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Zweeds en Fries in Groningen. Werkzaam bij Omrop
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was schrikbarend groot.

Friesland heeft in de afgelopen eeuwen bekende vroedvrouwen,
vroedmeesters en verloskundigen voortgebracht, zoals Hendrik van
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Deventer, Catharina Schrader en Petrus Camper.

Holle bomen en poppeslokjes

26 Kort nieuws

Kinderen kwamen vroeger niet uit moeders buik, maar uit een kool,
holle boom of de ooievaar had ze gebracht. Tijdens de poppeslok

27 Verdwenen beroepen
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kreeg de visite een ‘poppebak’, beschuit met suikerkorrels.

Sietske Krisifoe hielp als verloskundige zo’n 3.600 kinderen ter wereld.
In de ruim veertig jaar waarin ze in Zambia en in Harlingen werkte,
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maakte ze vele ontwikkelingen mee.

Borstvoeding, over tate en minnen

31 Kalender
Verwacht
KFG nieuws

De meeste moeders geven drie maanden borstvoeding en gaan dan
over op flesvoeding. Van oudsher is het gebruikelijk dat de moeder
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zelf haar kind de borst gaf, bij voorkeur twee jaar.

Petrus de Vries en de couveuse van Auvard
Dokter Petrus de Vries Jzn. uit Easterein ziet in 1895 voor het eerst
Op het omslag: Hindelooper interieur met moeder en kind, uit 1879
van de Harlinger schilder Pieter Willem Sebes (1827-1906).
(Particuliere collectie, voorheen collectie Simonis & Buunk, Ede)

22

een couveuse. Voor een boerin die twee maanden te vroeg dreigt te
bevallen, laat hij de dorpstimmerman een couveuse maken.
3
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BIJ HET GRAF VAN…

DOEKE SIJENS

UlkeBrolsma
Een notarisklerk in Stiens

Ulke Hessels Brolsma (1841-1915) werkte bij de notaris in Stiens. Hij heeft
met de hand honderden akten geschreven over de verkoop van stukken
land of de opbrengsten van een boelgoed. Geduldig schreef hij alle
details op papier van degelijke kwaliteit, in een prachtig, nog altijd goed
leesbaar handschrift. Soms werd hij als getuige vermeld bij het tekenen
van een testament, verder bleef hij de anonieme opsteller van de
transacties die door de notaris werden afgehandeld. Waarschijnlijk zou
niemand nog naar zijn graf op het kerkhof van Stiens omkijken, als hij
niet de vader was geweest van de bekende Friese schrijver Reinder
Brolsma. Die schreef zijn verhalen ook met de hand, maar in een
aanzienlijk slechter handschrift. Brolsma senior was zijn mentor geweest
toen hij de literaire wereld probeerde te veroveren.

D
Ulke Brolsma. (Tresoar)

4

De vader van Ulke Brolsma was postbode.

Beschouwend aard

Omdat Ulke zijn enige zoon was, lag het voor

Ulke Brolsma had in vergelijking met de

de hand dat hij zijn vader zou opvolgen. Of

arbeiders die op het land werkten (de meer-

hiervan ooit sprake is geweest, is niet bekend.

derheid in Stiens) een mooie, rustige functie.

Toen Ulke in 1860 in dienst moest, stond op

Dit paste goed bij zijn beschouwend aard. Hij

het militieformulier dat hij kleermaker was.

was geïnteresseerd in geschiedenis en verza-

Nadat hij uit dienst kwam, is hij kennelijk van

melde boeken. Hij volgde de politiek door

carrière veranderd. Toen Ulke in 1869 trouw-

verschillende kranten te lezen, abonnemen-

de met Jantsje Jolkes Timmermans vermeldt

ten die hij deelde met buren. Niet alleen de

de huwelijksakte namelijk dat hij kantoorbe-

liberale Leeuwarder Courant, ook het veel

diende is. In latere jaren werkte hij bij notaris

linksere Friesch Volksblad las hij. Brolsma

Schmidt Schaaff in Stiens. Een notarisklerk

bewonderde Troelstra en andere socialistische

moest behalve over een goed handschrift,

politici. Hij deelde hun mening dat de maat-

ook over taalvaardigheid beschikken en ken-

schappij drastisch veranderd moest worden.

nis van allerlei juridische termen bezitten.

