogische Dienst (SPD) en de huidige naam is MEE
Friesland. De dienstverlening breidde zich gaandeweg
uit tot alle mensen met een beperking. Kingma had een
goede antenne voor nieuwe hulpvragen in veranderende
maatschappelijke omstandigheden. Om ondersteuning van
ouders van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen van
de grond te krijgen, initieerde hij in 1970 het Kinderteam,
waarin meerdere organisaties samenwerkten. Hij wist
mensen bij elkaar te brengen. Het Kinderteam was
een novum in Nederland en werd het voorbeeld voor
vergelijkbare initiatieven in het land.
De eerste helft van de jaren 1960 was een zoekende
periode voor Kingma. In 1960 zette hij een landelijke
specialistische opleiding voor maatschappelijk werkers
in de zwakzinnigenzorg op en was daarvan vijf jaar de
scholingsleider. Hoewel hij in deze jaren parttime als
directeur in Friesland aanbleef, verschoof zijn focus
grotendeels naar het landelijke toneel, wat ten koste ging
van zijn stimulerende activiteiten in het Friese. Juist in
deze periode traden de hiervoor genoemde wegbereiders
prominent naar voren. Het zorgveld verbreedde zich
definitief en aan de positie van ‘Kingma als enige
deskundige’ kwam een eind. Het aanbod om fulltime
scholingsleider te worden sloeg hij na lang aarzelen af. Twee
keer werd hij gevraagd om leiding te geven aan de afdeling
gehandicaptenzorg op het ministerie. Maar ook dit nam hij
niet aan. Hij koos voor Friesland, daar lag zijn hart. Na zijn
volledige terugkomst in Friesland, nam hij de rol van initiator
en samenbinder weer op zich. Zijn inspanningen werden in
1973 beloond met de benoeming tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
In 1981 sloot Kingma zijn werkzame leven af. Terugkijkend op
zijn werk vond hij dat hij geen echte tegenslagen had gehad:
‘Wat ik wilde kwam er op den duur. Ik mocht altijd graag
pionieren en daar heb ik de kans voor gehad.’ In de provincie
waren tegen die tijd nagenoeg alle soorten voorzieningen
gerealiseerd, al bleven er in omvang nog grote tekorten. Tegen
de eeuwwisseling werden diezelfde voorzieningen overladen
met kritiek, ze zouden uitsluiting in de hand werken. Men
was al weer vergeten dat ze veel cliënten achter de geraniums
hadden weggehaald, ontplooiingskansen hadden geboden en
ouders hadden verlicht in hun zware taak.

‘Hy hie altyd de pinne yn ’e hân’
Deze uitspraak van zijn vrouw typeerde hem. Hij had altijd
schriftjes bij zich waarin van alles werd genoteerd. Over
alle belangrijke levensgebieden en -ervaringen verschenen
publicaties: het bataljon, de gehandicaptenzorg, kerk en
samenleving, de familiegeschiedenissen en onderwerpen uit
de Friese cultuur en geschiedenis.
Over de gehandicaptenzorg schreef hij twee boeken en in
twee bundels werden toonaangevende artikelen van hem

opgenomen. Het eerste boek uit de gehandicaptensector
dat het totale zorgveld besloeg was van zijn hand: Zorg voor
geestelijk gehandicapten (1980). Het werd een standaardwerk
en lange tijd als handboek in opleidingen gebruikt.
Een geliefde bezigheid was het schrijven van columns voor
De Stim fan Fryslân, het orgaan van het Kristik Frysk Selskip
en het Roomsk Frysk Boun. Negentien jaar (1969-1988)
werden de lezers getrakteerd op ‘geastige, spitse stikjes’.
Een diversiteit aan onderwerpen over kerk en samenleving
kwam langs. Een selectie ervan werd in Achter de moanne
oan opgenomen (1988). ‘De frijheid, dêr’t in goed columnist
yn stean mei, is oan him wol bestege’, was het oordeel. Het
boek over de geschiedenis van Bitgum werd onder auspiciën
van de Fryske Akademy gepubliceerd (1988).

‘Markante persoanlikheid’
Taco Kingma overleed plotseling op 9 januari 1994. Hij
werd als een ‘markante persoanlikheid yn Fryslân en aktyf
op ferskate fronten’ gekarakteriseerd. Bij zijn afscheid als
directeur van het MWGG omschreef hij zichzelf als een
‘selfmade man’. Het eigen baas zijn op een terrein waar
lange tijd bijna niemand verstand van had, had aantrekkelijke
kanten. De behoefte om in eigen provincie iets op te bouwen
voor een kwetsbare groep won het van de mogelijkheid om
op het landelijke toneel een invloedrijke positie in te nemen.
Hij werd daardoor een belangrijke actor in de opbouw van de
verzorgingsstaat in Friesland ten behoeve van mensen met
een beperking.
In zijn columns werden het kleine en anekdotische
verbonden met grotere verbanden en trends. Ze
weerspiegelen fraai het maatschappelijke leven in de tweede
helft van de 20ste eeuw in deze provincie. De ‘spitse stikjes’
hadden nooit scherpe randen. <

