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‘Je t’embrasse et je t’aime’

Graffitikunst

SIEBRAND KRUL

Een opvallende pastel tussen de nieuwe aanwinsten die het Fries Museum dit voorjaar presenteert:
Mata-Hari, geschilderd door Piet van der Hem. De connectie tussen deze beide geboren Friezen wordt
nog bijzonderder door de vondst, vorig jaar, van een tiental brieven van de danseres aan de schilder.
Ze onthullen een korte, pure liefdesgeschiedenis tussen de twee: de titel boven dit stukje komt uit
die correspondentie. De Amsterdamse publicistes Jessica Voeten en Angela Dekker plozen het voor
ons uit.
Een diplomaat in Staatse dienst die de Barbarijse kapers onder controle moest krijgen, komt langs omwegen terecht op een hoogleraarsstoel in Franeker. En wat had deze Cornelis Pijnacker met Ameland?
Pieter de Clercq, telg uit een voornaam Amsterdams geslacht, was een aparte verschijning in de wereld
van de Friese Bewegers. Hij verhuisde naar Feanwâlden, schreef de Lytse Fryske Spraekleare en vertaalde
een deel uit de Bijbel. Dominee Wumkes liet er een kritische recensie over plaatsen, wat De Clercq in
woede deed ontsteken. Toen Dantumadeel een fikse belastingverhoging invoerde, was voor de rijke
De Clercq de maat vol; hij vertrok, naar Zeist.
Dit jaar zijn er tal van herdenkingen van de Synode van Dordrecht, en de daarmee samenhangende
Bijbelvertaling en kerkorde. Hoe viel die laatste in Friesland?
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MATA-HARI

ANGELA DEKKER EN JESSICA VOETEN

Van een liefde die de winter
van 1914-1915 niet overleefde
‘M

Mata-Hari in haar theaterkostuum à La Camargo getekend
door Piet van der Hem, circa
1914. Pastel, krijt en gouache
op houthoudend velijn
machine papier, 105 x 79 cm.
Aangekocht door het Fries
Museum, 2018. (Fries Museum, foto Ruben van Vliet)

Een tot nu toe onbekend gebleven portret
van Mata-Hari is te zien op de jaarlijkse
tentoonstelling van nieuwe aanwinsten van het
Fries Museum. De kunstenaar Piet van der Hem
tekende zijn geliefde ten voeten uit in een fraai
18de-eeuws kostuum.

on cher ami. Zeg het me maar ronduit. Ik
geloof dat de 18de eeuw je niet zo bekoort.’
Op een zondagavond in het najaar van 1914
schrijft Mata-Hari in het Frans aan Piet van der Hem. Uit
haar tot nu toe onbekende brief, op postpapier van het Amsterdamse Victoria Hotel, valt op te maken dat de danseres
de schilder heeft gevraagd haar te portretteren in een historische japon die hij kennelijk ouderwets vindt. Haar moderne
garderobe zal hem zeker wél inspireren, oppert ze met een
ruim gebaar. Hij moest maar eens langs komen. ‘Wil je dat?’
Dat wilde Piet van der Hem. Die winter heeft hij Mata-Hari
enkele keren geportretteerd in eigentijdse kledij, met en zonder voyante hoed, gehuld in een wolk van struisveren of de
lange hals bedekt met een modieuze col de fourrure en haar
geliefde parels.
Toch gaf de jonge modernist ook gehoor aan haar oorspronkelijke verzoek. Het bewijs hiervoor wordt deze lente gepresenteerd in het Fries Museum op de tentoonstelling ‘Verzameld werk - De rijke collectie van Friesland’: een fors pastel
– 105 bij 79 centimeter – van Van der Hem toont Mata-Hari
ten voeten uit in een fraaie japon in 18de-eeuwse rococostijl,
of beter gezegd: een theaterkostuum. De gerimpelde, wijd
over een hoepelrok vallende zijden rok onder een nauwsluitend lijfje, afgezet met roosjes, geeft voldoende bewegingsvrijheid en de halflange mouwen met kanten engageantes,
oftewel mouwstroken, zorgen voor de nodige zwier. Ze staat
met de elegante handen en de uitgedraaide voeten op haar
pompadour-hakjes in de aanvangspose van haar dans. Om
de lippen speelt een verleidelijk lachje, de ogen twinkelen.

Onbekende brieven
De vondst van dit pastel uit particulier bezit krijgt een
bijzondere betekenis door een collectie van tien brieven van
Mata-Hari aan Piet van der Hem die vorig jaar is opgedoken.
De schilder had ze zo’n zestig jaar geleden bij wijze van betaling gegeven aan een advocaat, wiens dochter ze in een kistje
aantrof en ter veiling bracht. Mata-Hari’s brieven onthullen
hoe in korte tijd een intieme amoureuze relatie ontstaat tussen de twee.
Op het pastel, dat gelijkenis toont met een tekening die in
1984 bij Christie’s Amsterdam werd geveild, maar waarvan
de verblijfplaats onbekend is, lijkt ze niet alleen met hem te
flirten, ze is verliefd. ‘Mon Piet’ schrijft ze vanuit haar suite:
4

Bij het befaamde fotoatelier van Jacob Merkelbach boven Maison
Hirsch & Cie op het Amsterdamse Leidseplein liet Mata-Hari zich fotograferen in haar ‘Camargo’-kostuum, eind 1914-begin 1915. Afdrukken van de serie bevinden zich in de collecties van het Stadsarchief
Amsterdam, Bijzondere Collecties UVA en het Leids Prentenkabinet.

Pagina uit het tweede plakboek van Mata-Hari. Bij de reproductie van het schilderij van Nicolas
Lancret uit de Hermitage van de dansende La Camargo (Marie-Anne de Cupis de Camargo, 17101770), noteerde zij: ‘Ballet des Folies Françaises. Musique par Couperin dansé par Mata-Hari. La
Haye Hollande, d’après le tableau de Lancret 1690-1730 Théâtre Royal Français 1915’. (Fries Museum)

‘Een berichtje om je te zeggen dat we morgen samen de thee
zullen gebruiken. Kom me hier ophalen om vier uur. Wil je
dat doen?’ en ze tekende in haast: ‘Je t’embrasse et je t’aime.
Ta Marguerite.’
Margaretha Zelle (1876-1917) en Piet van der Hem (18851961), allebei opgegroeid in Leeuwarden, waren na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vanuit het buitenland
teruggekeerd naar Amsterdam. Haar engagement in het
Metropol Theater in Berlijn was door de omstandigheden
geannuleerd. Hij kwam uit Spanje en betrok weer zijn atelier
aan het Sarphatipark.
Mata-Hari had haar banktegoed en garderobe inclusief kostbare bontjassen gedwongen achtergelaten in Berlijn en nu
moest ze aan de slag. Aan haar bijna tien jaar jongere ‘cher
ami’ vertelt ze, ditmaal in het Nederlands: ‘Ik kom zooeven
uit den Haag – en heb het engagement aan de Fr. [Franse]
opera aangenomen.’
Dat Mata-Hari in december 1914 haar ‘folies françaises’ uitvoerde bij het operagezelschap van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is weliswaar bekend, maar de brieven
geven voor het eerst inzicht in haar aanpak bij het maken van
een nieuw ballet. ‘Ik debuteer met mijn tableau van Lancret.
Ik heb ook de plaat van Petersburg ontvangen. ’t Is zeer zeer
mooi. Veel liefs van Marguerite.’ Ze had de verblijfplaats van
het schilderij van de Fransman Nicholas Lancret uit circa
1730 weten te achterhalen: de Hermitage in Sint-Petersburg.
Lancrets tableau laat La Camargo zien, de 18de-eeuwse
Spaanse danseres, ster van de Parijse Opéra, die haar rokken
korter maakte om haar fameuze sprongtechniek ruim baan
te geven. Ze verbeeldt met al de bloemenguirlandes en strikken op haar japon een bergère, herderin.

Mata-Hari nam de reproductie op in een van haar twee plakboeken – in het bezit van het Fries Museum – met de notitie:
‘dansé par Mata-Hari, Théâtre Royal Français’, maar voor het
zover was, vroeg ze ‘mon cher Piet’ de afbeelding te sturen
aan mevrouw Koppel ‘zodat zij het kostuum kan maken’.
Johanna Koppel was een 43-jarige modiste, afkomstig uit het
Duitse Bochum, gescheiden en moeder van twee volwassen
kinderen. Ze ontving haar clientèle thuis op de Weteringschans
en daar ontstond ook het ‘geelachtig tijdcostuum’ waarin MataHari danste, terwijl de ‘witte en zacht donker-roode sluiers’ om
haar heen ‘wazigden’, aldus de Haagsche Courant.

‘Sale peuple’
Het kostuum is verdwenen, maar twee andere weelderige
creaties, een hofjapon en een baljapon uit de nalatenschap
van Anna Maria van Eeghen-du Mee (1862-1949), voorzien
van het ingeweven label J. Koppel, Robes et Manteaux, Amsterdam behoren sinds 1949 tot de kostuumcollectie van het
Rijksmuseum.
Juist in het Rijksmuseum had Margaretha Geertruida Zelle
in 1895 als achttienjarige jongedame de twintig jaar oudere

Piet van der Hem, fotomechanische prent, circa 19161918. Uit: Tentoonstellingscatalogus Piet van der Hem,
Amsterdam, Maatschappij
voor Beeldende Kunsten
1918. (RKD)

Over de schrijfwijze van de
theaternaam van Margaretha
Geertruida Zelle lijkt verwarring te
zijn. De auteurs van de biografie Moed
en overmoed. Leven en tijd van Mata-Hari houden de schrijwijze aan die zijzelf altijd
hanteerde, onder elke brief en op elke foto, met een streepje ertussen: Mata-Hari.
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MATA-HARI

NABUREN

KNIL-officier Rudolf ‘John’
MacLeod voor het eerst
ontmoet; het begin van
een vechthuwelijk, dat zij
in 1904 ontvluchtte om in
Parijs haar geluk te beproeven. Uit jaren geleden opgedoken correspondentie
bleek dat Mata-Hari over
dit huwelijksleven vertelde aan mevrouw Koppel,
ongetwijfeld tijdens de
pasbeurten voor het danskostuum, weten we nu.
Kort voor de première
hoopt ‘Marguerite’ dat
Piet het ‘joli dessin sans
chapeau’ voltooit en het
in Amsterdam exposeert,
‘of moet ik er nog voor
poseren?’ Haar amant
heeft het druk, weet ze en
dat moet ook als je ‘talent’
hebt. ‘Je weet Piet, dat ik je
Naast het pas verworven pastel van Piet van der Hem bezit het Fries
zien wil daar, waar ik denk
Museum ook een van zijn andere portretten van Mata-Hari uit de
dat je het kunt brengen –
winter van 1914-1915, dit keer met col de fourrure. (Fries Museum)
dat is heel ver. Ik zelf ben
eene zeer ambitieuze vrouw en als ik sympathie voor iemand
gevoel, dan heb ik het idée d’ambition voor hem evenzoo
sterk.’
Met dank aan Bianca du
De interesse van zijn kant lijkt tanende: ‘Jammer dat je er niet
Mortier, conservator kostuum
Rijksmuseum; Josephine Sloet;
was,’ schrijft ze hem op zaterdagavond 19 december 1914,
Harko Keijzer; Hans Groeneweg,
na de première in Den Haag. ‘Ik had veel succes en ik kreeg
conservator 20ste en 21ste eeuw
(Mata-Hari) Fries Museum.
veel bloemen. De zaal was uitverkocht.’
De heren critici die over haar ‘faux pas’ schreven, bevielen
De tentoonstelling ‘Verzameld
werk - De rijke collectie van Frieshaar minder. ‘Het tapijt was zeer mooi gelegd over een gat
land’ is te zien van 20 april tot en
waarin men de coulissen gewoonlijk vast zet en daar juist
met 15 september 2019.
zette ik mijn voet op. Het was een “seconde” maar de booze
journalisten namen dat waar om over te schrijven sale peuAngela Dekker (Amsterdam 1959)
ple, va!’
en Jessica Voeten (Amsterdam,
1956) zijn beiden journalist.
Samen schreven ze Moed en Overmoed. Leven en tijd van Mata-Hari.
De biografie werd in 2018 genomineerd voor de Libris Geschiedenis
Prijs en Nederlandse Biografieprijs. Angela Dekker schreef in De
onbekende soldaat (2003) over de
Eerste Wereldoorlog en in Verloren
verleden (2007) en De laatste
diplomaat van de tsaar (2013) over
de ballingen van de Russische
revolutie. Jessica Voeten schreef
onder meer over de geschiedenis
van het Holland Festival (1995),
en over het fin de siècle en de
Amsterdamse impressionisten
in Het Witsenhuis (2003) en Isaac
Israels in Amsterdam (met J.F.
Heijbroek, 2012).
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Zaken van het hart
Ook het Amsterdamse publiek krijgt ervan langs: ‘men is hier
zoo jaloersch en zoo nijdig. […] het zijn menschen die nooit
iets hebben gezien en die alles leelijk vinden wat uit het buitenland komt. Gelukkig voor mij, dans ik hier uit amusement
en om de souplesse te onderhouden. Ik zoek hier geen geld
en ook niet naam te maken. Wanneer men Parijs en Weenen
enz heeft zooals ik; dan kunnen de Hollanders mij niet veel
kwaad doen.’
Geld was onontbeerlijk voor Mata-Hari’s levensstijl en in
Amsterdam had ze een bankier gevonden die haar verblijf in
het dure Victoria Hotel en de aanvullingen op haar garderobe

bekostigde. Van der Hem wist van hem af: het ging om
Will van der Schalk. Met ‘cher Piet’ was het anders. Hoe kon
het ook: hij zat – net als zij – immer in geldnood. Hem had
ze echt lief, zonder financiële bijbedoelingen, maar hun liefde
overleefde de winter niet.
In haar laatste brief, gedateerd op de eerste dag van 1915,
laat Marguerite in niet mis te verstane bewoordingen merken
hoe ze over hem denkt. Hij lijkt haar te hebben bedrogen. Ze
begrijpt heel goed, schrijft ze, dat een vrouw haar geliefde
vergeeft als ze van hem afhankelijk is, maar bij haar ligt het
anders: ‘omdat ik je immers uit oprechte liefde heb bemind,
kan ik je geen vergiffenis schenken.’ Daarvoor is ze te trots
en bovendien, in zaken van het hart is ze niet zo berekenend.
Ze lacht om vrouwen die lange brieven schrijven en spreken
van vergiffenis ‘waar ze niets van menen’.
‘Het is goed met je Piet. Ik woon lang genoeg in Parijs en
leer mij het leven kennen. Ik ben vaak genoeg berekenend
als er grote belangen in het spel zijn en dan neem ik wraak,
maar daarvan is nu helemaal geen sprake. Als jij je zo wilt
vermaken, prima en de groeten, Marguerite.’
Ze onderstreept haar naam strakker dan voorheen, alsof zij
er een punt achter zet – en niet hij. Had hij haar bedrogen
met Marianne van Gelder aan wie hij het nu door het Fries
Museum aangeschafte pastel van Mata-Hari zou opdragen:
‘Voor Marianne’? Van der Hem had een portret van haar
gemaakt in 1912, mogelijk had hij het contact met Marianne
niet verbroken.