De manier waarop boeren met hun arbeiders

Hoewel hij alleen de lagere school had

omgingen, ergerde hem. In dienst van de

gevolgd, beschikte Brolsma over genoeg

notaris maakte hij het gedrag van deze heer-

capaciteiten om van zijn functie een succes te

sers van dichtbij mee en dit moet hem

maken. Hij vergezelde de notaris naar de

gesterkt hebben in zijn opvattingen. Om zijn

grote boerderijen die buiten het dorp lagen

werk niet in gevaar te brengen, kon hij

om daar de gegevens te noteren, die later in

natuurlijk niet openlijk voor zijn standpunten

de akten terechtkwamen. Toen Brolsma met

uitkomen. Zijn werkgever moet hem

zijn werk bij de notaris begon, leefden deze

betrouwbaar gevonden hebben en hem

boeren als koningen, zoals Troelstra zou

goede referenties hebben gegeven. Toen het

schrijven. In de jaren tachtig, toen er goed-

armenbestuur een boekhouder zocht, werd

koop graan uit Amerika werd geïmporteerd,

Ulke Brolsma in deze functie benoemd. Ook

gingen ze massaal failliet en moesten ze al

in zijn vrije tijd werd er veelvuldig een beroep

hun bezit verkopen.

op hem gedaan. Toen in 1875 de rederijkers-
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thuis om advies vragen. Op rustige momenten

Friese verhalen van zijn zoon in het tijdschrift

verdiepte hij zich in literatuur. Hij las veel Fries

Sljucht & Rjocht gepubliceerd werden.

en correspondeerde met schrijvers als Waling

Reinder Brolsma zou later meerdere malen

Dijkstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen. In

memoreren hoe zijn vader hem gewezen had

eerste instantie betrof het zaken van de rede-

op Friese boeken, met name op de Rimen &

rijkerskamer waarover hij met hen van

Teltsjes van de gebroeders Halbertsma, maar

gedachten wisselde, later probeerde hij hen te

ook op het moeilijker werk van Harmen

overtuigen van de kwaliteit van het werk van

Sytstra, dat in een afwijkende spelling was

zijn jongste zoon. Ulke wisselde ook gegevens

geschreven. Op allerlei manieren had hij

uit over een terpvondst met Willem Boeles,

geprobeerd hem tot steun te zijn omdat hij

voorzitter van het Friesch Genootschap.

zijn aspiraties om schrijver te worden serieus

(Foto Hoge Noorden)

nam. In een tijd waarin het Fries nog geen

Zondagavondwandeling

enkele status had, was dit geen vanzelfspre-

Hoewel zijn zonen Jolke en Arjen Roelof ook

kendheid. De kiem van Reinder Brolsma’s

literair begaafd waren, bleek Reinder de

schrijverschap is misschien wel gelegd op de

meest talentvolle. Ulke stimuleerde hem om

zondagavonden waarop hij als jongetje van

zoveel mogelijk te lezen en toen hij al jong

acht, negen jaar met zijn vader een wande-

verhalen begon te schrijven, deze in te sturen

ling rond Stiens maakte. In het verhaal ‘Hy’

voor opstelwedstrijden. Reinder werd huis-

uit 1927 schreef hij hierover. In dit verhaal is
de schrijver de ‘tahearder’ en vertelt zijn

kamer Halbertsma werd opgericht, benoemden de leden Brolsma tot secretaris van het
bestuur. Hoewel hij voor zover bekend niet
zelf op de planken heeft gestaan, hield

In het drukke, levendige
gezin vormde Ulke
Brolsma het middelpunt

vader ‘ûneindich lange forhalen’. Het zijn verhalen over de geschiedenis van de percelen
land die ze passeren, aan de hand van de
eigenaren en de akten die allemaal het notariskantoor van Ulke hebben gepasseerd. Op

Brolsma in zijn jonge jaren wel van het voordragen van lange rijmstukken. In 1865 had hij

schilder en werkte in verschillende plaatsen in

hun wandeling worden ze vaak aangesproken

in Stiens daartoe de reciteerclub ‘Oefening

Friesland. In de winter, als er niet geschilderd

door andere dorpelingen. Als ze dan weer

tot Genoegen’ opgericht.

kon worden, keerde hij terug naar het ouder-

naar huis gaan, is er ‘iensens tusken heit en

lijk huis in Stiens en begon zich serieus op het

bern’ en overvalt de zoon een geluksgevoel.

Waling Dijkstra

schrijverschap te concentreren. Het werk dat

Ulke Brolsma stierf op 4 januari 1915, onver-

Jantsje Timmermans, de vrouw van Ulke

hij in de winteravonden schreef, werd uiter-

wacht, op drieënzeventigjarige leeftijd. Hij

Brolsma, was afkomstig uit Wolvega. Hij had

aard door zijn vader becommentarieerd. Ulke,

werd begraven op het kerkhof van Stiens, het

haar ontmoet toen ze als dienstbode in Stiens

die zichzelf niet bijzonder genoeg achtte om

dorp waar iedereen hem – ook na zijn pen-

kwam werken. Ze sprak geen Fries, maar

ook te schrijven, was trots toen vanaf 1903 de

sioen – kende als notarisklerk. <

Stellingwerfs. Hun eerste kind werd geboren
in 1870 en daarna volgden er nog zeven: vier