Taco Kingma laat een pagina
van een boek zien waar hij
mee bezig is, 1993. (Tresoar)

Een boek met ‘mooie,
kleine verhalen’ volgens de
recensent.
> Meer weten?
• Minie Baron, De lat ligt hoog. De
ondersteuning aan mensen met
een beperking in Friesland, 19492017, Leeuwarden, 2017
• H. Beltman, Een schets van
de Nederlandse verstandelijk
gehandicaptenzorg 1945-2000,
Houten, 2001
• Taco Kingma, Bitgum.
De skiednis fan Bitgum en
Bitgummole, Ljouwert, 1988
• Taco Kingma, ‘Ik haw der ek
west’ in Trotwaer, (jrg. 20, 138145), 1988
Dr. Minie Baron (Appelscha,
1949) is historicus en
gespecialiseerd in de
geschiedenis van de
gezondheidszorg. Zij publiceerde
onder meer over de eerste
vrouwelijke apothekersassistente,
hondsdolheid in Friesland, de
Drachtster ziekenhuizen en
MEE Friesland. Tot 2013 was
ze beleidsmedewerker in de
gezondheidszorg.
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NABUREN

EGGE KNOL

Reider Munten

Willem Lodewijk, graaf van
Nassau. Portret door Michiel
Jansz. van Mierevelt (atelier
van), 1609. (Rijksmuseum)

Het Friese besef is in Groningerland niet meer
aanwezig. In het verleden was dat anders. In de
16de eeuw kozen de leiders van de Groninger
Ommelanden een gezamenlijk wapenschild met
blauw-zilveren dwarsbalken beladen met elf rode
harten. Een eeuw eerder noemde Groningen zich
nog een Friese stad, tegen de destijds algemeen
bekende Drentse oorsprong in.

(Foto John Stoel)

G
Onder de titel
‘Naburen’ werpt
Egge Knol vanuit het
Groningerland een
blik op Friese zaken.
Friesland heeft een
sterke eigen identiteit,
maar is tegelijkertijd
onderdeel van een
grotere wereld. Een
wijde blik verruimt
het denken, al was
het maar langs de
hele waddenkust,
tot in Denemarken.
Groningers kunnen
zich niet voorstellen
dat in Groningerland
ooit Fries werd
gesproken. Mijn
overgrootvader zei
altijd ‘Wat doun al
die Fraizen hier in
Holland’ als de Friese
seizoensarbeiders in
de zomer kwamen om
graan te oogsten.
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roningen en Friesland zijn naburen. Dat geeft
vanzelf na-ijver en rivaliteit, maar niet minder
onderlinge beïnvloeding en hulp. Dat laatste is de
verklaring voor de aankoop door het Groninger Museum
van numismatica geslagen op het gezag van de Staten
van Friesland. Ze vormen tastbare herinneringen aan de
brute tijd van de Opstand, waarvan het begin – de slag bij
Heiligerlee van 1568 – dit jaar wordt herdacht. Een slag
waaraan het Wilhelmus herinnert: Graaf Adolf is gebleven in
Friesland in de slag. Die slag werd gewonnen, maar daarna
heeft het er lang om gespannen of de Opstand wel een
succes zou worden. In 1581 besluit de stadhouder van
Groningen de opstand de rug toe te keren. Er volgt een ruim
tien jaar durende guerrillaoorlog. Het Staatse leger onder
leiding van graaf Willem Lodewijk begint met de verovering
van Groningen. Dat gaat langzaam, maar dankzij een
slimme tactiek onverbiddelijk. Steeds worden er schansen
ingenomen totdat in de zomer van 1594 de stad Groningen
afgesloten is van alle toegangswegen over land en over water.
Na een kort beleg is het de Spaansgezinde bestuurders
van de stad duidelijk dat er onderhandeld moet worden.
Het gevolg is het Traktaat van Reductie waarmee Stad en
Ommelanden als zevende en laatste provincie deel wordt
van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
De verovering van de schansen was het werk van de troepen
van de Friese stadhouder Willem Lodewijk. Vandaar dat
de Staten van Friesland op de verovering van de schans
bij de Bomsterzijl in 1581 de nodige zilveren en een enkele
gouden penningen laten slaan met hierop een afbeelding
van de schans. Het verklaart ook een andere aankoop:
een gouden dukaat naar Hongaarse snit met het wapen
van Friesland. Op de munt is een klein rechthoekje te
zien als muntmeestersteken. Dat rechthoekje is het
muntmeestersteken van de schans van Reide. In de
Schans op de Punt van Reide werkt een muntmeester om
soldij voor de soldaten aan te maken, naast dukaten ook
leeuwendaalders. Resten van de schans liggen nog altijd op