Verraad
Toch bleven de schilder en ‘Marguerite’ elkaar zien, zo blijkt
uit een andere nalatenschap van Van der Hem. Ze liet enkele
juwelen en een zilveren bestekcassette met haar monogram
bij hem achter voor ze afreisde naar Parijs, waar ze tenslotte
op 13 februari 1917 gearresteerd zou worden op verdenking
van spionage. Naderhand liet Van der Hem zich nimmer duidelijk uit over zijn relatie met Mata-Hari. Wie hem er in zijn
lange leven naar vroeg, kreeg slechts summiere informatie.
Ze hadden elkaar enige tijd gekend, meer gaf hij niet prijs.
Hij heeft haar verraden, ontdekten we in het archief van de
Franse inlichtingendienst, het Deuxième Bureau, dat tijdens
de Tweede Wereldoorlog werd geroofd door de Duitsers,
vervolgens na de bevrijding van Berlijn in 1945 als oorlogsbuit terechtkwam in Moskou en sinds begin deze eeuw
weer terug is in Parijs. Het bevat een compleet dossier over
Mata-Hari, inclusief een getuigenis van Piet van der Hem.
Ze gaf doorgaans hoog op over de Fransen, herinnerde haar
ex-geliefde zich, maar hij achtte het niet ondenkbaar dat ze in
het Duitse kamp zou belanden. En hij voegde er nog aan toe:
‘Ze kon goed liegen.’
Op 15 oktober 1917 werd Mata-Hari om 06.15 uur in de ochtend in Parijs geëxecuteerd. Met de aankoop van het pastel
door het Fries Museum zijn Marguerite en Piet herenigd in
de stad die ze lang geleden ontvluchtten. <

EGGE KNOL

Hull, London, Leith
Het stoomschip Swan is uit
Harlingen vertrokken naar
Hull in Engeland. (Tresoar)

A

ls verwoed liefhebber van Terschelling heb ik al vaak
staan wachten op het station Harlingen-haven. Begin
januari weer, terug van een bezoek dat onverwacht
in het teken van de jutterij stond. Altijd weer valt dan het oog
op een voormalig scheepvaartkantoor met tegels in een voor
Harlinger tegels kenmerkende Art nouveau-stijl. Helaas zijn
er nogal wat tegels beschadigd. London is goed leesbaar en
Hull is lastiger, maar door de korte naam wel herkenbaar. De
derde plaats kost wat meer moeite, want het is tegenwoordig
niet meer een bekende havenplaats: Leith.
Leith is de haven van Edinburgh. Deze stad ligt op een berg,
ten zuiden van de zeearm Firth of Forth. Daar ligt de haven
van Leith. Leith, sedert lang door Edinburgh opgeslokt, is
duidelijk het arme deel van de stad. In het havengebied is
niet veel meer te doen. Te midden van mistroostige jaren
zeventig flats staat nog altijd het oude kantoor van Trinity
House, verantwoordelijk voor het loods- en vuurtorenwezen,
nu een scheepvaartmuseum. Ooit was het de bestemming
voor de vele kustvaarders uit Noord-Nederland. Vanuit de
Nieuwe Willemshaven in Harlingen is jarenlang een lijndienst
onderhouden waar eindeloos veel Friese landbouwproducten
hun weg vonden naar Leith, maar ook naar Londen en Hull.
Wat zou het mooi zijn als de eigenaar van het pand in Harlingen, een gezondheidscentrum, de tegels laat restaureren.
Vergelijkbare tegels uit 1902, maar dan met allerhande fruit
erop, zijn in Groningen te zien bij een eethuis aan het Zuiderdiep. Die kwamen beschadigd onder een latere betimmering
tevoorschijn. Onlangs heeft de Italiaanse eigenaar de tegels,
onmiskenbaar van Van Hulst uit Harlingen, laten restaureren.
Trots verkondigt het opschrift ‘De Hollandsche Fruitwinkel’.
Het doet zijn buitenlandse keuken geen kwaad. Niemand zal
bij restauratie in Harlingen verwachten dat het gezondheidscentrum de patiënten op pad zal sturen naar vreemde havens.
Het oude scheepvaartkantoor – eenvoudig maar doelmatig –
is niet zo heel bijzonder, maar de drie tegeltableaus vormen
een treffend stukje klein maritiem erfgoed. Van die kleine

Hull, London, Leith is, met
enige moeite, te lezen op de
tegels van het voormalige
scheepvaartkantoor in
Harlingen. (Foto’s Hoge
Noorden)

elementen die een voorbije wereld oproepen van de oude
stoomvaart en verre havens. Toen vracht nog bestond uit
vergankelijke lading, gestuwd met hout, dat soms na een
storm op de eilanden in de vloedlijn lag. Als de namen weer
in volle glorie stralen, zal het vele wachtende reizigers een
moment van verstrooiing bezorgen. Mijmerend over Hull,
London, Leith. Het lijkt wel de titel van een ongeschreven
roman. <

Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op
Friese zaken.
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 Noord-Nederlandse cultuurgeschiedenis.
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CORNELIS PIJNACKER

PAUL BROOD

Bejaard,
maar energiek
Het hooglerarencorps dat de Academie van Franeker heeft gekend is veelkleurig.
Bijzondere, opvallende, wereldvreemde, maar ook innemende en sympathieke
professoren hebben de studenten lesgegeven. Een van hen was Cornelis Pijnacker
(1570-1645). Hij was al 66 toen hij in Franeker begon en had een indrukwekkende carrière
achter de rug. Wat zocht hij in Franeker?

Cornelis Pijnacker als rector
van de Groninger universiteit, 1618. Anoniem portret.
(Universiteitsmuseum,
Groningen)

8

C

ornelis Pijnacker schreef curator Johannes Saeckma,
de belangrijkste bestuurder in Franeker, op
26 november 1635 een sollicitatiebrief, toen aan de
Friese universiteit een vacature van professor iuris primarius
openviel door het vertrek van Bernardus Schotanus naar
Utrecht. Kennelijk waren er geen jonge veelbelovende
juristen of gerenommeerde hoogleraren te vinden, want de
66-jarige Pijnacker werd benoemd. Enigszins verrassend,
want hij was sinds 1624 geen hoogleraar meer en had ook
geen wetenschappelijke faam verworven met belangrijke
publicaties. Voor een traktement van 1000 gulden per
jaar kon hij aan de slag. Op 5 december 1636 werd hij
geïnstalleerd, samen met vijf andere collega’s.
Het ging de universiteit voor de wind. De grootste aantallen
studenten werden genoteerd in de periode 1630-1670, met
een jaarlijkse aankomst van vijftig tot meer dan honderd jongelingen. De juridische en de artesfaculteit waren in Franeker
in Pijnackers tijd de grootste.
De Friese universiteit – of de reputatie van de hoogleraren
– trok veel studenten uit het buitenland. In de periode dat
Pijnacker er doceerde, kwam gemiddeld een kwart van de
studenten uit Friesland, een kwart uit de andere gewesten
van de Republiek en bijna de helft uit het buitenland. Van de
buitenlandse studenten was dan weer de helft afkomstig uit
de Duitse landen (vooral Oost-Friesland, Noord-Saksen en
Pruisen), Scandinavië en de Baltische landen. Opvallend is
het grote aantal Hongaren dat in Franeker kwam studeren,
en dan met name theologie. Een juridische studie kozen
vooral de Duitsers.

Een ander niet kwetsen,
ieder het zijne toedelen
Franeker was de derde universiteitsstad waar Pijnacker zich
vestigde. Van 1585 tot 1614 had hij in Leiden gewoond, waar
hij opklom van student tot hoogleraar in de rechten, en tussen 1614 tot 1624 was hij hoogleraar in Groningen. Twaalf
jaar was Pijnacker geen hoogleraar geweest. In 1622 en 1625
hadden de Staten-Generaal hem op diplomatieke missie gestuurd naar Noord-Afrika om zijn kennis van het Arabisch en
Italiaans. Daar, in Barbarije zoals de Europeanen het gebied
noemden, kwam hij in een andere wereld, waar hij te maken
kreeg met politieke intriges en machinaties, met de islam
en christenslaven en met mensen met wie het kwaad kersen
eten was. Bovendien kostten zijn gezantschappen hem meer
dan ze hem opleverden.
Toen hij in 1627 terugkeerde in het vaderland, moest hij
ervaren dat de Staten-Generaal hem niet meer nodig hadden
en dat een nieuw hoogleraarschap niet direct beschikbaar was.
Hij raakte in Drenthe verzeild dankzij zijn relaties met Roelof
van Echten, gedeputeerde en later drost van Drenthe. Voor
hem werkte hij als adviseur en advocaat. Hij was nauw betrokken bij de uitvoering van de ontginningswerken in het Echtens
Hoogeveen (het veengebied rondom het huidige Hoogeveen).

Daarnaast zorgde zijn liefhebberij van het kaartmaken, die hij
van de Groninger rector Ubbo Emmius had overgenomen,
dat hij voor het eerst een kaart van Drenthe en Westerwolde
maakte. De Amsterdamse atlasuitgevers Hondius en Blaeu
waren er maar wat blij mee en namen de kaart op in hun
atlassen. Het zou de enige kaart van Pijnackers hand blijven.
Vermoedelijk was Pijnacker toch uitgekeken in Drenthe,
energiek als hij nog altijd was. Daarom verruilde hij, toen hij
de kans kreeg, zijn woonplaats Meppel maar al te graag voor
Franeker.
Aan ervaring ontbrak het Pijnacker natuurlijk niet. Over zijn
wijze van lesgeven leren we uit het boekje Primordiorum juris
Iustinianei demultia. Sive utiliorum & maxime necessariorum ex
libris 4. Institutionum juris curiosa selectio, dat in 1640 bij de
Franeker academiedrukker Uldricus Balck verscheen. Het is
een zeer bescheiden leerboekje van iets meer dan honderd
bladzijden, waarin Pijnacker het recht uitlegt aan de hand
van vraag en antwoord. In de eerste titel geeft hij eerst de

Gezicht op Franeker. Prent
door Jacob Folkema, begin
18de eeuw. (Rijksmuseum)

De universiteit van Franeker.
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Titelpagina
van het boekje
Primordiorum
juris Iustinia
naei demultia,
opgedragen aan
Johannes van
Echten, 1640.
(Tresoar)

Detail van de Adversaria Academiae, waarin de rector aantekening hield van belangrijke
zaken, 1644-1645. Binnen een
jaar overleden de hoogleraren
Maccovius, Winsemius en
Pijnacker. (Tresoar)

drie belangrijkste voorschriften van het recht: eerlijk leven,
een ander niet kwetsen, ieder het zijne toedelen. Zijn boek
droeg hij op aan Nobilissimo Adolescenti Joanni ab Echten,
in dominatu Echtensi Hereditario (aan de edelste jongeheer
Johannes van Echten, in de heerlijkheid Echten). Deze Johannes van Echten was een zoon van Roelof van Echten, met
wie Pijnacker al jaren een goede relatie had. Aangenomen
mag worden dat Van Echten de uitgave van het boekje ook
financierde.
Pijnackers laatste negen levensjaren bracht hij met genoegen
in Franeker door, zo lijkt het. De Academie profiteerde van
zijn wijsheid en ervaring, alsmede van zijn vele contacten in

De schaduw van de dood
Steven van Lamsweerde maakte omstreeks 1645 een
kopergravure van Pijnacker, die onder meer is opgenomen
in de publicatie uit 1654, waarin de Groninger professoren
werden beschreven: de Effigies & Vitae. De kopergravure is
in later jaren vaker gebruikt om Pijnackers portret weer te
geven.
Bij de aanbieding van zijn portret aan de Groninger
universiteit maakte Henricus Neuhusius (1614-ca. 1668)
een gedicht over Pijnacker. Neuhusius werd hij in 1636
advocaat bij het Hof van Friesland. Bekendheid verkreeg
hij vooral als gelegenheidsdichter in Friesland. Zijn
doelgroep bestond uit studiegenoten, collega-juristen,
predikanten, Franeker hoogleraren en leden van het
Friese stedelijk patriciaat. Vooral zijn troostdichten bij
het overlijden van familie en vrienden hebben een vrome,
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de Republiek. Het bewijs is zijn rectoraat aan de Academie,
maar ook zijn huwelijk met een vele jaren jongere vrouw.
Na zijn aanstelling in 1636 was Pijnacker met echtgenote
Susanna Bloys van Treslong naar Franeker verhuisd. Daar
overleed zij al vrij spoedig. Pijnacker meldde in 1638 in een
brief aan Roelof van Echten dat zijn vrouw oud en steeds
zwakker werd en geregeld in bed bleef. Zeker is dat Cornelis
in 1641 weduwnaar was. Op vrij hoge leeftijd – hij was de
zeventig gepasseerd – huwde hij in dat jaar de veel jongere
Sybilla Boterpot, die omstreeks dertig jaar zal zijn geweest,
dus er zal in de kringen van de Franeker universiteit veel
geroddeld zijn over deze opvallende verbintenis. Hoe kwam
Sybilla in het leven van de oude professor en waar kwam
zij vandaan? Sybilla moet omstreeks 1608 in Vianen zijn
geboren. Haar vader was Anthonis Boterpot, burgemeester
in die stad. Sybilla’s halfzus Maria was getrouwd met de arts
Johannes Hobbes Ansta die zich in Harlingen had gevestigd.
Zo zal zij in Friesland terecht zijn gekomen. Maar hoe zij de
oude Pijnacker heeft leren kennen, blijft onduidelijk.
Lang heeft het huwelijk niet geduurd. Op 12 januari 1645

overleed Pijnacker in Franeker. Vrij onverwacht, zo lijkt het,
want tot die tijd was hij gewoon werkzaam geweest aan de
Academie. Een aantal dagen later zal hij zijn begraven, vermoedelijk in de kerk van Franeker. Bij die gelegenheid sprak
de hoogleraar Wissenbach een lijkrede uit.

De kwestie Ameland
Zoals Pijnacker zijn hele leven al had gedaan, liet hij ook in
Friesland anderen profiteren van zijn kennis. De Amelandse
kwestie is daar een voorbeeld van. Dankzij zijn Drentse
vriend Roelof van Echten raakte hij betrokken bij die kwestie
over de opvolging van de heer van Ameland. Een grote rol
daarin speelde Ernst Zuhm, een oud-student van hem in
Groningen.
Ernst Zuhm, geboren op het eiland Rügen in de Oostzee,
was getrouwd met Catharina van Cammingha. De Cammingha’s waren vanaf de 15de eeuw heren van Ameland, dat een
vrije heerlijkheid was. Vrije heerlijkheden waren in de tijd van
de Republiek der Verenigde Nederlanden gebiedjes waar de
wetgeving van de omliggende of aansluitende provincies niet
gold. Deze bijzondere positie maakte het mogelijk dat de
heerlijkheden een soort vrijstaatjes waren: eigen wetgeving,
lagere belasting, toevluchtsoord van bankroetiers, delinquenten, weggelopen en ontvoerde minderjarigen. De eigen
schepenbank was het rechtscollege dat rechtsprak in eerste
instantie, een eigen hof was er voor hoger beroep.
In de 15de eeuw hadden de Cammingha’s zich een volledig
heerlijkheidsgezag weten te verwerven. Hogere overheden
pretendeerden echter de soevereiniteit over het eiland te
hebben: de Duitse keizer, het gewest Holland en het gewest
Friesland. Na het overlijden van Sicco van Cammingha in

calvinistische inslag. In 1656 verscheen zijn (enige)
bundel, getiteld Extemporanea Poemata. Hierin staat
ook het troostdicht waarmee hij de nazaten van Cornelis
Pijnacker vereerde.
Cujus ad obstupuit divina oracula vocis,
Motaque de solita est Africa barbarie:
Qui ternis docuit leges & jura cathedris,
Hei mihi! Quod tantum supprimat umbra caput.
De vertaling luidt:
Africa verstomde bij de goddelijke uitspraken van zijn stem
En is bevrijd van de gebruikelijke barbarij.
Hij die op drie universiteiten het recht onderwees,
Ach ik, omdat de schaduw van de dood zo’n grote geest
verduistert.