De familie Brolsma, vooraan vader Ulke en moeder Jantsje en rechts vooraan Reinder.
De oudste zoon Hessel ontbreekt op de foto die omstreeks 1892 in Leeuwarden is gemaakt. (Tresoar)

zoons en drie dochters. Reinder, geboren in
1882, was de laatste. Ulke stimuleerde zijn
kinderen, de meesten volgden een opleiding.
Dit gold alleen voor zijn zoons, de dochters
gingen immers toch een toekomst tegemoet
als huisvrouw – twee van zijn dochters bleven
overigens ongehuwd. Hessel, de oudste zoon,
emigreerde naar Amerika. De tweede zoon,
Jolke, begon een schildersbedrijf. Een andere
zoon, Arjen Roelof, zou in Leeuwarderadiel
gemeenteraadslid worden. Ulke hielp voor
zover mogelijk zijn kinderen ook financieel.
In het drukke, levendige gezin vormde hij het
middelpunt. Altijd kwam hij met verhalen
thuis over wat hij op het notariskantoor meemaakte. Nogal wat mensen, die de stap naar
de notaris te groot vonden, kwamen hem
5
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VERBROKEN VERBINDINGEN

KERST HUISMAN

De Tynje: een dichtzet o

De Tynje is voor de skûtsjes ook vaak lastig te bezeilen.
(Foto Hoge Noorden)

Een vraag in een populaire quiz
van de Friese omroep (radio) van
omstreeks 1960 luidde: ‘Wêr wurdt
yn Fryslân it meast flokt?’. Het

W

Waarom dat vele vloeken? In die nauwe

problemen op. ‘De Tynje was slecht te bezei-

doorgang kwamen hard werkende en altijd

len en vooral Salverda speelde dit parten’,

gehaaste vrachtschippers met hun skûtsjes

schreven de kranten dan. Er had ook Mink,

wel eens niet alleen letterlijk, maar ook

Zwaga, Meeter of Brouwer kunnen staan. En

figuurlijk in elkaars vaarwater. De ergernis

in onze tijd hebben ze het in de media over

over het oponthoud leidde daardoor op de

de ‘gribus chaos’, die zich in de Tynje nogal

Tynje tot talloze vloekpartijen over en weer.

eens voor kan doen als de wind bij het skût-

Ook bij de pleziervaart had de Tynje een

sjesilen tegen zit.

ongunstige naam. Het in Grou veelgelezen
blad Frisia bericht op 11 april 1903 over een

Oude naam

vaartocht van zeven jongens van dertien, die

De Tynje: het is een intrigerende naam. Het is

na een dag eierzoeken terugvoeren over de

ook een oude naam, want in oorkonden uit de

– in een plaats waar toen nog

Wide Ie naar Grou. Er stak een storm op, en

15de eeuw komt de aanduiding al voor. Dan

turfmakers woonden, naar verluidt

de jonge stuurman, die had gezegd: ‘Ús heit

natuurlijk niet letterlijk als tynje, maar als

is noait benaud en ik ek net’, liep met de

tyningha, teenye en teninghe, want de Friese

boot vast in de Tynje. De krant hierover:

taal is in vijf, zes eeuwen behoorlijk veranderd.

konden vloeken – dat mijn dorp

‘Einlings belannen hja by de Tynje, wêr’t it seil

Uit die vermeldingen uit de 15de eeuw kan

werd bedoeld. Maar nee: het was

net del woe en de bazen doe hals oer kop

men opmaken dat het bij deze tynjes gaat om

oan lân sprongen, wêrby’t ien noch yn de

een omheining bij of in het water. Men heeft

flotgerzen rekke, sadat er dweil troch wiet

daaruit willen afleiden dat een tynje in die tijd

vaarwater tussen Pikmar en

waard’. Ze waren trouwens allemaal doornat,

een tichtset (Nederlands: dichtzet) was. Dat

Peanster en Wide Ie bij Grou.

vanwege het tijdens de moeizame tocht over

was een inrichting waarbij het water door net-

de Wide Ie opspattende water, maar ze wer-

ten kon worden afgesloten om op deze wijze

den in het pompstation van de waterleiding

vissen te vangen. Naamkundige Karel

plekken voorkomt. Het kan ook

opgevangen, waar ze op verhaal konden

Gildemacher houdt het in zijn boek over de

meerdere betekenissen hebben,

komen met droge kleren en warme melk.

Friese plaatsnamen (2007) hierbij. Maar hij

Hoewel de Tynje sinds de tijden van de

gaat wel erg kort door de bocht als hij de

vrachtzeilvaart is verbreed, levert het water

dorpsnaam Tijnje ook afleidt van zo’n dichtzet.

bijvoorbeeld bij het skûtsjesilen nog wel eens

‘Omdat dergelijke visgelegenheden hier in de

antwoord luidde: ‘Op ’e Tynje’. Ik
dacht eerst als rechtgeaarde Tynster

mensen die veel en functioneel

de Tynje, een tamelijk nauw

Daaruit blijkt al, dat ‘tynje’ op meer

waaronder ‘fuikplek’ en ‘vernauwd
water met losse oeververbinding’.
6
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of een (losse) brug
buurt voorkwamen, is deze naam als nederzet-

ook bij Garyp. Daar wordt in 1581 vermeld:

tingsnaam gekozen’ schrijft hij. Die dichtzetten

‘een tijnie offt set om na Wartna over te rijden

voor de visserij zijn echter bij Tijnje nooit aan-

thoij’: een overgang over water om daarlangs

getoond. Het is hem blijkbaar ontgaan dat

het hooi naar Warten te rijden. Een duidelijke

J.J. Spahr van der Hoek, die ook beter in de

overgang over het water was ook de Tijnjezet

Wouden thuis was dan hij, in dit geval een

in de Wide Greuns, die aangegeven staat op

andere, meer logischer verklaring van het

de kaart van Leeuwarderadeel in de atlassen

woord tynje heeft gegeven. Het was aldus

van Schotanus (1718) en Eekhoff (1859). Vanaf

Spahr duidelijk dat het bij het dorp Tijnje niet

het dorp Huizum loopt daar de (nog altijd

kon gaan om een dichtzet voor de visserij,

onder die naam bestaande) Tijnjedijk naar de

maar om een vernauwing in het vaarwater,

(niet meer bestaande) Tynjeset. Het is merk-

waarover men een vlonder of een losse houten

waardig dat het verlengde van de Wide

brug kon leggen. Het dorp is in de 19de eeuw

Greuns in noordelijke richting de naam Tynje

in de veenderij ontstaan in de buurt van twee

draagt. Het zou hier zo kunnen zijn dat er oor-

tynjes, de Grote of Luxter Tynje en de Kleine of

spronkelijk een dichtzet voor de visserij was, en

Winia Tynje. De Luxter Tynje lag in de Luxter

dat de naam later is overgegaan op de oever-

Hooiweg, de weg naar Luxwoude. De andere

verbinding. Maar zeker is dat allerminst.

tynje lag in de Winiaweg. Die beide tynjes
waren ontstaan kort na 1610, toen ten behoe-

Verbinding

ve van de hoogveengraverij bij Gorredijk een

Het meest intrigerend is wellicht nog wel de

kanaal door de hooilanden werd gegraven

Tynje bij Grou. Er is alleszins reden om hier

voor het vervoer van de turf. De beide wegen

aan een betekenis zoals bij de Garypster tynje

waren er toen al lang. Zo’n tynje, in de beteke-

en het vermelde Opsterlandse dorp te den-

nis van ‘overgang over het water’ vond Spahr

ken. Een dergelijke overgang te water zou

De situatie bij de Tynje, de nauwe doorgang tussen Pikmar en
Peanster Ie, op de topografische kaart van 1927. Aan de oostkant is vanaf de Burd naar de Tynje een ‘binnendijks’ lopende
waterkering te zien, die mogelijk heeft gediend als landweggetje. (Tresoar)

een voortreffelijke verbinding tussen enkele
buurtschappen in de omgeving van Grou zijn
geweest: het oostelijk van het dorp gelegen
de Burd en zuidelijke Goattum of Burstum.
Bovendien ligt hier veel laag gelegen weiland, waarop hooi werd gewonnen. Probleem
is echter dat er op de kaarten van
Idaarderadeel in de beide bovengenoemde
atlassen niet een duidelijke hooiweg staat
aangegeven, die op deze tynje afloopt. Er is
in de atlas van Eekhoff en ook op de uit 1925
daterende Bonnekaart aan weerszijden van
de Grouster Tynje wel een polderdijk te zien,
die eventueel ooit (ook) als landweg heeft
gefungeerd. Maar misschien is deze tynje toch
alleen maar een dichtzet voor de visserij
geweest. <

Luchtfoto uit 1967 van de Pikmar bij Grou met op de voorgrond het water de Tynje. (Tresoar)

> Meer weten?
• W.T. Beetstra, Toponimen en toponimyske eleminten yn Fryslân. In analytyske bibliografy ca. 18351980, Fryske Akademy, Ljouwert, 1987
• J.J. Spahr van der Hoek, ‘Tyningha-Teengia-Tynje’ in
It Beaken 11, 1949
• Boven-Boorngebied, Rapport fan it LânskipGenetysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy, 1961
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

Rond Allardsoog

Onbewogen kijkt Allards Oog uit
over het veelbevochten land hier.
Bisschoppen en stadhouders
streden in deze contreien om de
macht, veenontginners en
keuterboeren om een karig
bestaan, kloosterlingen en
kluizenaars om hun zielenheil. Wie
het landschap rond Allardsoog
beziet, ontdekt tal van
verwijzingen naar een roerig
verleden.