Boven: Gouden munt uit de Reinder schans, jaren 1590. Onder:
Voorzijde van de zilveren beloningspenning voor het doorstaan
van het beleg van de schans bij de Bomsterzijl 1581. (Groninger
Museum, foto Marten de Leeuw)

de punt die als een soort vinger aan de noordkant van de
Dollard naar Duitsland wijst.
Met de wederkeer van Groningen bij de Unie van Utrecht zijn
Groningen en Friesland twee soevereine gewesten die soms
samenwerken. Ze hebben vaak dezelfde stadhouder, vormen
samen de admiraliteit van Friesland, hebben hetzelfde
Gereformeerde geloof en op zee dezelfde vijand. Maar ze
gaan ook elk hun eigen weg. Op deze gescheiden en soms
ook samenvallende wegen hoop ik de komende nummers
terug te komen. <
Egge Knol (Den Helder, 1956) is bioloog en archeoloog, promoveerde in 1993
aan de Vrije Universiteit, werkt als conservator archeologie, geschiedenis
en oude kunst bij het Groninger Museum en publiceert over de NoordNederlandse cultuurgeschiedenis.

KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

Verloren gewaande filmscène

(Fries Museum, bruikleen Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed)

Portret Saskia
Uylenburgh

Een portret van Saskia
Uylenburgh in het Fries
Museum blijkt geschilderd door Govert
Flinck. Dat wijst nader
onderzoek van het
schilderij door meerdere experts uit. Lange
tijd werd aangenomen
dat het portret uit circa
1635 van Rembrandt
van Rijn was met wie
Saskia Uylenburgh getrouwd was. Sinds 1968
is al duidelijk dat het geen Rembrandt betreft, nu staat
vast dat het door Rembrandts meesterleerling
Govert Flinck is gemaakt. Govert Flinck volgde het
eerste deel van zijn opleiding tot schilder in Leeuwarden bij Lambert Jacobsz. Als inwoners van het kleine
Leeuwarden kenden Govert Flinck en Saskia elkaar.
Beiden verhuisden in 1634 naar Amsterdam. Flinck om
bij Rembrandt van Rijn in de leer te gaan, Saskia als
vrouw van Rembrandt.
www.friesmuseum.nl

Alde Fryske Tsjerken

Voor zes kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
is een app met een luisterroute
(https://izi.travel/nl) gemaakt.
Van de kerken van Bears,
Britsum, Huizum, Jorwert,
Sint Annaparochie en Sint
Jacobiparochie worden
bijzondere verhalen verteld en
krijgen bezoekers meer uitleg
over de kerk.
www.aldefrysketsjerken.nl

Museum Belvédère

Museum Belvédère heeft een
bijzondere schenking van
een particuliere verzamelaar
gekregen: een serie foto’s van
Lothar Wolleh die kunstenaar
Jan Schoonhoven in zijn atelier
portretteerde. De Duitse
fotograaf Lothar Wolleh (19301979) is bekend geworden met zijn markante portretten
van kunstenaars. Eind jaren zestig fotografeerde hij de
Nederlandse Nul-kunstenaar Jan Schoonhoven (19141994).
www.museumbelvedere.nl

(Teylers Museum)

Internationale prijs

Viglius van Aytta

Het Fries Museum heeft de publieksprijs van de
prestigieuze Global Fine Art Awards gewonnen voor de
tentoonstelling ‘Alma-Tadema, klassieke verleiding’. Er
waren 85 genomineerden, waaronder Museo del Prado,
Centre Pompidou en The Metropolitan Museum of
Art. De Global Fine Art Awards worden wel de Oscars
van museumland genoemd. Met 158.000 bezoekers
en lovende recensies werd de tentoonstelling over
de schilder goed ontvangen. Na Leeuwarden was de
tentoonstelling te zien in Wenen en Londen. De drie
edities waren gezamenlijk genomineerd voor GFAA
2017.
www.friesmuseum.nl

De Friese bestuurder-diplomaat Viglius van Aytta (15071577) wordt vereeuwigd in de vorm van een manshoog
standbeeld bij de Kanselarij in Leeuwarden. Hans Jouta
uit Ferwert maakt het beeld van cortenstaal op een
sokkel. Het krijgt een plek tegenover de Koningsstraat.
De in Barrahûs geboren Viglius behoorde tot een
eenvoudige hoofdelingenfamilie, maar groeide in
de 16de eeuw uit tot een vermaard intellectueel,
humanist en diplomaat. Hij drong door tot de hoogste
bestuursposities van Europa en was bevriend met
Erasmus.
www.lc.nl