Kaart van Friesland, door Francois Halma, 1718. Op de inzet linksboven is Ameland te zien. (Tresoar)

1624 was er onder de erfgenamen, onder wie Pieter van
Cammingha, onenigheid ontstaan over diens testament.
Zijn schoonzoon Ernst Zuhm meende dat Ameland een
keizerlijk leen was en slaagde er in 1636 in voor zichzelf en
drie anderen door de keizer in Wenen met het eiland beleend
te worden. Voor de vereiste procedures had Zuhm vanzelfsprekend veel geld nodig en een van zijn geldschieters was
Roelof van Echten. Als tegenprestatie beloofde Zuhm aan
Van Echten de helft van alle in te dijken landen en nog enkele
andere voordelen op Ameland. De lening aan Zuhm bedroeg
in 1635 eerst 2.000 guldens, in de daaropvolgende jaren
kwamen daar nog honderden guldens bij, plus de rente. In
een van de brieven die over deze zaak bewaard zijn gebleven
noemde Van Echten hem Vetter, neef, maar onduidelijk is of
hij werkelijk een neef was of dat het een bewijs van vriendschap was.
Uit de brieven van Pijnacker aan Van Echten blijkt dat hij de
zaak ook volgde en adviezen gaf. Kennelijk zat Van Echten
met de zaak in zijn maag en daarom luisterde hij graag
naar zijn oude vriend Pijnacker, die bovendien dichterbij het
Amelandse vuur zat.
Het zat de eerzuchtige Zuhm echter niet mee. In de Republiek rees kritiek op de gang van zaken. Had de keizer wel het
recht Ameland te belenen en zou het eiland zo niet vroeg of
laat een Spaanse marinebasis worden? De Staten-Generaal
wilden hun vingers niet branden aan deze kwestie en lieten
de zaak op hun beloop. Dat bleek verstandig, want op Ameland kreeg Zuhm geen vaste grond onder de voet. Wel werd
hij door een deel van de Amelanders in 1639 binnengehaald
als hun nieuwe heer, maar direct daarop moest hij alweer
vertrekken. Nog jaren werd er in deze kwestie geprocedeerd,
maar de rol van Ernst Zuhm was uitgespeeld. <

Slot met siepeltoren in Ballum op Ameland. Schilderij
door Willem (II) Troost. (Fries
Museum)

De tekst van dit artikel is de
bewerking van een hoofdstuk in
het boek over Pijnackers Franeker
jaren in De wijde wereld van Cornelis Pijnacker.
> Meer weten?
• Paul Brood, Gerard van Krieken
en Jan Spoelder, De wijde wereld
van Cornelis Pijnacker, 1570-1645,
Zwolle, 2018
Paul Brood (1952), archivaris en
rechtshistoricus, is werkzaam
geweest in het archiefwezen in
Groningen en Drenthe, nu nog
bij het Nationaal Archief in Den
Haag. Hij publiceerde veel over
de Nederlandse geschiedenis,
zowel in opdracht als uit eigen
belangstelling.
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FRIESE NAMEN EN FRYSKE NAMMEN

ANNE TJERK POPKEMA

Eastereach en Westereach?

800 n. Chr.

Lauwersboezem beswette, en yn it súd troch de east-west
rinnende bopperin fan de Boarn, dy’t we hjoed-de-dei it
Keningsdjip of Alddjip neame. It hiele súdlike part fan Eastergoa wie mei fean bedutsen en hat lang ûnbewenne west,
sadat yn it earste milennium fierhinne allinne de klaaistripen
yn it noarden en lâns de Middelsee bewenne west ha.

800 n. Chr.

Austrachia en Uuistrachia

Nei’t de Middelsee fersâne
en yn de 16de iuw letter
bedike wie, waard it Bilt
boppe, en it wetter de
Swette ûnder Ljouwert de
grins tusken Eastergoa en
Westergoa. Swette betsjut
letterlik ‘grins’. (Foto Hoge
Noorden)

In deze rubriek staan
namen centraal. De
relatie tussen taal,
mensen, naamgeving
en landschap brengt
de Friese gemoederen
vaak in beweging. Dit
is de derde bijdrage
in een twaalfdelige
reeks die probeert de
discussie tot feiten te
herleiden.
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It soe as in klok klonken ha... net allinne Skiermuontseach, Rottumereach en, op it Dútske waad,
Langeoog, Spiekeroog en Wangerooge, mar op de fêstewâl ek: Eastereach en Westereach. De skiednis
woe lykwols oars ha, dat wy sizze tsjintwurdich: Eastergoa en Westergoa. Ek net raar – mar wol apart.
Want hoe komt it eins dat we gjin ‘eagen’ mar ‘goaën’ ha yn de nammen fan ús âldste lânsdouwen?

I

n offisjele status ha se net, de nammen Eastergoa en Westergoa (Oostergo en Westergo). En op kombuorden sille
we se dan ek net oantreffe – al hie de nije fúzjegemeente
Waadhoeke as wurknamme noch efkes ‘Nij-Westergo’ en
gienen guon ynwenners yn de pleit foar ‘Súdwestergo’ as

De nammen Eastergoa en
Westergoa lykje o sa Frysk,
se binne it lykwols net. De
‘geve’ Fryske foarm is ‘gea’,
dat sjogge we werom yn It
Fryske Gea. (It Fryske Gea,
foto Dico de Klein)

namme fan wat de nije gemeente Súdwest-Fryslân wurden
is. Dochs wit eltse histoarysk bewuste Fries wat, ek no noch,
fierhinne mei de nammen oantsjut wurdt: it noardeastlik
respektyflik noardwestlik part fan Fryslân.
Westergoa waard yn de iere midsiuwen yn it westen begrinzge troch it Fly. Yn it súd stjitte de feanûntginning út
Westergoa wei op dy nei it noarden ta, fan Starum út, dat doe
noch in eigen distrikt wie. Letter soe dy Starumer krite foar in
grut part ek ta Westergoa rekkene wurde, sadat de súdgrins
dêr yn it begjin fan it twadde milennium oan it Almere, letter
de Sudersee kaam te lizzen. De eastlike grins fan Westergoa
wie de Middelsee – de noardlike, ferwide mûning fan de
Boarn. Nei’t de Middelsee fersâne en yn de 16de iuw bedike
wie, waard it Bilt boppe, en de Swette (letterlik ommers ek:
‘grins’) ûnder Ljouwert de eastgrins fan Westergoa.
Oarekant dy Middelsee lei(t) Eastergoa, yn it east troch de

Mei de nammen – en dan benammen mei dat goa (Nederlânsk go, gouw) – is wat nuvers te rêden. Want hoe Oerfrysk
oft de nammen Eastergoa en Westergoa ek lykje, dat binne
se net. Yn it foarste plak is de ‘geve’ Fryske foarm gea (tink
mar oan It Fryske Gea). Dat, men soe yn it moderne Frysk
eins ‘Eastergea’ en ‘Westergea’ ferwachtsje. Boppedat litte
de âldste fermeldings fan de nammen net farianten sjen fan
goa (lit stean fan gea) mar hiel wat oars: foarmen fan Aldfrysk
ach(e) (modern Frysk each, Nederlânsk oog, Leechdútsk
oog(e)). Hoe sit dat allegearre?
Dy âldste fermeldings fan Eastergoa en Westergoa stamme
út de iere 8ste iuw. Yn guon annalen en hilligelibbens fine we
foarmen yn de trant fan Austrachia en Uuistrachia, ‘Easter
each’ en ‘Westereach’ yn Nijfrysk. Yn dy snuorje waarden beide kriten noch fan it hegerlizzende efterlân skaat troch wetter
en ûntrochkringbere feansompen. Eastergoa en Westergoa
wiene yn dat opsicht yn it earste milennium eins eilannen.
Dat kin ek ferklearje wêrom’t de nammen yn dy iere perioade
it Aldfryske elemint ach(e) befetsje. Dat betsjut nammentlik
‘eilân’ – tink mar oan Skiermuontseach. Hoe dan ek, rillegau
nei dy 8ste-iuwske fermeldings fan Austrachia en Uuistrachia
wurde de kriten frij faak neamd yn de boarnen, en hast altiten
mei foarmen dy’t dúdlik besibbe binne oan dat ach(e). Se
stienen dus bekend as: ‘Eastereach’ en ‘Westereach’.
We fine al dy âlde fermeldings fan ‘Eastereach’ en ‘Wester
each’ allinne mar yn net-Fryske boarnen; op in hiel pear
yndividuele útsûnderings nei skreauwen de Friezen sels noch
net. De ach(e)-nammen binne lykwols wol Frysk, se folgje frij
kreas de Aldfryske taalregels. Better net te witten meie we der
dus fan útgean dat de Friezen de nammen sels brûkten, en
dat se út Fryske mûlen wei optekene binne troch net-Fryske
kronikeurs en, wat letter, kleasteradministrateurs.
Wannear’t de nammen ûntstien binne, witte we net sekuer.
Mar we witte wol dat de Fryske gebieten fan sirka 300 nei
Kristus ôf sa goed as ûntfolke wienen. De Frisii fan Plinius en
Tacitus wienen foar in part fuorttein, oer de Noardsee, foar
in part ôffierd, oer de Ryn. Pas nei 400 nei Kristus wie der
fannijs – en dan permaninte – bewenning yn Fryslân. De nije
bewenners namen de namme fan de eardere befolking oer,
of krigen dy alteast taparte yn de boarnen: Frisiones. NeoFriezen, sis mar.
Dy neo-Friezen wienen dus nei alle gedachten de betinkers
fan de ach(e)-nammen. En dat past ek moai mei de doe
tiidske geografyske situaasje. Want, sa’t niis al sein is, Eastergoa en Westergoa hienen yn de twadde helte fan it earste

Kaart 7. Paleogeografische kaart van 800 n. Chr. van het studiegebied

Intergetijde gebied, bij eb droog, bij vloed zee

Zoet binnenwater

1500 n. Chr.Kwelders, die bij stormvloeden en in de winter af en toe overstromen

milennium yndie beide in eilâneftich karakter; it kaartsje
hjirboppe makket dat nochris dúdlik. Yn sa’n situaasje is it
net nuver as de bewenners har wengebiet in namme jouwe
dy’t dat eilâneftige útdrukke wol. En yn har taal, it Frysk,
koenen se dat doe mei it wurdsje ach(e) dwaan. As men der
dan boppedat fan útgiet dat koart nei’t minsken har earne
permanint nei wenjen sette, al frij gau-eftich ek in namme
foar har wengebiet ûntstean kin, soe de oarsprong fan de
foarmen ‘Eastereach’ en ‘Westereach’ al yn de 5de of 6de iuw
lizze kinne.
It is oars wol aardich om jin dêrby te realisearjen dat út de
nammen, dy’t grif net lang nei-inoar ûntstienen, in beskaat
besef sprekke kinne soe fan byinoar hearren oan de iene kant
en faninoar skaat wêzen oan de oare. De nammen binne yn
datn. Chr.
opsicht like bot tsjinsteld as dat se lyksoartich binne.
2000
De Middelsee ferbûn en skate de beide gebieten en har iere
bewenners – en in beskate sin fan eigenheid, fan krekt wat
oars wêzen as dy Friezen oan de oare kant, wurdt oan beide
kanten fan de eardere Middelsee noch altiten wol field.
Zout zeewater

Kwelderruggen die zelden overstromen

Kustduinen

Zand, achtergebleven na de laatste IJstijd

Droogmakerijen

Veen

Stedelijk gebied

Ingedijkte kwelders

Huidige kustlijn
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Paleogeografyske kaart fan
de waadkust yn de twadde
helte fan it earste milennium
mei fean (brún) en bewenne
kwelders (turkoais), út
Paleogeografische kaarten fan
Vos/Knol, 2014. (Groninger
Museum)
27

Fan ‘each’ nei ‘goa’
De Friezen sille de nammen ‘Westereach’ en ‘Eastereach’ dus
wol sels foarme en brûkt ha. En ek letter wurdt ach(e) foar
‘eilân’, of alteast: ‘boppe wetter útstekkend lân’, noch wol
brûkt as Frysk namme-elemint. Obe Postma skriuwt yn 1937
al oer dit wurd en neamt guon fynplakken. In stik uterdyks
lân by Warkum dat as de aeght (1580/1581) oantsjut waard;
dat is itselde as it Worckumerooge dat yn 1605 neamd wurdt,
yn in Nederlânsktalich oktroai foar bedikingswurk. En yn
de brede útwettering fan de Lauwers foar Muntsjesyl lei in
eilantsje dat noch yn de 19de iuw Aech neamd waard. Ek yn
Grinslân bestie dit wurdsje, as Frysk residu: de fjildnamme
het of de aagh, soms ek mei in ‘d’ of ‘t’ derefter.
Ach(e) wie dus in normaal Frysk wurd foar ‘eilân’, ek al yn de
iere tiden fan it Frysk. Mar net-Friezen ha it grif foar it earst
opskreaun. Faaks hearden dy net-Fryske skriuwers dêrby de
eilân-betsjutting net werom yn de nammen. Se werkenden it
wurdsje ach(e) miskien wol net, of keppelen it net oan harren
eigen wurd foar eilân, -oog(e). We fine yn de boarnen yn alle

Bonifatius betsjinnet de doop
(boppe) en syn marteldea
(ûnder). Ta de ierste
fermeldings fan Eastergoa
en Westergoa heart dy yn
de Vita sancti Bonifatii, sirka
760 skreaun troch Willibald.
(Staatsbibliothek Bamberg)
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Yn it Freeska Landriucht, it
earste Frysktalige drukte boek
(1484-1486) komme nammen
mei ‘-ga’ en ‘-go’ neist elkoar
foar. Details fan twa siden
út it Freeska Landriucht.
(Tresoar)

It middelste fan it út trije
dielen besteande eardere
monumintale pakhûs
‘Hunsingo’ (sirka 1890) oan it
Boterdiep yn Grins. It ferwiist
nei de Easterlauwerske krite
Hunzingo, dêr’t it Boterdiep
ek hinne rint. (Foto Anne
Tjerk Popkema)
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gefallen gjin dúdlike foarbylden fan foargongers fan ‘Westeroog’ of ‘Oosteroog’. Doe’t yn de rin fan de tiid de a-klank fan
ach(e) ek noch wat swakker waard – dat kinne we oan de lettere farianten fan de nammen weromsjen – waard dêrtroch
de ch-klank yn ach(e) miskien wat promininter. Sa waard de
doar iepenset foar de oergong nei Nederlânsk go, ‘gouw’.
Sa’n lûdsûntjouwing koe holpen wurde troch de bestjoerlike
situaasje. Foar de Frankyske oerwinners fan de 8ste en 9de
iuw en harren Saksyske neifolgers wie de term go of gouw
hiel gewoan om in distrikt mei oan te tsjutten. Oft se no
mienden dat de Friezen sels mei dat ach(e) yn har taal ek al
it wurd foar ‘gouw’ útdrukten, of dat se de nammen op eigen
manneboet mar oanpast ha yn harren geskriften, we witte it
net. Mar it liket oannimliker dat de net-Fryske skriuwers de
omslach fan ach(e) nei go yn harren geskriften makke ha, as
dat de Friezen dat sels yn harren mûnlinge taalgebrûk dien
hawwe soenen. Wêrom soenen se ommers? En boppedat:
hienen de Friezen dat wól dien, dan hienen se grif net it netFryske go brûkt, mar it Fryske ga – krekt as harren Easterlauwerske buorlju, sa’t we sjen sille.