W

Waar komt de naam Allardsoog vandaan? De

worden. De moerassen waren levensgevaarlijk

witheren, zo genoemd naar hun witte habijt,

naamgever is de Harlinger koopman Allard

en ontoegankelijk. Het gebied rond

hadden een voorkeur voor kloosters in afgele-

Scheltinga. Deze kocht omstreeks 1780 in

Allardsoog ligt echter op een wat hoger gele-

gen buitengebieden. De ruigtes daar wilden

deze omgeving grote terreinen om veen te

gen pleistocene zandrug. Die verhoging loopt

zij in een leven van contemplatie en arbeid

ontginnen. Allards Oog siert de gevel van wat

van Bakkeveen in Friesland naar het dorp Een

ontginnen. Restanten van het klooster(tje)

ooit zijn huis, en later een herberg was. De

in Drenthe. Lange tijd vormde deze rug de

Mariënhof zijn in Bakkeveen, in de buurt van

uitgestrekte veengebieden als onderdeel

enige, redelijk begaanbare route door het

de huidige begraafplaats, opgegraven. In

waarvan Scheltinga zijn terreinen kocht,

grensgebied. Verder was het hier woest, ledig

1227 werd de bisschop van Utrecht door

bestreken het grensgebied van Groningen,

en onontgonnen.

rebelse Drentse boeren bij Ane, in de buurt
van Coevorden, verslagen. Een ongehoorde

Drenthe en Friesland. Aan de flanken van het
Drents plateau ontstonden na afloop van de

Kloosterlingen en soldaten

gebeurtenis! Later braken ook in deze land-

laatste IJstijd dikke, moerassige veenpakket-

In de 13de eeuw trok dit afgelegen land here-

streek gevechten uit. Onder leiding van de

ten. Deze konden drie, soms vier meter dik

mieten en kloosterlingen aan. Zo bouwde

nieuwe bisschop zouden Friese bendes de

kluizenaar Dodo hier rond 1225 een onderko-

Drentse opstandelingen namelijk eens stevig

men in de wildernis. Later werd zijn kluis

gaan tuchtigen om de dood van diens voor-

omgezet in een uithof van het Hallumer

ganger te wreken. Dat bleek een misrekening

klooster Mariëngaarde. Deze norbertijnen of

want de Friezen werden door de Drenten

>

De Friese stadhouder Willem Lodewijk liet de Zwartendijksterschans in 1593 opwerpen om de Spaansgezinde
Groningers buiten de deur te houden. (Foto Hans Koppen)
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keer op keer in de pan gehakt. De schermutselingen bleven echter voortduren en in de
15de eeuw werd het zinvol geacht dwars over
de zandrug een ‘landweer’ aan te leggen, een
aarden wal van een meter of twee hoog
bezet met stekelige struiken. Die maakte de
Friese grens beter verdedigbaar. Die landweer
ligt er nog steeds. In 1930 werd deze
(Kaart Kerst Huisman)

geschonken aan It Fryske Gea, waarmee die
het eerste bezit werd van de Friese natuurvereniging. Er zijn hier meer tekens van strijd.
Even verder, op (nu) Drents grondgebied, ligt
de Zwartendijksterschans. De Friese stadhouder Willem Lodewijk liet deze versterking in
1593 opwerpen om de Spaansgezinde
Groningers buiten de deur te houden. Die

moerassen rond Allardsoog te ontginnen. Als

daarvan was bestrijding van de werkloosheid

opzet lukte, maar in 1672 kon de schans niet

eersten begonnen, vanaf 1550, adellijke Friese

en het in cultuur brengen van woeste

verhinderen dat troepen van de Münsterse

grootgrondbezitters zoals de Burmania’s en

gronden. Om concurrentievervalsing met

bisschop langs deze route Friesland binnen-

Van Harinxma’s daarmee. Vanaf 1600 werden

commerciële verveners te vermijden, bleven

trokken. In 2002 is de schans gerestaureerd en

deze nagevolgd door ‘veencompagnieën’ van

nu vrij te bezoeken. Ter plekke is het niet

samenwerkende, kapitaalkrachtige burgers.

moeilijk om voor te stellen hoe de hoge en

De turf uit de drooggelegde moerassen werd

steile wallen van de schans kwaadwillende

vooral naar de steden verscheept. Maar er

indringers moesten afschrikken.

werd ook geëxporteerd naar Holland waar de
opkomende industrie een steeds grotere

Holle wegen en grenspalen

energiehonger vertoonde. Afgraven van veen

Landwegen waren tot een eind in de
Middeleeuwen die naam nauwelijks waardig.
Doorgaans bestonden ze uit niet meer dan
een aantal parallelle wagensporen. Wie nu
over de Heide van Allardsoog wandelt, kan
nog het restant van zo’n middeleeuwse route
zien. Over die heide kronkelt een zogenoemde ‘holle weg’: diep ingesleten geulen die tot
op de keileemlaag zijn verwaaid en uitgereden. Eeuwenlang vormde dit traject de
belangrijkste landroute tussen Friesland en

De naam Allardsoog komt van de Harlinger koopman Allard
Scheltinga. (Foto Hans Koppen)