Militieregisters

Archief De Tille

Op de website https://militieregisters.nl is de
administratie bijgehouden van alle mannen die voor de
dienstplicht werden opgeroepen. De bron is landelijk
bewaard gebleven en is opgesteld in de periode 1814
tot en met 1941. In de militieregisters is het mogelijk op
naam van voorouders te zoeken, maar ook informatie
te achterhalen over
het beroep, uiterlijk,
medische conditie
en dienstplicht. Het
downloaden van scans is
gratis.
https://militieregisters.nl

Het archief van De Tille is ondergebracht bij Tresoar
en online te raadplegen. De Tille was jarenlang de
toonaangevende boekhandel in Leeuwarden van de
familie Dykstra. Naast de boekhandel maakte ook een
uitgeverij
en een
antiquariaat
deel uit van
het bedrijf.
Boekhandel
De Tille
werd in 1948
opgericht
door Sipke
Dykstra
(1913-2002),
die al sinds
1936 betrokken was bij het Kristlik Frysk Selskip. In
1999 werd De Tille verkocht aan de Boekhandelgroep
Nederland en ging het verder onder de namen Selexyz
en Polare, tot het in 2014 de deuren definitief sloot. Bij
de overdracht van 24 strekkende meter archiefmateriaal
kreeg Tresoar ook een portret van Sipke Dykstra,
gemaakt door Sjoerd de Vries.
www.tresoar.nl

Virtual Reality

Hoe Leeuwarden eruitzag toen
het nog aan de Middelzee
lag is te bekijken door een
virtual reality-bril bij Historisch
Centrum Leeuwarden.
Bezoekers zien hoe het
Oldehoofsterkerkhof er duizend
jaar geleden uitzag. De scheve
toren stond er toen nog niet, maar er was wel net een
stenen kerkje gebouwd. Dit godshuis stond op een terp
aan een lange zeearm, de Middelzee. In de verte zijn de
terpen waar nu de Kleine en Grote Hoogstraat liggen.
De bezoekers krijgen ook een kijkje in de kerk en in een
plaggenboerderij. De presentatie is vanaf april te zien
in het voormalige architectuurschip ARK, dat dan bij de
Prinsentuin ligt.
www.lc.nl

Dorpscanon

Alle Friese dorpen en steden kunnen een canon over
de eigen geschiedenis online zetten op de website
www.dorpscanon.nl. Het project begint met de
canons van 42 dorpen en een stad, Bolsward.
Achlum, Laaksum en Wommels staan als pilot al
online. Het initiatief komt van Bauke Folkertsma en
Johan Wagenaar.
Plaatselijke
commissies uit de
dorpen leveren zelf
informatie aan en
schrijven teksten.
De redactie van de
website en een panel
van deskundigen
helpt bij het toetsen
van die informatie.
www.dorpscanon.nl

(Foto Marcel Zwitser)

Het Fries Film Archief heeft
zeldzame missende, en verloren
gewaande, fragmenten ontdekt
in de film Detained (1924). In
de Nederlandse kopie van de
solo-film van Stan Laurel is de scène ontdekt tijdens
de inventarisatie voor een digitaliseringsproject.
Gevangene Stan Laurel belandt in de scène aan de
galg, waarbij zijn nek buitenproportioneel uitrekt,
wat vervolgens tot een komische ontsnapping leidt.
De film kwam in 2007 bij het Fries Film Archief,
toen amateurhistoricus Dirk Swierstra een collectie
commercieel uitgebrachte nitraatfilms binnenbracht.
Deze films kwamen uit de kelder van de voormalige
Leeuwarder fotografiewinkel Foto Vaka (Van Kampen).
Hendrik van Kampen had kort na de oorlog een
partij films voor 100 gulden opgekocht om te kunnen
verhuren en/of vertonen.
www.friesfilmarchief.nl

Bachs eigen Bijbel

Uitgeverij Van Wijnen heeft een
facsimile-heruitgave van de
driedelige Calov-Bijbel van Johann
Sebastian Bach gepresenteerd.
Het originele exemplaar van deze Bijbel, die in het
bezit was van Bach en waarin hij tal van persoonlijke
aantekeningen maakte, bevindt zich in St. Louis in
de VS. De bibliotheek in Amerika werkte samen met
de uitgeverij uit Franeker in een kostbare uitgave,
die in een beperkte oplage van 1.000 genummerde
exemplaren wereldwijd verschijnt.
www.bachbijbel.nl
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Obe en MeM
Lân fan taal, ien fan de
grutste ûnderdielen fan
Leeuwarden-Fryslân
Kulturele Haadstêd 2018 set
taal sintraal. Yn it nagelnije
talepaviljoen Obe op it
Aldehoustertsjerkhôf wurde alle, mear as 6.000, talen
op de wrâld fierd. It is ek it plak om ynformaasje te krijen
oer it ferskaat oan aktiviteiten yn it hiele jier, lykas de
libbensgrutte projeksjes op de Aldehou (mei minyfestivals
deromhinne).