De ferfanging fan ach(e) troch go sil, as we de ûntjouwing
fan de nammen yn de boarnen folgje, pas yn de rin fan de
11de iuw goed op gong kaam wêze. Yn 1086 sjogge we it
(folslein net-Fryske) Westrogouwe en Ostrogouwe ferskinen.
Dêrnei nimt de frekwinsje fan de go-nammen gau ta, en
rint dy fan ach(e)-nammen tebek. Mooglik barde dat yn it sok
fan de kleasterstiftings, de ferfeanting dy’t dêr mank mei gie
en dy’t grif ek mei de nedige plaknammen administrearre
waard – troch net-Friezen, nei alle gedachten. De ferfeanting,
mar ek it tichtslykjen fan de Middelsee yn de Hege en Lette
Midsiuwen soarge der boppedat noch foar dat de beide
kriten hieltiten mear fan har eilâneftige karakter ferlearen,
wat de keppeling mei de ach(e)-namme noch fierder
ferswakke.

Hunesga en Fivilga
De omslach fan ach(e) nei go kin boppedat noch stipe
wêze troch it feit dat frij deunby nammen op go al gongber
wienen foar Fryske kriten fan ferlykbere ôfmjittings. Dêrby
falt yn it foarste plak te tinken oan de Easterlauwerske kriten
Hunzingo en Fivelgo, dêr’t dan noch de Fryske wjergader fan
go brûkt wurdt: ga (Hunesga en Fivilga, fan de 9de iuw ôf, fan
sirka 1000 ôf ek op -go). Fan dy nammen binne gjin farianten
mei ach(e) bekend, en as se der oait wól west ha, ha we der
no gjin weet fan. We meie miskien wol earder oannimme dat
de Easterlauwerske Friezen harren kriten blykber net as in
eilân beskôgen, of alteast dat se it eilâneftige deroan net yn
de namme útdrukke woenen.
Nijsgjirrich is dat yn it Freeska Landriucht, it earste Frysktalige
drukte boek (1484-1486), guon fan dy nammen flakby inoar
foarkomme: Aestergo (mei net-Frysk go) en fierder de
wat ferhaspele foarmen Westergo (lêste letter ûndúdlik),
Hunzinga en Fivelinga (sjoch yllustraasjes).
Mar ek yn Westerlauwersk Fryslân fine we noch wol mear
fan dy go-kritenammen (ik lit doarpsnammen op -gea, lykas
Minnertsgea, Aldegea of Parregea, hjir bûten beskôging; dy
ha in oare ûntjouwing meimakke). We ha ommers ek noch
Bornego. Hjoed-de-dei fungearret dat net mear as namme –

< It Keningsdjip of
Alddjip út de loft wei
sjoen, 1993. (Tresoar,
Bos luchtfotografie:
Uitwellingerga)
> Detail fan in rekonstruksje
fan de Fryske distrikten om
1300 hinne.

útsein as dy fan in skoalmienskip yn midden-Fryslân – mar
yn de Lette Midsiuwen treffe we de namme wol oan. Fan de
iere 14de iuw ôf sjogge we Bornego yn ferskate staverings
as kritenamme ferskinen. Bedoeld wurdt dan it distrikt dat
it boppeste streamgebiet fan de Boarn omfiemet, besteande
út Utingeradiel, Haskerlân en Opsterlân. By al dy farianten
fan Bornego fine we lykwols gjin inkelde fariant mei in foarm
fan ach(e). Dat hoecht jin net te fernuverjen, want sels mei
de bêste wil is der gjin oanlieding om dit gebiet as in eilân te
sjen. Boppedat, yn de lettere Midsiuwen wienen de nammen
Westergoa en Eastergoa al sa bot húsriem wurden dat it
logysk wie om ek dit nije distrikt bylâns de Boarn in gonamme te jaan.
En dan ha we noch in oare âlde go-namme: ‘Sudergoa’. Ek
dat kenne we hjoed-de-dei net mear as kritenamme, mar it is
net ûnwierskynlik dat de namme Sutergho (1245) op deselde
krite tsjut as Sutrachi (‘Sudereach’), dat we 400 jier earder

Tsjintwurdich fungearret Bornego net mear as namme, útsein as dy
fan in skoalmienskip op It Hearrenfean, mar fan de iere 14de iuw
ôf sjogge we Bornego yn ferskate staverings as kritenamme foar it
distrikt dat it boppeste streamgebiet fan de Boarn omfiemet.

tsjinkomme, yn 845. Ek hjir sjogge we dus mooglik in gofariant dy’t iuwen earder foarôfgien is troch in ach(e)-fariant.
It giet nei alle gedachten om in greefskip yn de omkriten fan
Starum; datselde greefskip wurdt yn 1077 ek mei de namme
Stauero (1077) oantsjut. De jonge Sudersee hat it measte fan
dit greefskip opfretten, en de restanten binne yn de 12de iuw
opgien yn Westergoa en Sânwâlden. De namme hie dus net
sa lang besteansrjocht en is dan ek tige swak belein yn de
boarnen. Mar dat der neist ‘Eastereach’ en ‘Westereach’ dus
oait ek in ‘Sudereach’ west hat, is perfoarst net ûnoannimlik.

‘Go or no go’-beslút?
De Friezen ha de go-nammen yn it twadde milennium frij
sljochtwei oernaam, liket it. Yn de goed 1100 Aldfryske
oarkonden dy’t we ha fan de 14de iuw ôf oant en mei
sirka 1550, komt gjin inkelde ach(e)-foarm foar Eastergoa
of Westergoa foar. Ek it tal farianten fan ‘Aestergea’ of
‘Westergea’ – mei Frysk ga dus – yn de oarkonden is suver
op ien hân te tellen, en mei dy gefallen is allegearre eins
ek wol wat aparts te rêden. We kinne feilich sizze dat de
Friezen de net-Fryske skriuwers dy’t oer harren gebiet
skreauwen, neifolge ha. Se ha ‘Eastereach’ en ‘Westereach’
opjûn en Eastergoa en Westergoa oernaam. ‘Sudereach’ gie
grif deselde kant op en waard ‘Sudergoa’, mar dat hat it as
namme hielendal net rêden: dat distrikt hold al gau op te
bestean. Bornego kaam as namme pas op doe’t go de slach
al lang wûn hie, en hat de kâns eins nea hân om in Fryske
ga-namme te wurden – lit stean in ach(e)-namme.
Earder wie alles better, men heart it wolris yn Fryslân,
benammen as it om taal giet. Mar it net-Fryske ynslûpsel
go lykje ús Fryske foarfaars wier sels al oernaam te hawwen
foar de nammen fan har âldste en wichtichste lânsdouwen.
Aldergeloks ha we It Fryske Gea noch. <

> Mear witte?
• O. Postma, ‘In pear “nomina
topographica. I. Aech of aeght”,
yn: Frysk Jierboek 1937
• R.E. Künzel/D.P. Blok, Lexicon
van nederlandse toponiemen tot
1200, Amsterdam, 1988
• M. Schroor (red.), Nieuwe Encyclopedie van Fryslân (artikelen
‘Go’, ‘Oostergo’, ‘Westergo’),
Gorredijk, 2016
Anne Tjerk Popkema (Burgum,
1975) is frisist, mei spesjalisaasje
Aldfrysk. Hy hat it Altfriesisches Handwörterbuch (2008)
dienmakke. Hy is mei-oprjochter
fan Utjouwerij Regaad en fan
ûndersyksgroep Pastei, dy’t
him rjochtet op de anonime
15de-iuwske drukker fan it earste
Fryske boek. Yn 2008 hat er
Taalburo Popkema oprjochte, foar
oersettings, ûndersyk, kursussen
en beliedsadvys. Dêrneist jout
er Aldfrysk oan de RuG. Hy is
mei-auteur fan Een meelijwekkend
volk. Vreemden over Friezen van de
oudheid tot de kerstening (2017),
dêr’t dit artikel út fuortkaam is.
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JAN DIRK WASSENAAR

Dordtse kerkorde
van 1619

voorschriften had betrekking op de kerkvisitatie. Anders dan
in 1586 was ze niet langer een facultatief instituut. Ze werd
dwingend opgelegd. Die nieuwe kerkorde werd echter niet in
alle provincies aanvaard. Friesland was een van de gewesten
die dwarslag.
In 1619 namen de drie landskwartieren (Oostergo, Westergo
en Zevenwouden) en de steden in Friesland de Dordtse leerregels, waarin de genadeleer van de nationale synode was
vastgelegd, aan. Ruim een jaar later werd in de instructie van
stadhouder Ernst Casimir bepaald dat hij deze calvinistische
leer moest handhaven en verdedigen. Ook zijn opvolger Willem Frederik moest dat doen.

Onenigheid over kerkorde
De kerkorde van Dordrecht was een ander verhaal. Op de
provinciale synode van Friesland van 1619 werden de acta
daarvan gedeeltelijk gelezen: alleen die bepalingen waarin
sprake was van afwijking van de bestaande situatie, waarin
wereldlijke machthebbers en overheden een vinger in de
kerkelijke pap hadden. Het ging daarbij om aloude rechten.
Vervolgens besloot men unaniem om de veranderingen niet
te aanvaarden. Men vreesde scheuringen op het kerkelijke
erf, met alle onheil van dien in de provincie. Maar er was nog
een andere reden. Men wilde ‘alle diffidentie’ (wantrouwen)
die tussen de overheid en de kerk zou kunnen ontstaan,
voorkomen. Net als in Dordrecht het geval was, zag de kerk
in Friesland in dat scheiding van kerk en staat nog geen
haalbare kaart was. Dat had alles te maken met verworven
rechten die de wereldlijke machthebbers en overheden op
het kerkelijke erf hadden. Trouwens, de kerk kon ook nog niet
zonder hun steun.

Er was niet alleen een kerkelijke route voor de kerkorde, er
was ook een traject langs de Staten. Waren die eensgezind
over de Dordtse leer, ze waren dat niet over de kerkorde.
In 1619 hielden de steden hun beslissing daarover aan, de
landskwartieren wezen de kerkorde af. In 1620 namen de
steden de kerkorde bij meerderheid van stemmen aan. Maar
twee jaar later besloten de landskwartieren de ‘ingezetenen’
in hun collatierechten, ook wel patronaatsrechten genoemd,
te handhaven. Het ging om historische rechten, verbonden
aan grondbezit, om geestelijken te benoemen. Enkele
maanden later, ook nog in 1622, bepaalden de Staten dat de
besluiten van de Friese synode pas rechtsgeldig zouden zijn
nadat ze door de Staten zouden zijn goedgekeurd.

Spotprent ‘D’Arminiaensche
dreckwaghen’ op de
arminianen uit 1618.
De belangrijkste
vertegenwoordigers van de
remonstranten en enkele
andere hervormers worden
in een wagen afgevoerd.
De wagen wordt getrokken
door twee wilde paarden
genaamd ‘onenichheyt’
die allebei een andere kant
uit willen gaan. Anonieme
vervaardiger. (Rijksmuseum)

De Dordtse Synode, circa 1621. Schoolplaat naar een gravure van Gerard van Hove (1911), naar een schilderij toegeschreven aan Pouwels Weyts de Jonge. (Dordrechts Museum)

Johannes Bogerman
Vier eeuwen geleden, om precies te zijn van 13 november 1618 tot 29 mei 1619, was Dordrecht het
kerkelijke centrum van Europa. Ongeveer honderd calvinistische theologen, zowel uit de Republiek
als uit het buitenland, vergaderden maar liefst 180 keer. Waarover spraken zij? Welnu: vooral over de
genadeleer.

I
De kist waarin de
handschriften en
drukproeven van de Staten
vertaling werden bewaard,
in het stadhuis van Leiden.
Tot 1800 kwam elke
drie jaar een commissie
bijeen om te controleren
of alle stukken er nog
wel in zaten. (Museum
Catharijneconvent)
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n die tijd speelde er een enorm conflict tussen de Arminianen (oftewel remonstranten) en de Gomaristen (oftewel
contraremonstranten). Het ging over de vraag of de zaligheid van de mens van zijn of haar eigen keuze, in vrije wil
gedaan, afhangt. ‘Dordrecht’ beantwoordde die vraag met een
duidelijk ‘Neen!’ Men vond uiteindelijk dat de mens alleen
door Gods genade in de hemel komt, niet door eigen inspanningen. Ook andere kwesties kwamen tijdens de nationale
synode van Dordrecht, zoals het internationale calvinistische
‘concilie’ van 1618-1619 genoemd wordt, aan de orde. Een
daarvan was dat men opdracht gaf voor een nieuwe vertaling
van de Bijbel uit de grondtalen, Hebreeuws en Grieks. Een
gezaghebbende Bijbelvertaling zou eenheid in de verdeelde

Zeven Provinciën brengen, zo was de achterliggende gedachte.
Een andere kwestie was het opstellen van een nieuwe
kerkorde. Het betrof een herziening en aanvulling van de
Haagse kerkorde van 1586. De opbouw van de kerk met
de ambten van dienaar des Woords, doctor, ouderling en
diaken en met de vergaderingen van kerkenraad, classis,
particuliere of provinciale en generale of nationale synode
veranderde niet – al zou er van de laatste vorm van
kerkregering in de praktijk niets terechtkomen. Uit enkele
bepalingen blijkt dat de kerk, afhankelijk als ze van de
overheid bleef, de wereldlijke machthebbers tegemoet wilde
komen. Zo werd bepaald dat men de overheid met ‘respect
en correspondentie’ moest bejegenen. Een van de nieuwe

De vergadering werd voorgezeten door
Johannes Bogerman, afgebeeld met een
schriftrol, een statenbijbel en aan de
muur een prent van de synode. Prent
door Pieter Feddes van Harlingen uit
1620, naar een door hem vervaardigd
schilderij. (Rijksmuseum)

Voorzitter van de nationale synode van Dordrecht was
dominee Johannes Bogerman, die sinds 1604 predikant
in Leeuwarden was. Hij beschikte toen al over ruime
bovenplaatselijke ervaring. In 1602 – hij was toen, sinds
1599, predikant in Sneek – werd hij tot scriba van de
provinciale synode benoemd. In 1605, 1610 en 1615 was
hij preses van die synode. Hij werd vaak voor adviezen
of bemiddeling gevraagd en raakte steeds meer betrokken in het geschil met de remonstranten.
Na het gebed na zijn verkiezing tot preses van de
nationale synode van Dordrecht stelde Bogerman in de
zogenoemde voor-handelingen allereerst de noodzaak
van een nieuwe Bijbelvertaling aan de orde. Hij hield
er een krachtig pleidooi voor. Ook bij tal van andere
kwesties had hij een belangrijk aandeel. Zo voerde hij
felle discussies met Episcopius, de leider van de remonstranten. De leiding van Bogerman als preses is nogal
bekritiseerd, maar in het algemeen was die ‘zorgvuldig,

scherpzinnig en strak’ (prof.dr. G.P. van Itterzon).
Na de nationale synode van Dordrecht werd Bogerman
naar Utrecht, ’s-Gravenhage en Amsterdam beroepen,
maar de magistraat van Leeuwarden stak daar steeds
een stokje voor: Bogerman was onmisbaar. In 1626
werd hij in de eerste vergadering van de vertalers van
het Oude Testament voor de nieuwe Bijbelvertaling door
Leeuwarden als predikant ontheven voor de duur van
de vertaalarbeid – het team kwam daarvoor in Leiden
bijeen. In 1633 werd Bogerman tot hoogleraar in Franeker benoemd. Het werk van herziening en correctie van
de Bijbelvertaling was toen nog gaande, waardoor de
aanvaarding van dat ambt lang op zich liet wachten. De
inaugurele oratie vond pas op 7 december 1636 plaats.
De Statenvertaling kwam in 1637 uit. Vanwege ziekte
had Bogerman zijn collega Andreas Rivetus gevraagd
zijn plaats bij de aanbieding van het eerste exemplaar
in te nemen. Nog vóór de plechtigheid plaatsvond,
overleed hij.
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Het Compendium der
Kerkelijke Wetten (versie
1771).