Drenthe. Met het groeien van de bevolking

Over de heide kronkelt een ‘holle weg’, diep ingesleten
geulen die tot op de keileemlaag zijn verwaaid en uitgereden.
Eeuwenlang vormde dit traject de belangrijkste landroute
tussen Friesland en Drenthe. (Foto Hans Koppen)

en het toenemen van de betekenis van het

en het omzetten daarvan in turf was seizoens-

grensgebied rond Allardsoog werd de nood-

werk. Daarbuiten regeerde de armoede onder

de beloningen schrikbarend laag (het uurloon

zaak groter om de jurisdicties van de Friese,

de turfgravers. Ook de keuterboeren op de

bedroeg ongeveer een kwartje). En omdat bij

Groningse en Drentse overheden duidelijk af

ontgonnen veengronden en voormalige hei-

de ontginning geen machines gebruikt moch-

te bakenen. In 1737, na langdurige onderhan-

develden hadden het niet breed. De economie

ten worden, dat zou immers de werkgelegen-

delingen, werden de overeenkomsten gete-

of het weer hoefden maar iets tegen te zitten,

heid maar verminderen, schoten de arbeiders

kend. Een snoer van grenspalen getuigt nu

of hele dorpsgemeenschappen zakten vér

er qua arbeidsomstandigheden niet veel mee

van de exacte loop van de provinciale gren-

onder de armoedegrens. In de jaren twintig

op. Pas na de oorlog zou het leven hier lang-

zen, culminerend in een ‘drieprovinciënpunt’

en dertig van de 20ste eeuw waren de

zaam verbeteren. <

vlakbij Allardsoog.

omstandigheden weer eens bijzonder slecht.
Vijf gemeenten in de omstreken van

Veenontginning

Allardsoog – Opsterland, Ooststellingwerf,

De toenemende betekenis van het grensge-

Smallingerland, Norg en Leek – richtten daar-

bied had te maken met het feit dat het econo-

om in 1924 een groot werkverschaffings-

misch steeds interessanter werd om de veen-

project op: de NV De Drie Provinciën. Het doel

> Meer weten?
• E. van Ginkel, Bakkeveen, Rijksdienst
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort, 2002
• M. Schroor, ‘Drieprovinciënpunt’, in:
Noorderbreedte 1991-3, Groningen
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THEMA

JEANINE OTTEN

Een geschiedenis van bevall
Op het gebied van bevallen verbaasde Friesland in 2011 de wereld met
bijzondere berichten. Zo woont de oudste moeder van Nederland in
Harlingen: Tineke Geessink was 63 jaar toen zij op 21 maart van haar
dochter Meagan beviel. Sietske H. uit Nij Beets werd vorig jaar
veroordeeld voor het ombrengen van haar vier pasgeboren baby’s. Ook
werd in 2011 aangekondigd dat het einde van de geboren Terschellinger
nabij is: men moet naar het Leeuwarder MCL omdat thuis bevallen op het
eiland niet langer verantwoord wordt geacht. Ook in Noordoost-Fryslân
staat thuis bevallen onder druk vanwege de dreigende sluiting van de
verloskundige-afdeling van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum.

H

Hoe was het in het verleden voor aanstaande

geboorte te sterven was, onder andere door

moeders om een kind te krijgen? Gingen ze de

het gebrek aan kennis over hygiëne, lange tijd

bevalling zonder angst en beven tegemoet of

groot: kinderen krijgen was, na tuberculose,

stonden ze doodsangsten uit? Welke metho-

zelfs de belangrijkste doodsoorzaak voor vrou-

den om te bevallen waren er en welke voorbe-

wen. Welke gevaren dreigden er, welke tech-

reidingen werden er getroffen? De kans voor

nieken werden er gebruikt om de bevalling tot

moeder en kind om tijdens of kort na de

een (niet altijd) goed einde te brengen?

Een zuster en een pas bevallen vrouw in de verloskamer van de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen in Rotterdam in 1914.
(Spaarnestad Photo)

Zilveren Hansje in de kelder uit 1648 door de Leeuwarder zilversmid Jarig Gerrits van der Lely gemaakt. Deze drinkschaal
op een voet werd gebruikt om de komst van een kind aan te
kondigen. Wanneer er drank in de schaal werd gegoten, klapte er in het midden een dekseltje open en kwam er een poppetje te voorschijn, het 'Hansje'. Dit poppetje stond symbool
voor de boreling, die dan zonder problemen de moederschoot
kon verlaten. (Fries Museum)

Vrouwenzaak
Eeuwenlang was het krijgen van een kind uitsluitend een vrouwenaangelegenheid: aanstaande moeders werden tijdens de bevalling
bijgestaan door ervaren buurvrouwen en een
vroedvrouw, en na de bevalling door een
baker die moeder en kind in de eerste dagen
verzorgde. ‘Baker’ is afkomstig van het
Middelnederlandse woord ‘bakeren’: koesteren, verzorgen van jonge kinderen, met de
grondbetekenis van ‘verwarmen’, verwant
met bakken. Zelden was een man bij een
bevalling aanwezig, wat er in de kraamkamer
gebeurde was een vrouwenzaak. Eind 17de
eeuw was in Friesland de mannelijke hulp
nog steeds ongebruikelijk. Hendrik van
Deventer (1651-1724), de beroemde geneeskundige in Wiuwert en later Den Haag, klaagde hierover: ‘Maar de onkunde doet de mensen geloven dat men door geen man behoorde verlost te worden, of de kinderen moesten
reeds dood of gestorven zijn.’ Omstreeks het
midden van de 18de eeuw betrad de vroedmeester, een in de verloskunde gespecialiseerde chirurgijn, de markt van de barende
vrouw. Bij complicaties moesten vroedvrouwen zijn hulp inroepen. Hij (want dit was
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llen en opstaan in Friesland
behandeling met de dood bekopen: vroed-

eind 19de eeuw was dit een nagenoeg dode-

vrouwen gingen soms zó voortvarend te werk

lijke ingreep, met name door optredende

dat bij het trekken aan de navelstreng de

infecties. Omdat er nog geen effectieve ver-

baarmoeder geheel binnenste buiten uit het

doving bestond, konden vrouwen niet lang

lichaam werd getrokken.