In oar (tydlik) talepaviljoen stiet yn de Prinsetún. Yn dit
spesjaal ûntwurpen gebou MeM giet it om memmetaal.
Yn dizze ‘húskeamer’ steane fan april oant en mei oktober
hieltyd wikseljende taalmienskippen sintraal. It giet om
lytse talen út Europa, streektalen en -dialekten út Nederlân
en minderheidstalen út Ljouwert. Mei elkoar dogge sa’n
tritich taalmienskippen mei: tsien út Fryslân, tsien út
Europa en tsien út Ljouwert.
Op tongersdeitejûn en sneintemiddei binne der
aktiviteiten, organisearre troch de oanbelangjende
taalmienskip: poëzy, muzyk, fertelkeunst, teäter,
lêzingen, diskusjes en presintaasjes. It dak fan MeM
wurdt geandewei it jier beklaaid mei de moaiste wurden
en leafdeswurden fan besikers en dielnimmende
taalmienskippen. Doel is dat besikers har iepenstelle foar
oare talen en kultueren.
Yn de Prinsetún is ek in Taletún mei aventoeren foar bern
(0-12 jier) en har famyljeleden. Der binne boartersobjekten,
ynteraktive ynstallaasjes en spannende rûtes makke troch
keunstners. En skriuwers ha spesjale ferhalen skreaun,
sadat besikers mei taal boartsje, taal belibje en sels taal
meitsje. Op 15 sneinen is der in spesjaal programma foar
de bern mei skriuwers, muzikanten en oare artysten.
Obe is dit jier alle dagen iepen en MeM is alle dagen iepen
fan 30 maart oant en mei 28 oktober.
www.lanfantaal.frl en www.afuk.frl
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WYTSE VELLINGA

Duivelse dilemma’s
Louwrens Hacquebord
Uitgeverij Nobelman, Groningen, 2018
166 p. | isbn 9789491737312 | € 16,95

Geschiedenissen over de Tweede Wereldoorlog
hangen aan elkaar van clichés. Vooral als het gaat om
familiegeschiedenissen. Het zijn verhalen over helden of
over duivels. De titel van het nieuwste boek van Louwrens
Hacquebord doet wat dat betreft het ergste vermoeden:
Duivelse dillema’s. Gelukkig is het alleen de titel, die niet
verder komt dan een cliché. Het boek zelf stijgt ver uit
boven de gemiddelde familiegeschiedenis.
Duivelse dillema’s gaat over Tjerk Hacquebord uit Dokkum, maar ook over Tjerk
Hacquebord uit Dokkum. Twee verschillende personen met dezelfde naam en dezelfde
woonplaats, maar met twee heel verschillende levensverhalen. De ene Tjerk Hacquebord
is de vader van de schrijver van het boek en was tijdens de Tweede Wereldoorlog een
scholier. Een scholier die min of meer toevallig het verzet in rolde. De andere Tjerk
Hacquebord was aan het begin van de oorlog 35 jaar en had samen met zijn vader een
aannemersbedrijf. Hij koos niet voor verzet, maar was lid van de NSB.
Louwrens Hacquebord heeft ervoor gekozen om deze twee personen aan elkaar te
verbinden in zijn verhaal. In werkelijkheid hadden ze eigenlijk vrij weinig met elkaar van
doen (behalve wat toevallige ontmoetingen en naamsverwisselingen), maar juist doordat
ze zo verschillende keuzes maakten, levert de koppeling van beide personen een mooie
schets op van het Dokkum tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hacquebord had ervoor kunnen kiezen om alleen het verhaal van zijn vader te vertellen.
Enkele A4-tjes die hij van zijn vader kreeg, vormen tenslotte de basis van het verhaal en
het was gemakkelijk geweest om het daarbij te laten, maar dat is niet wat hij doet. Door
ook onderzoek te doen naar die andere Tjerk krijgt het verhaal meer diepgang. Je krijgt
begrip voor waarom beide mannen de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt.
Daar zit ook tegelijk weer het risico van het cliché. Hacquebord
heeft hier namelijk twee hoofdpersonen te pakken, die vrij plat
dreigen te worden. Zijn vader Tjerk is een duidelijke held. Een
toevallige held misschien, maar evengoed een held. Hij staat
duidelijk aan de goede kant, terwijl de andere Tjerk overduidelijk
aan de verkeerde kant staat. Deze tweede Tjerk komt over als
een schlemiel. Hij heeft op een bepaald moment wel door
dat zijn keuze de verkeerde is, maar kan er geen afscheid van
nemen.
Door de schrijfstijl van Hacquebord is dit echter minder een
probleem dan je misschien zou verwachten. Je wordt evengoed
meegezogen in het Dokkum van 1940-1945. En in tegenstelling
Louwrens Hacquebord.
tot de meeste familiegeschiedenissen levert het een boek op
dat niet alleen interessant is voor de directe familie, maar ook een breder publiek zal
aanspreken. Het is een zeer leesbaar boek, dat eerder doet denken aan een roman dan aan
een geschiedenisboek. Hacquebord is een echte verhalenverteller en daar ontbreekt het
nog weleens aan in de Friese geschiedschrijving. <