Penning met daarop een
afbeelding van de Synode van
Dordrecht 1619. (Dordrechts
Museum)

> Meer weten?
• Wiebe Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie
over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650,
Hilversum/Leeuwarden 1999
• H. Edema van der Tuuk, Johannes Bogerman, Groningen, 1868
• G.P. van Itterzon, Johannes
Bogerman, Amsterdam, 1980
• D.-J. de Kooter, In de studeervertrekken van de Statenvertalers.
Het inwendige wordingsproces van
het Nieuwe Testament van de Statenvertaling, Amsterdam, 2018
• C. van den Broeke, Een geschiedenis van de classis. Classicale
typen tussen idee en werkelijkheid
(1571-2004), Kampen, 2005
• Hotso Spanninga, Gulden Vrijheid? Politieke cultuur en staatsvorming in Friesland, 1600-1640,
Hilversum, 2012
• A. van Harten-Tip, De Dordtse
Kerkorde 1619. Ontwikkeling, context en theologie, Utrecht, 2018
J.D.Th. Wassenaar (Leeuwarden,
1960) is als predikant verbonden
aan de protestantse gemeente
Hellendoorn. In 1999 promoveerde hij op een proefschrift over
de Friese kerkvader dr. O. Noordmans. Hij publiceert voornamelijk
op kerkhistorisch en kerkordelijk
terrein.
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Wie zich nog voor de Dordtse kerkorde durfde uit te spreken,
zou als ‘perturbateur (ordeverstoorder) van de gemeene
ruste’ vervolgd worden. Predikanten die zich daar schuldig
aan zouden maken, zouden worden overgeleverd aan het
Hof. De conclusie is duidelijk: de Gereformeerde Kerk was
definitief de kerk van de overheid geworden. Overigens was
Friesland niet de enige provincie waar de kerkorde niet werd
ingevoerd. Ook in andere provincies had dat alles te maken
met aloude collatierechten. Het ging om de bevoegdheid
om de priester dan wel de predikant te benoemen. De strijd
daarover heeft tot ver in de 19de eeuw geduurd.
De afwijzing van de kerkorde van Dordrecht van 1619 in
Friesland betekende dat men zich in dat gewest aan de
bepalingen van de nationale synoden van de 16de eeuw bleef
houden, altijd behoudens ‘observantien, regten en privilegiën’. Dat de Dordtse kerkorde in Friesland niet functioneerde,
is op te maken uit het Compendium der Kerkelijke Wetten van
1722, dat in 1806 werd opgevolgd door een nieuw Wetboek en
Kerken-orde.
De regelingen in de Friese kerkorden weken op allerlei
punten af van die in de Dordtse kerkorde. Een interessante
bepaling had betrekking op de locatie van de classicale
maaltijd. In de wetten van 1722 was een herberg verboden.
Er was wel een betere plaats te vinden, zoals een pastorie. S.D. van Veen schreef ooit over de classicale maaltijd in
Friesland: ‘Bij ’t begin gaat het nog; maar aan ’t eind… dan
komt waarlijk ook bij dezen Toren van Babel de spraakverwarring, maar alleen op eene andere wijze en in andere vormen dan oudtijds.’ Dat sommige predikanten meer deden
dan zich in de alcohol verliezen, blijkt uit het volgende citaat:
‘De meeste dier sterk borrelende dominé’s laten het blijven
bij Wijntje, maar als de sluiers eens opgelicht werden, gij
zoudt, vooral onder de ongehuwde predikanten en weduwnaars ook nog al eenigen vinden, die gansch niet afkeerig
zijn van Wijntje’s zuster Trijntje.’
Ook de classes Walcheren en Utrecht kregen op termijn
eigen kerkorden, de Wetten der classicaale vergaderinge in Walcheren (1779) en het Utrechtsch Classicaal Handboekje (1793).
Nog een opmerking, waarmee we terugkeren naar de
Dordtse leerregels. De kerkorde van Dordrecht van 1619
schreef in artikel 53 voor dat de predikanten en de professoren in de theologie de Nederlandse geloofsbelijdenissen
moesten ondertekenen. Wilden ze dat niet doen en bleven ze
bij hun weigering, dan moesten ze van hun dienst ‘afgestelt’
worden. Al was de Dordtse kerkorde in Friesland verworpen,
het proces van confessionalisering ging niet anders dan in de
provincies waar die aangenomen was. Zo werd in Friesland
na Dordt op ondertekening van de Dordtse leerregels door
de schoolmeesters aangedrongen.
Al met al raakten de kansel en de katheder snel in de
greep van de contraremonstranten. Dat had gevolgen voor
remonstranten, doopsgezinden, katholieken en luthersen.
Het optreden tegen de katholieken werd flink verscherpt. Zo
werden in de zomer van 1621 zeven priesters opgepakt. Pas

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

Lady in blue
‘G

Proef van de eerste druk van de Statenvertaling, met in de kantlijn
tekstcorrecties. (Nationaal Archief)

rondeigenaar zonder beroep aldaar wonende’,
zo wordt mr. Assuerus Quaestius (1815-1887)
getypeerd, als hij in zijn statige huis in Dronryp
de schenkingsakte voor zijn collectie tekeningen, grafiek en
munten laat opstellen. Het is de bedoeling, dat zijn levenslang
bijeengebrachte verzameling op Schatzenburg na zijn dood
aan het Fries Genootschap wordt overgedragen. Op
22 januari 1880 beschrijft notaris Haagsma, hoe mr. Quaestius
de sleutels van zijn acht kasten symbolisch aan voorzitter mr.
J. Dirks en secretaris mr. U. Huber overhandigt en ook weer
van hen terugkrijgt. Als getuigen laat Quaestius gemakshalve
zijn koetsier en tuinman opdraven. Overigens vinden de heren
juristen het niet eenvoudig om de financiële waarde te bepalen
en ze komen tot een schatting van 5.000 gulden. De werken
op papier worden in twee groepen ingedeeld: in tekeningen,
kaarten, gravures en platen ‘betrekkelijk’ op Friesland én gravures en tekeningen van de Hollandse en Vlaamse schildersschool, zowel oud als hedendaags. Rijp en groen door elkaar,
inclusief werk van eigen hand, want Assuerus Quaestius
schilderde en tekende zelf ook graag.
Na zijn overlijden in 1887 duurt het een jaar of twintig
voordat de beschrijving van de ruim 6.400 bladen ter hand
wordt genomen. Pareltjes zitten daarbij zoals deze verkreukelde tekening van een jonge vrouw, met stevige vetvlekken
in het blauwe papier. Waarschijnlijk is het Quaestius zelf,
die onder de ongesigneerde tekening de levensdata en de
naam van ‘Gasper Netscher’ heeft geschreven. En hij had
gelijk: het gaat hier om een échte voorstudie voor het portret
ten voeten uit van Lady Philippina Staunton (ca. 1635-1723).
Dankzij de recente digitalisering van de werken op papier
was de link snel gelegd met het geschilderde portret van de
echtgenote van Roelof van Arkel, heer van Broeckhuijsen, in
het Rijksmuseum. <

Marlies Stoter is sinds
1999 conservator bij het
Fries Museum.

Kloveniersdoelen in Dordrecht, voor de sloop in 1858. In 1618
en 1619 werd hier de nationale synode gehouden. (Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed)

na betaling van aanzienlijke sommen werden ze vrijgelaten.
Een plakkaat van 2 april 1622 – ten tijde van het einde van
het Twaalfjarig Bestand – beval alle priesters om de provincie
te verlaten. Alleen degenen die al veertien jaar in Friesland
woonden en die zich van kerkelijke diensten hadden onthouden, mochten blijven. <

Philippina Staunton,
echtgenote van Roelof
van Arkel (1632-1709),
Heer van Broeckhuijsen. Portret door
Caspar Netscher,
1668. (Rijksmuseum)

Schets voor het portret van Lady Philippina Staunton door Caspar Netscher, circa 1668.
(Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)
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FRIESE BEWEGERS: PIETER DE CLERCQ

DOEKE SIJENS

Wol op de brêge,
mar der net oer
Hy hat him ynset foar Frysk ûnderwiis, publisearre de Lytse Fryske Spraekleare en sette in part fan de
Bibel oer. Likegoed krige Pieter de Clercq (1849-1934) in soad krityk op syn krewearjen foar it Frysk.
Tsjinstanners hâlden út dat hy neat fan de Fryske folksaard begreep om’t er út Hollân wei kaam.
Eeltsje Folkertsma dêr foaroer wie fan betinken dat de Fryske Beweging him tankber wêze moast:
‘Hy hat tefolle goed wirk oan Fryslân dien, om forgetten ef leechlein wirde te meijen.’

P

ieter de Clercq waard berne yn in grut hûs oan de
Herengracht yn Amsterdam. Syn heit Pieter (18071879), direkteur fan de Ontvang- en Betaalkas, kaam
út in ferneamde menistefamylje en wie begoedige. De jonge
Pieter krige yn jildsaken syn oplieding by de firma Lippmann
Rosenthal. Yn 1874 troude er mei Maria Catharina Müller út
Krefeld en in jier letter folge er syn heit op by de Ontvang- en
Betaalkas. Yn Amsterdam ferkearde De Clercq yn foarname
rûnten. Hy wie warber foar de tsjerke en die oan gâns kulturele organisaasjes mei.
De mem fan Pieter, Aaltje Stinstra (1816-1890), wie ôfkomstich út Frjentsjer, dêr’t har heit by de rjochtbank wurke.
Om’t al earder in Stinstra mei in De Clercq troud wie,
bestiene der meardere ferbiningen tusken de Amsterdamske
famylje en Fryslân. De Stinstra’s (ek menisten) hienen dêr
pleatsen yn besit, dy’t moai wat hier opbrochten. Aaltje koe
Frysk en fielde har altyd ferbûn mei har bertestreek. Nei’t
Pieter de lieding fan de Kas oernommen hie, setten syn âlden
har nei wenjen yn Frjentsjer.

Filla fan Pieter de Clercq yn Feanwâlden yn 1927. It is boud yn
1898/1899 troch arsjitekt Kramer. Letter waard rêsthûs Talma deryn
fêstige. (Tresoar, foto A.T. Visser)

It slot yn Feanwâlden

Pieter de Clercq yn 1908.
(Tresoar)
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Om 1897 hinne naam De Clercq it beslút om tenei te rintenierjen. Lykas syn âlden woe er dêrom ferfarre nei Fryslân.
Hy wie fan betinken dat men it jild dat men yn dy provinsje
fertsjinne, dêr ek útjaan moast. Op oanstean fan syn frou
waard net Frjentsjer, mar Feanwâlden as wenplak keazen. Nei
in ûntwerp fan Hendrik Kramer boude De Clercq in kapitaal
hûs, dat de doarpsminsken ‘it slot’ neamden. As in echte slot
hear hat De Clercq hast tritich jier yn Feanwâlden tahâlden. It
húshâlden wie foarnaam, geregeld frege frou De Clercq yn ’e
krante om in ‘keukenmeid’ of in ‘nette tweede meid.’
De Clercq wie noch fierstente jong en te fitaal om allinnich
mar wat om te panderjen yn syn grutte tún. Twa kear jiers
reizge er nei syn pleatsen by Mullum, Tritsum (by Tsjom) en

Rjochts Maria Catharina Muller, de frou fan Pieter de Clercq mei har
jongste dochter Elisabeth oan de linkerkant yn de achtertún fan de
filla yn Feanwâlden. De middelste frou is ûnbekend.(Priveekolleksje
famylje De Clercq)

Filens (by Skettens) om dêr mei de hierders te oerlizzen oer
it lân, it wurk en de opbringsten. Hy wie fansels aktyf yn de
tsjerkeried fan Feanwâlden en gie ta de bûse by finansjele
problemen. Tsien jier lang, fan 1903 oant en mei 1913, hat
De Clercq in sit hân yn de gemeenterie fan Dantumadiel. Oer
in soad saken liet er, troch ynstjoerde stikken yn ’e krante,
syn miening jilde.

Promotor fan Frysk ûnderwiis
Doe’t De Clercq besletten hie om nei Fryslân te ferfarren,
naam er him foar om him yn te setten foar ‘de toepassing
van de Friesche schrijf-, spreektaal en de aanmoediging van
haar gebruik.’ As earste stap naam er Fryske les. Yn Amsterdam slagge it him net om in learaar te finen, mar yn Fryslân
fûn er syn maat yn de ûnderwizer Gerben Postma (18471925) út Moarrewâld, mei wa’t de gearwurking altyd goed
ferrinne soe.
Hy wie noch mar krekt yn Fryslân, doe’t er yn in gearkomste
fan it Frysk Selskip in revolúsjonêr útstel die. Hy woe ha, dat
it Frysk in ferplicht fak wurde soe yn it ûnderwiis, benammen
yn Frysktalige gemeenten. Ek moasten der learmiddels komme en de provinsje soe dit útstel mei jild stypje moatte. Altyd
wat hoeden, hie de Fryske Beweging hjir noch net earder
wurk fan makke om’t men gjin problemen mei it Hollânske
regear ha woe. Der kaam in kommisje, dy’t soks tariede
moast en De Clercq en Postma setten har ta it skriuwen fan
in spraakleare, dy’t yn 1904 ferskynde. Hoewol’t der in soad
taalkundige krityk op it boek útoefene waard, wie it boek in
geweldige prestaasje fan de beide mannen. Dêrmei koe it ûnderwiis yn it Frysk úteinsette, ynearsten noch bûten skoaltiid.
De Clercq, dy’t graach foaroan stie, waard in skoftlang ien
fan de lieders fan de Fryske Beweging. Net elkenien wie dêr
wiis mei, De Clercq rûn der as aristokraat by de dûmnys en
ûnderwizers nochal út.

Skeel oer de Bibeloersetting
Ien fan de idealen fan it Kristlik Frysk Selskip (oprjochte
yn 1908) wie om de Bibel yn it Frysk oer te setten. Sa út en
troch wie dêr alris wurk fan makke en De Clercq en Postma
hienen dêr ek wol idee by. Yn 1909 setten se útein. Se learden
harsels Gryksk om de earste fiif boeken fan it Nije Testamint
ûnder hannen te nimmen. Yn de jierren 1911-1915 wienen de
fertsjinstlike oersettingen te lêzen yn Yn ús eigen tael, it blêd
fan it Kristlik Frysk Selskip, dat ûnder redaksje stie fan dûmny
Wumkes. De Clercq en Postma krigen út en troch wol oanmerkingen op de oersetting, mar net fan Wumkes. De Clercq
hat it Wumkes dan ek tige kwea ôfnommen, dat er yn it eigen
blêd in kritysk ynstjoerd stik oer harren oersetting publisearre, sûnder de beide mannen dêr foartiids oer te berjochtsjen.
De krityk (fan in lêzer út Amearika) wie net bysûnder fûl, mar
De Clercq en Postma hâlden daliks mei it wurk op.