genoeg stilliggen tijdens de operatie. Vanaf
einde 18de eeuw tot begin 19de eeuw was

Met smart zult gij kinderen baren

het alternatief de schaambeensnede. Door

In veel steden in de 17de-eeuwse Republiek

deze ingreep ontstaat er een tijdelijke vergro-

moesten vroedvrouwen aantoonbaar deskun-

ting van het bekken, belangrijk voor de veelal

dig zijn en een examen afleggen voor een

door de Engelse ziekte vervormde bekkens

commissie, voordat zij als vroedvrouw moch-

van veel vrouwen. Engelse ziekte of rachitis is

ten werken. Kreeg een ongetrouwde vrouw

een botaandoening die in de 18de en 19de

een kind, dan was de vroedvrouw verplicht de

eeuw speciaal bij kinderen in de prille jeugd

aanstaande moeder in haar barensnood naar

veel voorkwam door gebrek aan vitamine D,

Demonstratiemodel van de Franse arts en anatoom Louis
Auzoux (1797-1880) van een foetus in een baarmoeder.
(Universiteitsmuseum Groningen)

de naam van de vader te vragen. Wilde de

calcium en zonlicht op de huid. Zowel Van

vrouw geen naam noemen, dan moest de

Deventer als Petrus Camper (1722-1789) con-

vroedvrouw weigeren de aanstaande moeder

stateerden dat ernstig vernauwde bekkens

altijd een man) mocht instrumenten gebrui-

verder te helpen. Dit was om te voorkomen

door de Engelse ziekte steeds meer voorkwa-

ken, aan vroedvrouwen was dit verboden.

dat buitenechtelijke kinderen bij overlijden

men en dat ingrepen met verlostangen of

Wel mocht een vroedvrouw bij een dwarslig-

van de moeder ten laste van de stad vielen en

hefbomen dagelijks meer en meer moesten

ging ‘keren op de voet’. Hierbij greep zij het

in het stadsweeshuis moesten worden opge-

worden toegepast. In Nederland is de

kind in de baarmoeder bij de voeten, draaide

nomen. Vanaf 1793 tot 1909 was het onder-

schaambeensnede maar weinig toegepast,

het en trok het naar buiten. De vroedmeester

zoek naar het vaderschap echter juist wette-

tussen 1778 en 1804 zijn er slechts dertien

kwam er vaak pas bij als het kind al gestorven

lijk verboden. Dit was om te voorkomen dat

gevallen bekend.

was en werd daarom wel ‘bode des doods’

een dienstbode die door de heer des huizes

genoemd. Het kind werd dan verlost met

was verleid of verkracht de verwekker financieel aansprakelijk kon stellen. Als het kind

Vroedvrouwen
roddelden en waren
verzot op drank en geld

voldragen was, hoopte men op een voorspoedig verlopende bevalling. Een 17de-eeuwse
opvatting was dat het kind dan niet langer in
de nauwe buik opgesloten wilde zitten, maar
in de vrije lucht probeerde te komen door

behulp van haken, hefbomen, tangen en

met handen en voeten te bewegen en al

scharen. Zo had de moeder nog een overle-

springend en spartelend de vliezen te breken.

vingskans. In de concurrentiestrijd met de

Met deze strijd, ‘arbeid’ genoemd, onderging

vroedvrouwen hanteerden geneesheren en

de moeder de straf voor de zonde van Eva (‘Ik

vroedmeesters het middel van zwartmakerij:

zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk

in woord en geschrift werden vroedvrouwen

uwer dracht; met smart zult gij kinderen

beschuldigd van incompetentie, drank- en

baren’ -Genesis 3:16-). Toch bestond er al eind

geldzucht. Ze roddelden, zaten tijdens de

17de eeuw pijnstilling: van Hendrik van

geboorte te slapen of waren zelfs dronken.