Wytse Vellinga (Emmen, 1981) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Sinds 2005 werkt hij als journalist voor Omrop Fryslân en geeft daarnaast voor zijn eigen bedrijf
MobileStorytelling journalistieke lezingen en trainingen in binnen- en buitenland.

BOEKEN KORT
De Friese Elfkerkentocht
Justin Kroesen
Wijdemeer, Leeuwarden, 2018
112 p. | isbn 9789492052407
€ 14,95
Kerkendeskundige Justin
Kroesen beschrijft in dit
drietalige boek elf karakteristieke
Friese kerken met een gaaf
bewaard gebleven protestants
interieur. Het gaat om de kerken van Aldtsjerk,
Buitenpost, Hegebeintum, Huizum, Marsum,
Sexbierum, Kimswerd, Wommels, Easterlittens,
Mantgum en Weidum.
Hidde Dirks Kat
Jantine van der Knaap en Anna
Trap (hertaling)
Wijdemeer & Mauritsheech
Publishers, Leeuwarden, 2018
112 p. | isbn 9789492052414
€ 14,95
Het dagboek van de Amelander
walvisvaarder vertelt over de
meest vergeten schipbreuk uit
de vaderlandse geschiedenis. Hidde Dirks Kat leed
in 1777 schipbreuk voor de kust van Groenland. In
1818 verscheen zijn verhaal, met daarin talrijke en
verschrikkelijke ontberingen. In het tweede deel van het
boek gaat een aantal auteurs nader in op het dagboek,
met bijdragen van o.a. Dolph Kessler, Louwrens
Hacquebord en Gerrit Jan Zwier.
Een meelijwekkend volk
Anne Tjerk Popkema, André
Looijenga en Bouke Slofstra
Wijdemeer, Leeuwarden, 2018
240 p. | isbn 978 949 205 2421
€ 29,95
Bloemlezing van teksten
uit de Oudheid en Vroege
Middeleeuwen waarin
‘vreemden’ over Friezen
schrijven. De oudste citaten stammen uit de 5de eeuw
voor Christus en de laatste komen uit de Vitae uit
de Frankische tijd. De teksten zijn in het Nederlands
en Fries vertaald. Daarnaast zijn er inleidingen en
kaderteksten.
De Watergeuzen
Anne Doedens en Jan J. Houter
Walburg Pers, Zutphen, 2018
192 p. | isbn 9789462492868
€ 19,95
‘Een vergeten geschiedenis,
1568-1575’ is de ondertitel
van dit boek over vrijbuiters,
avonturiers en piraten uit de
begintijd van onze nationale
onafhankelijkheidsstrijd. In dienst van Willem van
Oranje opereerden ze op zee, vooral de Wadden.
De auteurs kwamen bij hun onderzoek ongebruikt
archiefmateriaal tegen en beschrijven de schade op
het Marsdiep, het Vlie en op en bij Vlieland, Texel en
Terschelling en Ameland.
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Verzwegen zeeheld
Jan de Vries
Walburg Pers, Zutphen, 2018
384 p. | isbn 9789462492745
€ 29,95
Over Jacob Benckes (16371677) uit Koudum was weinig
bekend en zijn positie op
de oorlogsvloot was een
mysterie. Hoewel hij geen
hoofdofficiersrang had, werd hij drie keer uitgezonden
als leider van belangrijke missies. Dit boek werpt nieuw
licht op de herovering van Nieuw-Nederland in 1673,
het belangrijkste wapenfeit van Benckes, dat hem in de
geschiedschrijving echter nooit is toegekend.
De trettjinde asega
Harke Bremer en Jarich Hoekstra
Bornmeer, De Gordyk, 2018
160 s. | isbn 9789056154417
€ 15
Ruerd van der Zee fynt oan de
hân fan in âld stikje parkemint út
dat de bekende Âldfryske sêge fan
’e tolve asega’s wolris mear wêze
koe as in optocht ferhaaltsje. Mei
syn faam giet er op ’e sneup. Se komme der achter dat
der triedden fan ’e midsiuwen nei hjoed-de-dei ta rinne
en dat guon lju net sa wiis binne mei har gepinfisk en
sels ree binne om geweld te brûken.
Moed en overmoed
Angela Dekker en Jessica
Voeten
Atlas Contact, Amsterdam,
2018
320 p. | isbn 9789045035123
€ 29,99
Angela Dekker en Jessica
Voeten ontrafelen het
mysterie Mata Hari
(Margaretha Geertruida
Zelle) aan de hand van nieuwe, onbekende bronnen.
Ze ontdoen de ‘femme fatale en spionne’ van haar
stereotype en dringen diep door in alle stadia van
haar leven in Nederland, Nederlands-Indië en Europa.
Ze portretteren Mata Hari en degenen die haar pad
kruisen, van anarchist tot bankier.
Waatze Gribberts brulloft &
It Libben fan Aagtje IJsbrants
Eric Hoekstra
Elikser, Ljouwert, 2017
164 s. | isbn 9789463630120
€ 16
Eric Hoekstra hat twa
bestsellers út de 18de iuw
nei it Frysk fan no oerset.
Waatze Gribberts brulloft,
in toanielstik út 1701, is in
rûch ferhaal oer ienfâldige
minsken dy’t sûpe, frette en har tjirgje. It Libben fan
Aagtje IJsbrants is in humoristysk ferhaal oer pratende
pronkjende froulju. It jout in moai byld fan it libben op
it plattelân foar de yndustriële revolúsje.