Pieter de Clercq mei syn bern (f.l.n.r.) Samuel, Hendrik, Elisabeth, Maria en Petronella. De foto is
nommen foar septimber 1889, doe’t de lytse Hendrik, noch gjin fiif jier âld, stoar. (Priveekolleksje
famylje De Clercq)

De Clercq publisearre in brosjuere oer it skeel mei dêryn neffens Wumkes - ‘de gemienste betigings’. Dy wurden foelen by De Clercq kompleet ferkeard en hy hat Wumkes dêrop
foar smaad oanklage. De Clercq wie sa rekke troch wat er as
it ferrie fan Wumkes beskôge, dat er de saak trije kear foar it
gerjocht brocht. Elke kear krige er fan de rjochter gjin gelyk.
Underwilens wie der hiel wat feroare yn de Fryske Beweging.
Troch de opkomst fan de Jongfriezen waarden de easken
fûler. De Clercq moast neat ha fan dit ‘wylde gedoch’, hy wie
fan betinken dat it Frysk net de posysje fan it Hollânsk oernimme moast. Lykas er yn syn slotsje gjin elektrisiteit ha woe,
sa fersette er him bygelyks ek tsjin it brûken fan it Frysk yn de
tsjerke. Soks wykte tefolle ôf fan de tradysjes dy’t De Clercq
foarstie. Hy kaam wat de Fryske Beweging oanbelanget ‘wol
op ’e brêge,’ sa soe Wumkes him typearje, mar ‘der net oer’.
Dochs wie net de ûntjouwing fan de Fryske Beweging de
reden dat er úteinlik Fryslân út gie. Dat hie te krijen mei jild.
Doe’t Dantumadiel yn 1927 de gemeentlike heffing progressyf makke, moast De Clercq troch dit nije systeem fjirtich
prosint mear belesting betelje. Dit makke him sa duvelsk,
dat er daliks syn hús ferkocht. Syn Fryske boeken fermakke er
net oan de Provinsjale Biblioteek (dêr’t Wumkes baas wie),
dy giene nei it Deenske Aarhus. Yn syn nije wenplak Zeist
gie er troch mei it stjoeren fan stikken nei de krante. By syn
kremaasje waard er betocht as in idealist, ‘omdat hij het
zich als een plicht voelde van Amsterdam naar Veenwouden
te verhuizen.’ De Fryske Beweging wie net fertsjintwurdige
(mooglik ek net útnûge), mar de hierders fan syn pleats by
Mullum wienen der wol. <

Pieter de Clercq mei syn
pakesizzer. (Tresoar)

> Mear witte?
• Koen Zondag, ‘In alles singulier;
een verhaal over Pieter de Clercq
(1849-1934)’, in Doopsgezinde
bijdragen. Nieuwe reeks, 31 (p.
205-222), 2005
• www.familiedeclercq.nl
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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HISTORICI IN FRIESLAND

KERST HUISMAN

‘Je bent wie je bent
door je daden’
Directeur Ihno Dragt, bij de tentoonstelling ‘Fete en Grutte Pier’ in Museum Dokkum, gaat met pensioen. (Foto Hoge Noorden)

Wat beweegt Friese
historici? Waarom doen
geschiedkundigen
onderzoek op dit relatief kleine terrein van
wetenschap? En met
welke onderwerpen?
Onderliggende vraag is:
wat is eigenlijk Friese
geschiedenis? Redenen
genoeg voor een serie
interviews met onderzoekers op het terrein
van de Friese geschiedenis. Als negende
Ihno Dragt.
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Hij heeft niets met de ‘Dokkumer’, ‘Friese’ of Nederlandse identiteit. Elk chauvinisme is, zo zegt hij,
hem vreemd. Toch spreekt Dokkumer stadshistoricus Ihno Dragt naast het van huis uit meegekregen
Nederlands Fries en straalt van zijn historische werk een grote affiniteit af naar zijn Dokkumer
onderwerpen. Hij heeft de afgelopen decennia meer dan wie ook het beeld van de Dokkumer
geschiedenis bepaald. De lijfspreuk van Dragt (66), geboren in Semarang Indonesië is ‘je bent wie je bent
door je daden.’ Dit voorjaar neemt hij afscheid als directeur van Museum Dokkum.

I

hno Dragt heeft niet het grootste deel van zijn werkzame leven in Dokkum gewoond. Na tien jaar Dokkum
woonde hij 25 jaar in Grijpskerk. Zijn huidige woonplaats
is Damwâld. Voluit heet hij bij zijn voornamen George Ihno
Wim. De naam Ihno, die hij in de omgang voert, komt uit
Oost-Friesland, het gebied oostelijk van Nieuweschans en
de Eems. Een voorvader kwam daar vandaan, uit Norden om
precies te zijn, net als Dokkum zo’n stadje nabij de Noord-

zeekust. Dat hij in Indonesië is geboren, had te maken met
de beroepskeuze van zijn vader. Na het einde van de Tweede
Wereldoorlog werkten zijn ouders eerst beiden bij een decoderingsdienst van het Canadese leger in het in bezettingszones verdeelde Duitsland.
Ihno Dragt: ‘Direct na de bevrijding zagen mijn ouders
onafhankelijk van elkaar, want ze hadden elkaar nog niet ontmoet, een advertentie van de Geallieerden (Canadezen), die

jongelui wierven om in Duitsland te helpen met het decoderen van onderschepte brieven. Men vermoedde dat sommige Nazi’s of andere ‘foute’ Duitsers geheime informatie
uitwisselden, geld probeerden veilig te stellen en dergelijke.
Beiden reageerden ze op de advertentie. Het sollicitatiegesprek was in het Engels en dat brachten ze er goed vanaf. En
omdat hun kennis van het Duits ook voldoende was, werden
ze aangenomen bij de Code Break Section. Daar ontmoetten
ze elkaar en bloeide er wat op temidden van de puinhopen
van Duitsland.’
Toen dat was afgelopen kreeg vader in 1947 een betrekking bij de Nederlandse Handelsmaatschappij. Voor die
maatschappij werd hij uitgezonden naar Indonesië. In 1958
zijn een heleboel Nederlanders, die nog in het inmiddels
onafhankelijk geworden Indonesië verbleven, uitgewezen. Zo
kwam ook Ihno Dragt weer in Nederland terecht. Tussendoor
was de familie wel met verlof in Nederland geweest. Zijn
jongere zus werd in 1956 in Hilversum geboren.
Het gezin woonde na de repatriëring eerst in Egmond aan
Zee, later in Harlingen. Hij studeerde kunstgeschiedenis
in Groningen. Omdat hij veel interesses had, kwamen daar
nog Egyptologie en Italiaanse taal- en letterkunde bij. In
de avonduren volgde hij lessen bij Academie Minerva. Zijn
kunstopleiding omvatte daar grafische technieken en modeltekenen. Voor zijn hoofdvak had hij college van Henk van Os
en Wim Beeren, en volgde hij projecten vroegchristelijke en
moderne kunst. In verband met zijn studie deed hij mee aan
archeologisch onderzoek in Griekenland en Italië.
Zijn ouders, die inmiddels in Leeuwarden waren komen
wonen, hoorden dat er bij het museum in Dokkum
een vacature was. Hij werkte toen als wetenschappelijk
ambtenaar archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Maar dat was in deeltijd, en dat werd begin jaren tachtig zijn
baan in Dokkum eerst ook. In die tijd hoorde hij wel eens
van vrienden dat zo’n betrekking in Dokkum toch wel iets
provinciaals was. Zijn reactie: ‘Nou en? Ik heb daar geen
moeite mee.’

‘Gevoelens van trots passen
niet bij mijn karakter’
In het groot of het klein, het gaat altijd over geschiedenis en
over mensen, hoe die leefden en reageerden op hun tijd. Dat
is universeel. ‘Het belang van de Dokkumer geschiedenis?
Voor mij is alles gelijkwaardig. Ik ben breed georiënteerd, en
ik wil uitzoeken hoe het zit. En het is ook een steeds veranderend verhaal.’
Boeiend aan de Dokkumer geschiedenis is dat het nog
steeds een weerslag is van de oude tegenstelling tussen platteland en stad. In de Franse tijd was Dokkum patriottisch, en
het omliggende platteland Oranjegezind. Maar Ihno Dragt
heeft zich nooit in de discussies begeven die uit die tegenstelling voortvloeiden. ‘Eigenlijk ben ik een soort documen-

talist. Gevoelens van trots passen niet bij
mijn karakter.’ In zijn werk speelt die oude
tegenstelling overigens helemaal niet. Dat
blijkt uit het feit dat hij ook conservator is
van museum ’t Fiskershúske in Moddergat.
Er is in de rij van zijn publicaties het opvallende boek met kinderbrieven uit kamp
Westerbork. Maar nu, tegen het eind van zijn
carrière, heeft hij een imposante rij publicaties op zijn naam staan over Dokkum en de
vissers van Paesens-Moddergat, graven in
de Bonifatiusterp, de vroegste geschiedenis
van de Markt in de stad, de Waalse Furie van
1572, de admiraliteit in Dokkum en Dokkumer muziekminnaars in 1787.
Hij schreef ook boeken over standsverschil en het dagelijks leven en gewoontes:
trouwen in Friesland in vroeger tijden, macht
en pracht van een Dokkumer burgemeester omstreeks 1700, vijf vriendenalbums
uit 1830-1850, als een vorm van 19de-eeuwse social media.
En uiteraard ook over de vissersvrouwen van de Wadkant,
de garnalenfabrieken in Moddergat en Zoutkamp en het
reddingstation van Moddergat. En hij heeft ook een Friestalige gedichtenbundel geschreven en uitgegeven, die hij zelf
illustreerde.

Dora Walraven en Ihno Dragt
op 14 september 1946 in
Brunswick. De ouders van
Ihno Dragt leerden elkaar
kennen bij de Code Break
Section. (Privé-collectie Ihno
Dragt)

Belangstelling voor kunst
De kunst is ook een van zijn belangstellingsterreinen gebleven. Daarvan getuigen zijn publicaties over de Foudgumse
school, een academie voor figuratieve schilderkunst, de
Dokkumer colorist Cees Booij, en de schilder en schrijver
Pier Feddema. Hij was bestuurslid van de Stichting Kunstlicht, die de hedendaagse kunstbeoefening in NoordoostFriesland wilde stimuleren, maar thans niet meer bestaat. Hij
is tegenwoordig bestuurslid van de stichting Wonderwel voor
Oikosprojecten te Eext, die zich bezighoudt met moderne
kunst. In die hoedanigheid heeft hij bemiddeld dat een schilderij van Riek Molikowski aan de Theun de Vries Kamer in de
Schierstins werd geschonken.
Na zijn pensionering zal de wereld van hem blijven horen.
Hij is nog voorzitter van de stichting Historia Doccumensis,
columnist bij de historische vereniging Noordoost-Friesland
en penningmeester van de Stichting Markant Friesland.
Bovendien heeft hij het Bureau Dragt opgericht en dat
bureau geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Doel: het
uitgeven van publicaties. En dan heeft hij ook nog een galerie
aan huis: Galerie IDee. <
Hans Groeneweg (54) wordt vanaf 1 mei de nieuwe directeurconservator van Museum Dokkum en ‘t Fiskershúske in
Moddergat. Groeneweg was conservator 20ste en 21ste eeuw
in het Fries Museum en daarvoor was hij hoofd van het Fries
Verzetsmuseum.

> Meer weten?
Selectie van publicaties van
Ihno Dragt
• Graven in de Bonifatiusterp van
Dokkum, deel 1,2 en 3, 2018
• Morgen gaan we naar het
onbekende land: Kinderbrieven uit
Kamp Westerbork, 2018
• 25 Frisse Fryske Ferskes, sa mar
út myn Hollânske pinne drippele,
2014
• Ontsnapt aan het bloedbad:
Hendrik van Bra’s verhaal over de
‘Waalse Furie’ van 1572 in Dokkum, 2013
• De Foudgumse school: academie
voor figuratieve schilderkunst,
2013
• Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700, 2013
• Pier Feddema (1912-1983): skilder,
skriuwer, stânfries, 2012
• Een initiatief met een luchtje: over
garnalenfabrieken in Moddergat
en Zoutkamp, 2010
Kerst Huisman (Terwispel, 1940)
begon als onderwijzer, werd journalist bij de Friese Koerier, vervolgens redacteur bij de Leeuwarder
Courant. Studeerde geschiedenis
in Leeuwarden en Groningen. Hij
schreef tal van publicaties over de
Friese geschiedenis met nadruk
op sociale onderwerpen.
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HOOFDSTAD IN BEWEGING

HESTER POSTMA

Kultuur, ken dat oek
in de frituur?
Oudere Leeuwarders kennen ‘m bijna allemaal wel. De kreet Kultuur, ken dat oek in de frituur? die
in 1978 door een stel vrienden op een muur in de Sint Anthonystraat werd gekalkt. Meer bedoeld als
taalgrap dan als kritische noot of politiek statement, al werd het door velen wel als zodanig opgevat.
Klaas Lageweg maakte in
2012 in opdracht van het
HCL voor de manifestatie
Saskia400 op een nabijgelegen muur in de Prinsentuin
het portret van van Saskia
Uylenburgh, de vrouw van
Rembrandt. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Protestleus op het Paleis van Justitie, 1967. (Historisch Centrum Leeuwarden)

nen 24 uur te verwijderen en andere illegale graffiti binnen veertien dagen.
Er kwamen legale spuitplekken zoals de muren van sporthal Nijlân en de
fietstunnel onder de Dammelaan. De aanpak werkte. Tussen 1999 en 2004
daalde het aantal tags met 53 procent. Leeuwarden werd een voorbeeld voor
andere steden bij de aanpak van graffiti.
Met de oprichting van het Graffitiplatform Leeuwarden, een samenwerking
tussen Stichting Wijkwerk Leeuwarden, de gemeente en graffitikunstenaars,
kwam er in Leeuwarden steeds meer aandacht voor street art.