Havank op Dekemastate /
De moord op Havank
Tom Sandijck / Kees Kuiken
Stichting Mateor, Capelle aan
den IJssel, 2017
68 p. en 30 p. | isbn
97861875161 | € 12,50
Tom Sandijck verhaalt van
Havank (Hans van der
Kallen, 1904-1964) zijn tijd
op Dekema State in Jelsum:
‘Een hoogst merkwaardig
tijdperk’. De verhalen zijn voorzien van vele niet eerde
gepubliceerde foto’s. Kees Kuiken schreef de novelle
De moord op Havank in de geest van Havank.
Stinzen, staten en
buitenplaatsen in Friesland
Rita Radetzky
Stichting Staten en Stinzen,
Leeuwarden, 2018
126 p. | isbn 9789090307992
€ 24,95
Naast nieuwe informatie
over dit belangrijke
Friese erfgoed wordt de
historische ontwikkeling
van deze gebouwen beschreven. De stinzen, staten,
buitenplaatsen en stadshuizen zijn ook afzonderlijk
beschreven. Het boek bevat historisch en eigentijds
beeldmateriaal.
De protestanse pastorie in
Noord-Nederland
Nikolaj Bijleveld en Justin
Kroesen (red.)
Uitgeverij Noordboek,
Leeuwarden, 2018
248 p. | isbn 9789056154349
€ 27,50
De ambtswoning van de
dominee, de pastorie, is vaak herkenbaar als een statig
historisch pand naast de kerk. Dit naslagwerk behandelt
de pastorie niet alleen als gebouw, maar ook als werken leefruimte van haar bewoners: predikanten en hun
gezinnen. Met historische bijdragen en interviews met
hedendaagse bewoners.
Leeuwarden
– De mooiste
stadsgezichten 1600
tot nu
Gert Elzinga
WBOOKS, Zwolle,
2018
120 p.
isbn 9789462582507
€ 19,95
De mooiste stadsgezichten van Leeuwarden vanaf het
begin van de 17de eeuw in schilderijen, prenten en
tekeningen verzameld. Van de opgang in de Boterhoek
(Andries van der Sloot) tot aan de Prinsentuin
(Cor Reisma, Jacob Banga) en van de Kanselarij
(Cornelis Springer) tot de Gedempte Keizersgracht
(Pieter D. Torensma).

29

KALENDER

MARIJKE DE BOER

vanaf 26 maart

22 april

10 mei

LIWWADDERS
Expositie in het kader van Lân fan taal.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

RABBIJN LEVISSON
Lezing door Halbe Hageman over leven en werk van
opperrabijn Abraham Salomon Levisson (1902-1945).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

JONATHAN ISRAEL
Lezing door de schrijver Jonathan Israel.
www.tresoar.nl

tot en met 2 april
MATA HARI: DE MYTHE EN HET MEISJE
Tentoonstelling over het leven van Margaretha
Geertruida Zelle (1876-1917).
www.friesmuseum.nl

vanaf 24 april
KIND VAN MONDRIAAN: SIEP VAN DEN BERG
Tentoonstelling over Siep van den Berg.
www.museumdrachten.nl

6 april

vanaf 28 april

HARLINGERS EN DE WALVISVAART
Lezing door Jur Leinenga en film over de Willem
Barentsz met toelichting door Dick Mellema.
www.hannemahuis.nl

ESCHER OP REIS
Tentoonstelling over M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

vanaf 6 april

tot en met 29 april
FEIKO BECKERS
Tentoonstelling met video,
performance, installaties
en tekst. Beckers doet op
een vervreemdende manier
verslag van communicatie
tussen mensen.
www.friesmuseum.nl

DIRK VAN ERP
Expositie over Dirk van Erp (1862-1933) die in 1890 naar
de Verenigde Staten emigreerde, waar hij een succesvol
koperslager werd.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

7 april
OBE POSTMA KUIER
Kuier troch de stêd mei in gids lâns
spoaren fan dichter-skriuwer Obe
Postma (1868-1963).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

7 oant en mei 28 april
ANNA MARIA
Theatervoorstelling in Wiuwert van Under de Toer
(LF2018) over Anna Maria van Schurman.
www.2018.nl

8 april
HET BURMANIAHUIS
Lezing door historische huizenexpert Henk Oly over de
geschiedenis van het Burmaniahuis.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 8 april
BEYOND DADA EN DE STIJL PART 1
Tentoonstelling over kunstenaars van de jaren vijftig
tot nu.
www.museumdrachten.nl

9 tot en met 15 april
NATIONALE MUSEUMWEEK
Tal van activiteiten in verschillende musea.
www.nationalemuseumweek.nl

15 april
LEVEN EN WERK VAN EELKE JELLES EELKEMA
Lezing door Henk Betten over de dove kunstschilder
Eelke Jelles Eelkema (1788-1839).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

19 april
LUNCHLEZING
Lêzing troch Jillert Anema oer de skiednis fan in
reedrydcoach.
www.tresoar.nl

21 april
KORFBAL IN FRIESLAND
Lezing door Geert Keuning over de geschiedenis van
het korfbal in Leeuwarden en elders.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

30

29 april
LIWWADDERDAG
Deze editie staat in het teken van Oud Oost, er is een
fototentoonstelling, ‘praatsjes’, muziek en kramen van
diverse verzamelaars.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 30 april
MATA HARI, LADY OF FASHION
Tentoonstelling over mode uit de jaren 1900-2018.
www.museumpakhuiskoophandel.nl

tot en met 30 april
ABE EN HET IJS
Tentoonstelling over de schaatscarrière van
voetballegende Abe Lenstra.
www.schaatsmuseum.nl

3 mei
BERECHTING VAN COLLABORATEURS NOORDNEDERLAND
Lezing door mr. Michiel Severein.
www.schierstins.nl

3 mei

29 mei
GELDHANDEL IN HET BOLSWARDER NUT
Lezing door Alpita de Jong en Tjalling Halbertsma over
‘it Boalserter Nut’, een verhaal uit de Lapekoer van
Gabe Skroar.
www.klinkeendaverje.frl

3 juni
FAMILLEMENT
Familie-historisch festival in Leeuwarden.
www.famillement.nl

tot en met 10 juni
GIORGIO MORANDI |
BOLOGNA
Tentoonstelling met
werken van de Italiaanse
Giorgio Morandi (18901964), grootmeester
van de 20ste-eeuwse
stillevenkunst.
www.museumbelvedere.nl

oant en mei 30 novimber
WRALDBOARGERS UT GROU
Eksposysje oer de bruorren Halbertsma.
www.museumhertfanfryslan.nl

tot en met 6 januari 2019
LEEUWARDEN, DE MOOISTE STADSGEZICHTEN
1600 TOT NU
Tentoonstelling van schilderijen, prenten en tekeningen
van Leeuwarden vanaf het begin van de 17de eeuw tot
nu.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 6 januari 2019
EFKES THÚS
Tentoonstelling van werken van Jopie Huisman uit de
collectie van Frederik Paulsen.
www.jopiehuismanmuseum.nl

VERWACHT

INLEVERDAG ERFGOED WO2
Voor de landelijke oorlogserfgoedactie Niet Weggooien
zitten experts zitten klaar om voorwerpen in te zamelen
en over de achtergrond te vertellen.
www.tresoar.nl

tot en met 6 mei
IN MOTION
Tentoonstelling van hedendaags keramiek.
www.princessehof.nl

tot en met 6 mei
JACOB BENCKES, EEN VERGETEN ZEEHELD UIT
KOUDUM
Tentoonstelling over deze Friese zeeman
die Nederlandse koopvaardijschepen op de
Middellandsche Zee beschermde tegen zeerovers
uit Noord-Afrika en meevoer als kapitein in de
tocht naar Chatham.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

De moderne Friese boerderij
Boeren passen hun bedrijfsgebouwen
voortdurend naar behoefte aan. De
geleidelijkheid beneemt soms het zicht op
trends, maar in de 20ste eeuw zijn duidelijke
ontwikkelingen te zien zoals de gelede
boerderij en de ligboxstal.
De volgende editie van Fryslân, nummer 3,
verschijnt op 30 mei 2018.

Ontdek ons Fryslân
Samen met de Friesland Post!

Al van

af

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

€ 28,(6 edi

ties)

!

PETGATEN DE VEENOOP DOOR GERT TABAK

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