Protestleus van New Left op een schutting bij het Paleis van Justitie, 1967. (Historisch Centrum Leeuwarden)

Street Art

A

ctivistische leuzen op muren en schuttingen kwamen in het Leeuwarder straatbeeld van de jaren zestig en zeventig wel vaker voor. In
sommige gevallen werden de daders gepakt. Een bekend voorbeeld
daarvan is de actie van jongeren van de Leeuwarder provobeweging New Left.
In 1967 schreven zij tijdens een door hun georganiseerde Vietnamdemonstratie protestleuzen op een schutting bij het Paleis van Justitie. ‘Jhonson is
een moordenaar’ stond er- met spelfout- te lezen. De New Lefters kregen een
boete van 100 gulden of een gevangenisstraf van twintig dagen opgelegd.
Niet alleen omdat zij ‘straatschenders’ waren, maar vooral omdat zij een bevriend staatshoofd hadden beledigd. Dat was, net als het gebruik van de leus
‘Johnson moordenaar’, verboden. Actievoerders gebruikten in den lande dan
ook vaak alternatieven als ‘Johnson moordvent of Johnson molenaar.’
In deze periode werd graffiti in de Verenigde Staten- en in de hiphopscene
van Philadelphia en New York in het bijzonder- steeds populairder. In de
jaren tachtig waaide het graffitispuiten over naar Nederland en werd vooral
onder punkers populair. Ook in Leeuwarden doken overal tags (handtekeningen van de maker) en throw ups (grote, vaak ingekleurde tags) op. Naast
hondenpoep en zwerfvuil werden deze tags voor veel Leeuwarders al gauw
een van de grootste ergernissen op straat.
Net als in andere Nederlandse steden wist de gemeente Leeuwarden zich
lange tijd geen raad met de stijgende graffiti-overlast. Totdat de gemeente24

De ongetwijfeld bekendste graffitileus van Leeuwarden in de Sint Anthonystraat,
omstreeks 1985. Lange tijd geleden verwijderd, maar inmiddels weer opnieuw aangebracht. (Foto Leeuwarder Courant, collectie Historisch Centrum Leeuwarden)

De Maltese graffitikunstenaar James Grimaud maakte tijdens LF2018 een prikkelende
muurschildering in de Haniasteeg. (Foto Hester Postma)

raad in 2001 een motie aannam om het graffiti-probleem in de Friese hoofdstad aan te pakken. Met het plan Tussen kunst en kladden stelde de gemeente
zich in samenwerking met de Stichting Wijkwerk Leeuwarden vervolgens ten
doel de binnenstad schoon te maken en houden, om samen met de politie
graffitispuiters op te sporen en aan te pakken en graffiti op legale plekken
te stimuleren. Gestreefd werd aanstootgevende of racistische leuzen bin-

Graffitikunstenaars zoals onder meer Klaas Lageweg, Roy Schreuder en
LJ van Tuinen maakten steeds vaker muurschilderingen en graffiti in
opdracht. Aansprekende voorbeelden zijn de grootste graffitimuur van
Nederland (180 meter lang) bij het NS-station en de Van Loonstraat en
de bespoten elektriciteitshuisjes in onder meer de Muziek,- Transvaal en
Vogelbuurt met afbeeldingen van Leeuwarders die in het verleden aan de
betreffende plek verbonden waren. In de Prinsentuin maakte Lageweg het
portret van Saskia Uylenburgh, de vrouw van Rembrandt. Schreuder en Van
Tuinen maakten ter gelegenheid van het Maria Louisejaar in 2015 samen het
portret van prinses Maria Louise van Hessen-Kassel in het Heer Ivostraatje,
ter ere van haar 250ste sterfjaar.
Tijdens Leeuwarden-Fryslân 2018 werkten lokale graffitikunstenaars
samen met internationale artiesten aan grote muurschilderingen op het
gemeentehuis, De Harmonie en in de Haniasteeg. Deze mural art is een
opmaat naar het graffiti festival Writer’s Block later dit jaar, dat Leeuwarden
als graffitistad nationaal en ook internationaal sterker op de kaart wil
zetten. <
Hester Postma (Sneek, 1978) werkt bij het Historisch Centrum Leeuwarden als projectleider
tentoonstellingen en beheerder van de Topografisch Historische Atlas.
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KORT NIEUWS

Minsken komme en gean
En litte sa har tsjerke stean
Opgeande, delgeande tiid
Dat is wat de minsken liedt
Mar dit gebou sil wer in funksje ha

Word vandaag nog
donateur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken

❑ Ik steun de stichting voor (minimaal) € 17,50 per jaar
en ik ontvang als welkomstcadeau:
❑ De CD ‘Libbene Stiennen’ van Piter Wilkens.
❑ Het boek ‘De Friese Elfkerkentocht’ van
prof. dr. Justin Kroesen.
❑ Ik machtig de Stichting Alde Fryske Tsjerken
€ 17,50 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
❑ Nee, ik word geen donateur, maar stort een
eenmalige gift van € ............... op ING-rekening
NL07 INGB 0000 7307 89 o.v.v. eenmalige gift.
Naam:
Adres:
PC/Plaats:

Kom, til de tsjerke nei de takomst ta

E-mail:

Komme en gean, Piter Wilkens 2015

Tel:
Iban:

Meld u aan via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:

Stuur deze bon (of een kopie daarvan) in een gesloten envelop naar:
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Antwoordnummer 76
8900 WC Leeuwarden. Een postzegel is niet nodig.
HisJAN19

(Foto Omrop Fryslân)

Onderduikplek
Bij de verbouwing van een rijksmonument aan het
Kleinzand in Sneek is een onderduikplek tevoorschijn
gekomen. De plek van 4 bij 1.70 meter zat achter een
luik boven een kast. In de schuilplaats lagen een illegaal
tijdschrift uit 1945, een foto van filmster Greta Garbo,
een medicijnkoker en een doosje lucifers. De onderduikplek is waarschijnlijk gebruikt om onder anderen de
beroemde Sneker verzetsman Jan Lever te verstoppen.
Hij woonde met zijn familie een paar huizen verderop
en moest in 1943 vluchten bij een razzia. Hij is mogelijk
via het dak ontkomen en kwam in 1944 om bij een
vuurgevecht.
www.omropfryslan.nl

Panelen
Museum Dokkum
heeft vier 17de-eeuwse
panelen van eikenhout, met daarop de
vier evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas
en Johannes, ontvangen van mevrouw A.M.
Schüttenhelm-Okma
uit Santpoort-Zuid.
De panelen komen uit de voorganger van de Sint
Clemenskerk op Ameland. Dat eerste schuilkerkje is
waarschijnlijk in Nes gebouwd, omstreeks 1629. De
panelen waren vermoedelijk afkomstig van de eerste
preekstoel. Het vijfde paneel, met Jezus als de Goede
Herder, was beschilderd en verguld. Het hing tegen de
kerkmuur van de Sint Clemenskerk en is bij de brand in
2013 verloren gegaan.
www.lc.nl
Vlaskamp
Na het zien van
een documentaire over
tuinarchitect
Gerrit Lambertus Vlaskamp
(1834-1906)
realiseerde
Elisabeth van
Wulfften Palthe-Osinga in Zuid-Afrika zich dat ze
portretten bezat van een Gerrit Vlaskamp en zijn vrouw
Aleida Beekhuis. Haar dochter ontdekte na onderzoek
dat dit niet de tuinarchitect was, maar de chirurgijn
Gerrit Arents Vlaskamp (1791-1832) uit Wirdum en zijn
vrouw Aleida, verre familie van de tuinarchitect. Waarschijnlijk zijn de portretten gemaakt naar aanleiding
van hun huwelijk door Theodorus Bores, een rondreizend portrettist uit Thüringen. De portretten, pastel
op papier, zijn in Nederland gerestaureerd. De familie
hoopt dat ze op termijn kunnen worden tentoongesteld
in Friesland.
www.lc.nl

Obe Postma
By it digitalisearjen fan de
kolleksje fan
it Fries Film
Archief binne
filmbylden ûntdutsen fan Obe
Postma (18681963). De film
waard makke
by gelegenheid fan 100 jier ‘Friesche Maatschappij van
Landbouw’ yn 1952. De Fryske dichter en kenner fan de
Fryske lânbouskiednis waard op it feest foarsteld oan
keninginne Juliana, dêr’t er ek mei praat.
www.friesfilmarchief.nl
(Stichting Interieurs in Fryslân)

BIJZONDER WELKOMSTCADEAU!
Wij verrassen u met een bijzonder
welkomstcadeau: de prachtige CD ‘Libbene
Stiennen’ van Piter Wilkens of het boek
‘De Friese Elfkerkentocht’ van Justin Kroesen.

N
STEUS!
ON

(Foto’s Hanspeter Nagtegaal)

VAN ONS ALLEMAAL!
De monumentale kerken in Fryslân zijn van
ons allemaal. We stellen de kerken daarom
ook graag voor u open. We organiseren
excursies, donateursbijeenkomsten en allerlei
culturele activiteiten in en rond de kerken. Ook
in de zomer en het najaar gonst het van de

activiteiten. Voor dit bijzondere werk hebben
we uw steun nodig. Word daarom vandaag nog
donateur. Dat bent u al voor € 17,50 per jaar.

Planetarium
Minister Ingrid van
Engelshoven heeft
besloten om het Eise
Eisinga Planetarium
in Franeker bij de
UNESCO voor te
dragen als werelderfgoed. Het planetarium
heeft drie jaar de tijd om een einddossier bij UNESCO
in te leveren. Het definitieve besluit kan vallen op de
jaarbijeenkomst van Icomos – de organisatie die over
het werelderfgoed gaat – in 2022.
www.omropfryslan.nl

(Museum Dokkum)

WORD DONATEUR!

Kerktorens bepalen het beeld van het Friese
landschap. Ze zijn niet weg te denken. Stelt u
zich eens voor: mooie Fryske doarpen zónder
kerkgebouwen. Wat zou er veel verloren
gaan: cultuur, architectuur en historie. Die
geschiedenis van mensen en gemeenschappen
moet bewaard blijven. Daar maken wij ons sterk
voor. Wij hebben 49 kerken in beheer. Een grote
verantwoordelijkheid, die we samen met u willen
nemen. Wij “tille de tsjerke nei de takomst ta”.

Interieurs
De Stichting Interieurs
in Fryslân heeft ongeveer
800 panden in Harlingen,
Midlum en Wijnaldum
bezocht en uit onderzoek
kwamen vooral vondsten
uit de 18de eeuw naar
voren. De onderzoekers
troffen historische interieurelementen als paneeldeuren, betegelde kelders, stucplafonds, schouwen,
bedstedewanden en wandschilderingen aan. Zaken uit
de 17de eeuw en eerder zijn vooral nog aanwezig in de
vorm van balklagen, sleutelstukken of consoles. In veel
kelders trof men verborgen maar soms opvallend gaaf
gebleven betegelingen aan. Ook werden enkele poortjes
en vensteromlijstingen ontdekt. Eerder deed de stichting onderzoek in Súdwest-Fryslân, andere gemeenten
volgen.
www.lc.nl

(Foto Jeanine Otten)

Slauerhoff
Van de gipsen afbeelding van de
dichter Jan Slauerhoff (18981936), gemaakt door beeldhouwer Ben van der Geest, is
een bronzen afgietsel gemaakt.
Dorpskerk Huizum organiseerde
als onderdeel van LF2018 (Under
de Toer) diverse evenementen
rond de dichter Jan Slauerhoff
(1898-1936) die zijn lange gedicht
In Memoriam Patris wijdde aan zijn vader en diens
begrafenis in Huizum.
www.dorpskerkhuizum.nl

Ruud Spruit overleden
Spraakmakend, markant
en flamboyant zijn
eigenschappen die van
toepassing waren op
Ruud Spruit. Hij overleed,
77 jaar oud, op 1 februari tamelijk onverwacht.
Spruit speelde zijn leven
lang een opvallende rol
in het populariseren van
kunst en geschiedenis.
Wie wel eens bij hem
thuis in Medemblik over
de vloer kwam, kwam
ogen te kort. Hij schreef
ook voor Fryslân.

Ik steun mijn
dorpskerk! En u?

Of steun ons met een eenmalige bijdrage

MARIJKE DE BOER

Hannemahuis
Boekhandel Van der
Velde, Bibliotheek
Noord-Fryslân en
Gemeentemuseum
het Hannemahuis
hebben de krachten
gebundeld in een
gezamenlijke huisvesting in Harlingen.
Via de centrale
ingang (Voorstraat
54) kunnen bezoekers voortaan ook
het Hannemahuis
bezoeken. Door de
samenwerking willen
de drie partijen grotere stappen zetten
op het gebied van digitalisering en deelname aan kunst
en cultuur. Ze werken hiervoor aan een gezamenlijke
programmering.
www.hannemahuis.nl

Bolsward
Bij opgravingen bij het oude stadhuis in Bolsward zijn
drie bijzondere beelden gevonden. Het gaat om twee
houten beelden uit de 15de of 16de eeuw en een klein
beeld van witte klei. Het beste beeld van de twee houten
exemplaren is waarschijnlijk van de heilige Hiëronymus,
met een leeuw. Het kleine witte beeld is het kindje Jezus
met twee appels in de handen. Een deskundige omschrijft
het als ‘megavondst’, omdat er over middeleeuwse
beeldhouwkunst in het noorden van Nederland bijna
niets bekend is. De beelden worden gerestaureerd, ze
zijn aangetast door houtwormen en vochtig omdat ze
jarenlang in natte grond hebben gelegen.
www.omropfryslan.nl

Tijdmachine
De ‘Leeuwarden Time Machine’ maakt informatie over
Leeuwarder panden en hun bewoners en eigenaars
uit de periode 1750-1900 online beschikbaar op
gedigitaliseerde historische kaarten. Leeuwarden is,
na Dokkum, de tweede stad die de Fryske Akademy
oplevert binnen RedBot, het digitaliseringsprogramma
voor cultureel erfgoed van de provincie Fryslân. Voor
de Time Machine zijn gegevens uit oude belastingregisters, volkstellingen, bevolkingsadministraties en het
kadaster verzameld en aan elkaar verbonden. Door een
huis of perceel aan te klikken op de kaart verschijnen
alle gegevens gebundeld in beeld. Ook is een collectie
ansichtkaarten van het HCL op de kaart gepind.
www.hisgis.nl
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UITGELICHT

JEANINE OTTEN

Centsprenten
Centsprenten zijn
het goedkope massadrukwerk uit de
18de en 19de eeuw,
bestemd voor de
minder gegoede
lagen van de samenleving en voor
kinderen. Ze werden
in grote aantallen aan één kant
gedrukt op grote
vellen goedkoop
papier van circa 30
bij 40 centimeter en
waren te koop voor
één of meer centen,
vandaar de naam. Ze werden door verschillende uitgevers in
het land uitgebracht en hadden een brede verspreiding via
boekhandels en onderwijzers.
Vaak zijn centsprenten ongekleurd, of voorzien van grove
vlekkenkleuring. Meestal bevatten ze meerdere afbeeldingen
met tekst, vaak op rijm. Er komen allerlei onderwerpen voor:
beroepen en ambachten, klederdrachten, sprookjes, verhalen
uit de Nederlandse geschiedenis, kinderspelen en straatverkopers. Aan het eind van de 18de eeuw spoorde de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen uitgevers aan om leerzame prenten te
maken. Kinderen en ouders moesten doordrongen raken van
belangrijk geachte burgerlijke normen en waarden. Leerlingen
kregen soms als beloning een prent van de onderwijzer.
De centsprenten geven een schat aan informatie over de
onderwerpen en zijn daarmee een belangrijke bron voor
onderzoek naar het dagelijks leven van onze voorouders,
naar mode, taal en verdwenen ambachten en beroepen. Op
een prent van regionale klederdracht is een plaatje van Friese
klederdracht te zien, de vrouw draagt de grote Duitse muts die
omstreeks 1780 in de mode was.
Op de centsprent ‘Vaderlandsche Mannen en
Vrouwen’ staat dit onderschrift bij een afbeelding
van Anna Maria van
Schurman. De laatste zin
slaat op haar aansluiting bij de Labadisten
waarmee ze zich van de
wereld afkeerde.
“Zie Schuurmans,
wijdberoemd om hare
kundigheên / Hier bezig met het was tot vrucht en bloem
te kneên. / Haar kunstvermogen schonk ’t gebloemte
zwier en leven; / In Zang, in Taal bij Taal, in Schilderkunst
bedreven, / Was zij het sieraad van haar Kunne, Tijd en
Land, / Maar Dweepzucht schoof (wat spijt!) een wolk
voor dat verstand.”
De tentoonstelling in gemeentemuseum het Hannemahuis in
Harlingen is tot en met 25 augustus te zien.
www.hannemahuis.nl
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JAN FOLKERTS

8070 dagen wachten op de Elfstedentocht
Jurryt van de Vooren
Edicola Publishing, Deventer, 2019
224 p. | isbn 9789492920744 | € 22
De nieuwste loot aan de groeiende stam van boeken over de ruim 200
kilometer lange schaatstocht langs de elf Friese steden is 8070 dagen
wachten op de Elfstedentocht van Jurryt van de Vooren. Met dit boek wil
Van de Vooren de aandacht vestigen op de verteltraditie, ‘die de meest
persoonlijke herinneringen aan de Elfstedentocht van generatie op generatie doorgeeft.’ Het boek omvat ruim 200 pagina’s – waarvan een flink deel illustraties
– en een tekst met een ruime afstand tussen de regels. De bewering van Van de Vooren
dat de voorbereiding van het boek vijftien jaar heeft gekost, moet de lezer misschien niet
letterlijk nemen. Een belangrijk deel van dit zeer sober vormgegeven werk bestaat uit de
citaten van deelnemers uit interviews en krantenverslagen die door Van de Vooren vakkundig aan elkaar zijn geschreven. Ondanks de geringe omvang zit er nogal wat herhaling
in het boek. Zo komt de ontmoeting van Coen de Koning in 1917 met de burgemeester van
Hindeloopen maar liefst drie keer terug in dit Elfstedenboek.
De overspannen toon van Van de Vooren, waarin nogal veel legendarisch of eeuwenoud is,
het gejuich in heel Nederland is te horen, Piet Kleine onsterfelijk werd door een stempelpost te missen, meer dan twee pagina’s worden gewijd aan het belangwekkende feit
dat prinses Beatrix niet kon of wilde schaatsen, en de herroeping van een uitslag tot een
Elfstedenoorlog leidt, laat zien waarom de sportjournalistiek niet bij iedereen goed staat
aangeschreven.

BOEKEN KORT
In libben fol moed
Herman Lubberts
Ujefte yn eigen behear, 2018
211 s. | isbn 9789463650823
€ 20
Mear as 50 jier nei it ferstjerren
fan syn heit, dy’t stoar doe’t hy
in lyts jonkje wie, giet Herman
Lubberts op syk nei syn heit Willem Carel Lubberts út Koarnjum.
Nettsjinsteande dy syn swiere lichaamlike handikap
brûst er fan libbensnocht. Hy moetet de leafde fan syn
libben, trout en krijt bern. Fjouwer jier nei it houlik
stjert Willem. Neist in persoanlike famyljeskiednis jout
it boek in tiidsbyld.
Het gedroomde noorden
Adwin de Kluyver
Unieboek Het Spectrum,
Amsterdam, 2019
285 p. | isbn 9789000355181
€ 19,99
De Kluyver gaat op reis langs mythes, legendes, overleveringen,
wetenschappelijke ontdekkingen,
verdichtsels, utopieën en hersenschimmen en beschrijft de verhalen van ontdekkingsreizigers en gelukzoekers, wetenschappers en fantasten,
doeners en denkers, van idealisten en charlatans. Ze
verlangden allemaal op eigen wijze naar het Noorden.
It klaut earne
Steven H.P. de Jong
Utjouwerij Palisse, Wyk oan See,
2018
240 s. | isbn 9789082123739
€ 17,50

De Elfstedentocht in 1963, Elfstedenrijders bij Vrouwbuurt. Foto
komt niet uit het besproken boek.
(Tresoar)

Hoewel deze recensent niet gelooft in een fundamenteel verschil tussen Friese en ‘Hollandse’ boeken, dringt zich toch de conclusie op dat het werk van Van de Vooren helemaal
past in de wijze waarop de niet-Friese media van dit Friese evenement een ware hype
hebben gemaakt. Over de ‘dubbele’ claim van de Elfstedentocht als Fries en/of juist als
nationaal cultureel erfgoed valt veel meer te zeggen dan de wat oppervlakkige opmerkingen die Van de Vooren erover maakt.
Het wachten op een nieuwe Elfstedentocht duurt erg lang, en dat heeft – zo weet ook Van
de Vooren – iets te maken met het ‘algemene klimaatprobleem’ (p. 23). Dat is het eerste
en tegelijk ook het laatste wat hij er in dit boek over zegt. Maar wat vinden de oude en
nieuwe cracks daar nu eigenlijk van? Hier zit de actualiteit duidelijk in de weg van de ‘legendarische’ anekdotes uit de oude doos, en steekt de auteur het hoofd diep in het zand.
Het zijn tenslotte de prachtige verhalen van de deelnemers en de fraaie zwart-witfoto’s die
8070 dagen overeind houden. Het wachten is nu niet alleen op de volgende Elfstedentocht,
maar ook op een boek dat meer recht doet aan de fascinerende sportieve, culturele en
maatschappelijke geschiedenis ervan. <

Steven H.P. de Jong (1935-2018)
skriuwt oer de wjeraksels tusken
eksperimintelen en tradisjonelen
yn it Fryske literêre libben fan de
twadde helte fan de foarige iuw. Orizjinele besprekken
en skerp polemysk wurk passearje de revu en binne yn
it ramt fan dy tiid past en fan kommentaar foarsjoen. Ek
oare grutte nammen fan dichters en skriuwers út dy tiid
komme op it aljemint.
Tinne Twigen
Gerrit Damsma
Brave New Books, Amsterdam,
2018
135 s. | isbn 9789402184365
€ 16,35
Gerrit Damsma besiket syn
ûnbekende foarâlden ‘ta libben’
te roppen. It is in reis werom yn
’e tiid, oant yn de Gouden Iuw. In
kronyk fan tsien generaasjes yn fjouwer iuwen. Oer lytse
minsken mei har eigen lytse skiednis yn in grutte wrâld.
Al dy geslachten binne kommen en gien en hienen har
eigen ferhaal. En dat ferhaal giet al mar troch en al mar
fierder. De âlde stam krige en krijt nije tûken.

MARIJKE DE BOER

De strijd van Grutte Pier
Alexander Russchen en
Richard Bos
Stichting Mudhoen, Leeuwarden, 2019
128 p. | isbn 9789492052544
€ 9,95
Stripboek over het leven van
Pier Gerlofs Donia (Grutte
Pier) door Alexander Russchen en Richard Bos van het
Leeuwarder striptekenaarscollectief Mudhoen. Piers hoeve wordt in 1515 verwoest
door Saksische huurlingen en zijn vrouw komt hierbij
om. Door woede en wraakzucht gedreven gaat hij de
strijd aan met Saksers en Hollanders. De Friese versie
is vertaald door Henk Wolf.
Graet Hylper Wordebook
Gosse Blom en Siebren Dyk
Afûk, Leeuwarden, 2019
1000 p. | isbn
9789493159006 | € 65
Het Hindeloopers is een
dialect van het Fries, maar
maakte een eigen ontwikkeling door. Het valt op door
zijn conservatisme: verscheidene eigenschappen van het
Oudfries zijn er nog in terug te vinden. Er is een index
Nederlands-Hindeloopers, een index Fries-Hindeloopers, en een beschrijving van de Hindelooper uitspraak
en grammatica.
Fete
Skelte Braaksma
Afûk, Ljouwert, 2019
92 s. | isbn 9789492176998
€ 19,50
Stripferhaal oer de oarloch
tusken de Skieringers en de
Fetkeapers yn de tiid fan de
Fryske frijheid. It lân bestiet
út in protte lytse gebieten,
mei haadlingen oan it roer.
Konflikten wurde faak útfochten troch in fete te fieren.
In stjer leafhawwe
Simen de Jong
Utjouwerij Hispel, Loenen
aan de Vecht, 2018
74 s. | isbn 9789074516280
€ 15
Laurence Alma Tadema
waard yn 1865 yn Brussel
berne as âldste dochter
fan de Frânske Marie Dumoulin en de Fryske skilder
Lourens Alma-Tadema. Se skriuwt fan jongs ôf oan,
har wurk bestiet út gedichten, romans, toanielstikken,
oersettingen en pamfletten.

Vet Oud! Gouden Eeuw
Aant Jelle Soepboer en Richard
Zuiderveld
Karakter Uitgevers, Uithoorn,
2019
160 p. | isbn 9789045215709
€ 18,50
Het vijfde deel in de
boekenreeks Vet Oud! van twee
geschiedenisdocenten gaat
over de Tachtigjarige Oorlog, die in vijftien verhalen
aan de orde komt. Van de specerijenhandel in het
mysterieuze oosten tot de slavernij in het westen.
Naast verhalen bevat het boek ook historische weetjes
en museumtips.
Graven in de Bonifatiusterp
deel III
Ihno Dragt
Museum Dokkum, Dokkum,
2019
144 p. | isbn 978908283533
€ 24,95
Dit is het laatste deel in de reeks over de geschiedenis
van de Markt van Dokkum. In de boeken is een schat
aan informatie opgenomen uit de geschiedenis van en
opgravingen op de huidige Markt waar in 754 Bonifatius
en zijn gezelschap de dood vonden.
Winkels fan destiids
Jochum Dijkstra
Stichting It Rike Ferline,
Boarnburgum, 2019
114 s. | € 15 (te keap by Het
Spijshuys yn Boarnburgum)
Jochum Dijkstra, earder haad
fan de skoalle yn Boarnburgum,
jout yn syn boek wer hoe’t de
middenstân yn Boarnburgum der
earder út seach. In eigen mienskip dy’t himsels
bedrippe koe. Doe’t er yn 1977 haad waard, wie der
in bloeiende middenstân dy’t sels mei Sinteklaas en
de krystdagen soarge foar feestferljochting yn de
strjitten.
Under de Toer
Bouke Oldenhof
Noordboek, Gorredijk, 2019
272 p. | isbn 978905615495
€ 25
Eerbetoon aan de 31 bijzondere
kunst- en mienskipsprojecten
van Under de Toer bij Leeuwarden-Fryslân 2018. Fotografe
Heleen Haijtema vatte van elk
project de essentie in één foto en schrijver Bouke
Oldenhof vertelde alle verhalen waarop de manifestaties zijn geïnspireerd opnieuw en op eigen wijze. Daarnaast laat het boek zien wat de voorstellingen hebben
losgemaakt in de dorpen.

Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
was onder meer directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris
van Littenseradiel.
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(Éric van Hove, Fries Museum)

KALENDER

MARIJKE DE BOER

29 maart

28 april

tot en met 10 juni

WEG MET DE VRIJHEIDSBOOM
Lezing door Jesse Kromhout over Ameland tijdens
1795-1813.
www.amelanderhistorie.nl

OPEN JOODSE HUIZEN EN HUIZEN VAN VERZET
Huizen en andere objecten die een rol speelden in het
verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn toegankelijk.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

100 JIER ABE GERLSMA
Overzichtstentoonstelling met werk van Abe Gerlsma
die in 2019 honderd jaar zou zijn geworden.
www.museummartena.nl

31 maart

3 mei

23 juni

HET RAADSEL VAN DE LEEUWARDER IDENTITEIT
Lezing door Yme Kuiper over ‘civic pride’ na LF2018.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

DE FRIESE WIESENTHAL
Lezing door nazi-jager Jack Kooistra over zijn werk.
www.schierstins.nl

4 april

5 mei

ERIC VAN HOVE: FENDUQ
Lezing door Eelco van der Lingen over de tentoonstelling Éric van Hove: Fenduq.
www.friesmuseum.nl

HELLA DE JONGE
Lezing door Hella de Jonge-Asser over haar boek Hartschade.
www.dorpskerkhuizum.nl

RUUT VEENHOVEN
Lezing door Ruut Veenhoven over vrijheid en geluk.
www.dorpskerkhuizum.nl

6 april
ELFSTEGENTOCHT
Wandelen met echte Liwwadder gids langs stegen en
binnenterreinen in de binnenstad.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

7 mei
OPSTAND VAN SOBIBOR
Lezing door Selma Leydesdorff over Aleksandr ‘Sasha’
Pechersky die op 14 oktober 1943 een massale ontsnapping uit het vernietigingskamp Sobibor in Polen leidde.
www.tresoar.nl

7 april

15 mei

DE LEVENSSTANDAARD VAN LEEUWARDERS 1811-1913
Lezing door P.G. Tassenaar over ‘Giants of the Modern
World. A new history of height and health in the Netherlands, 1811-1940’.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

HARLINGEN-HULL
Lezing door Nico Pellenbarg over HarlingenHull in oude ansichten
1912-1917.
www.hannemahuis.nl

14 april
HISTORISCHE TABAKSPIJPEN
Lezing over fabricage en gebruik van kleipijpen in 17deen 18de-eeuws Leeuwarden.
www.tabakspijp.nl

tot en met 14 april
FRYSK
Tentoonstelling over 100 jaar schilderkunst in Friesland.
www.museumbelvedere.nl

vanaf 20 april
VERZAMELD WERK
Tentoonstelling over de rijke collectie van Friesland aan
de hand van de thema’s kopen, krijgen, restaureren,
lenen, opdracht en herplaatsen.
www.friesmuseum.nl

tot en met 30 juni
MADE IN HOLLAND
Tentoonstelling over vier Nederlandse succesverhalen:
Delfts blauw, Maastrichts aardewerk, art-nouveaukeramiek en Dutch Design.
www.princessehof.nl

4, 5, 6, 7 en 8 juli
SALOMON
Historisch muziektheaterspektakel over het Kollumer
Oproer.
www.kollumeroproer.nl

tot en met 25 augustus
CENTSPRENTEN
Tentoonstelling van centsprenten, goedkoop massadrukwerk uit de 18de en 19de eeuw.
www.hannemahuis.nl

31 mei tot en met 10 juni

tot en met 8 september

TITUS
Muziektheater over het leven van Titus Brandsma
(1881-1942) in de Bonifatiuskapel in Dokkum
www.titus2019.nl

VROUWEN VAN TOEN EN NU
Tentoonstelling over 100 jaar vereniging van
Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu.
www.marenklif.nl

8 juni

tot en met 5 januari 2020

DAG VAN DE FRIESE AMATEURARCHEOLOGIE
Over buitenlandse vondsten in Friese bodem.
www.schierstins.nl

ERIC VAN HOVE: FENDUQ
Tentoonstelling van ambachtelijk geproduceerde motorblokken.
www.friesmuseum.nl

KFG NIEUWS

VERWACHT

Leven is ook doorgeven

Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân ? Door It Fryske
Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u het Friese erfgoed voor later.
Over de mogelijkheden adviseren wij u graag persoonlijk. Ook is er een gratis brochure
over nalaten beschikbaar. Voor contact met ons secretariaat bel 0512 – 381448.

Ontdek Fryslân
Samen met de Friesland Post!

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

tot en met 20 april
FETE & GRUTTE PIER
Tentoonstelling over de Friese vrijheidsstrijd met werk van de striptekenaars
Skelte Braaksma (Striplân) en Richard
Bos en Alexander Russchen (Mudhoen).
www.museumdokkum.nl

vanaf 21 april
STATENJACHT FRISO 125 JAAR
Tentoonstelling over het statenjacht, in 1894 gebouwd
op de werf van Eeltje Holtrop van der Zee.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

30

Sieperda Symposium 2019
Het Koninklijk Fries Genootschap en de Fryske
Akademy zijn druk bezig met de organisatie van
het tweede Sieperda Symposium in het najaar
van 2019. Het thema zal ‘Wereldgeschiedenis van
Fryslân’ zijn. Meer informatie volgt in de meieditie van Fryslân.

In 1882 wordt Jan Timmer
boer in Kimswerd. Hij
groeit uit tot drijvende
kracht in de turbulente
periode van innovatie
in de melkveehouderij
in Friesland. In een tijd
waarin de overheid hierin
amper een rol speelde,
was Timmer spin in
het web van nieuwe
organisaties.
De volgende editie van
Fryslân, nummer 3,
verschijnt op 29 mei 2019.

Word abonnee:
12 maanden voor slechts € 57,50!
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Bel 0513 - 68 33 14 of ga naar www.frieslandpost.nl

Soarte fan itselde
útwikseling Fryske en Oekraynske popsjonger

Froulju fan Fryslân
in stânbyld foar de Fryske frou

LF2018 legacy
wat bliuwt der oer nei 2018?

Sneins fan 17.00 oere ôf alle oeren op telefyzje

Omropfryslan.nl/fryslandok