Deventer is bekend dat hij zijn vrouw, die tien

Ze zouden de vruchtvliezen te snel breken of

kinderen van hem kreeg, opiumpillen toe-

de placenta te vroeg verwijderen. Zo schreef

diende tijdens de bevalling. Andere vrouwen

Jan de Reus, die in 1771 voor de natuurlijke

kregen jenever als verdoving bij forse medi-

geboorte van de placenta pleitte, over het

sche ingrepen als een keizersnede. De invoe-

gevaar van een te vroege en hardhandige

ring van de verlostang in de 17de eeuw was

verwijdering van de nageboorte uit de baar-

een doorbraak in de verloskunde. Keizer-

moeder. Veel kraamvrouwen moesten deze

sneden werden nauwelijks uitgevoerd; tot

Prent van een bevalling op de baarstoel uit 'Der Swangern
frawen und hebammen roszgarten' van Eucharius Roesslin uit
1513. De Nederlandse vertaling verscheen in 1516. Bij de zittende houding tijdens de bevalling wordt de zwaartekracht
beter benut dan bij een liggende houding.
11

Fryslan_HT_2_ma_2012

12-03-2012

18:57

Pagina 12

de mat uitstekende knoppen
waren afgezaagd. Deze stoelen
werden van voren aan elkaar, en
vervolgens met de sporten, door
banden, aan de derde vast
gemaakt; dan legde men de vrouw
erop, met onder haar hoofd, rug
en lendenen een peluw en kussens,
zodat ze met haar hoofd en borst
wat rechtop zat en gemakkelijk en
vrij kon ademhalen ‘en de arbeid
met kracht voortzetten’. Direct na
de geboorte sneed men de navelstreng door en werd een navelbandje om het buikje gewonden.
Men reinigde het kind met water,
wijn, melk, bier of jenever. Daarna
smeerde men het in met gesmolten
boter of een olie van zoete amandelen. De baker, de voorloopster
van de kraamverzorgster, legde het
kind in de luiers om het daarna in
te bakeren: het werd vanaf de
De Engelse verloskundige William Smellie (1697-1763) gaf in
'A sett of anatomical tables, with explanations, and an
abridgment, of the practice of midwifery'(een standaardwerk
voor gyneacologen uit 1749) precies weer hoe tweelingen in
de baarmoeder ten opzichte van elkaar liggen.

De draagbare kraamstoel, ontworpen door Hendrik van Deventer. De rugleuning kan naar achteren en op beide armleuningen zijn ijzeren buisjes die
als handvat dienen voor de barende vrouw ‘om stijf van haar af te kunnen
stoten.’ (Tresoar)

voetjes tot onder de oksels ingezwachteld en daarna van top tot
teen in doeken gelegd om de
ledematen te beschermen. Pas na

kraamvrouw mee te smeren; koordjes om de

een half jaar was het kind vrij van wikkels. De

navelstreng te binden; een schaar om de

buik van de moeder werd na de bevalling met

Zittend, liggend of staand bevallen

navelstreng af te snijden; een sluitband en

dubbelgeslagen doeken ingezwachteld om de

Kondigde de bevalling zich aan, dan riep men

laken, om de verloste vrouw om te doen; een

baarmoeder op haar plaats te houden en

de vroedvrouw te hulp. Wat zij allemaal bij

bekken met vuur om het bed te warmen;

haar tegen tocht te beschermen. Deuren en

de hand moest hebben voordat ze aan de ver-

doeken of oud linnen, om de bevuilde han-

ramen moesten goed dicht zijn, zodat er geen

lossing kon beginnen, zette Jan de Reus

den af te vegen, of dat gedeelte van het kind

wind en weinig licht binnen kwam. Na de

(1709-1789), chirurgijn bij de Admiraliteit van

dat geboren is aan te vatten; boter en bier,

Tweede Wereldoorlog moesten de ramen juist

Friesland en stadsvroedmeester in Harlingen,

karnemelk of wijn, om het kind mee te was-

opengegooid en zuigelingen in een kinder-

in zijn handboek voor vroedvrouwen

sen en doek en luiers, om het in te zwachte-

wagen in de tuin in de zon staan. Sinds een

‘Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde’

len. Uit het vervolg in De Reus’ handboek

jaar of vijftien is inbakeren weer populair:

(1771) keurig op een rijtje. De benodigdhe-

blijkt dat er rond 1770 vele manieren in

huilbaby's en baby's die moeilijk slapen wor-

den bestonden uit een kortbed, ledikant of

gebruik waren om te bevallen: de vrouw

den nu in kindvriendelijke bakerzakken

bedstede; twee stoven met vuur voor als de

beviel geheel gekleed, haar kleding wat losser

gewikkeld. Uit wetenschappelijk onderzoek

vrouw ’s winters op het kortbed beviel, zodat

gemaakt, zittend op een geïmproviseerde

blijkt dat ingebakerde baby’s meer slapen en

zij daar haar voeten op kon zetten; een

baarstoel (het kortbed), op een echte baar-

minder huilen, zich beter neurologisch ont-

waterpot tussen de benen om bij de verlos-

stoel of op de schoot van een andere per-

wikkelen, sneller herstellen na een pijnlijke

sing het water en de vloed op te vangen en

soon, liggend in de bedstede, op een rust-

ingreep en de rugligging beter accepteren.

de nageboorte in te doen; een laag stoeltje of

bank, of ledikant, maar ook wel staande. Hij

bankje voor de vroedvrouw; twee stoelen

gaf in zijn handboek een nauwkeurige

Kraamvrouwenkoorts

voor twee vrouwen om op te zitten, om de

beschrijving van het kortbed: een samenvoe-

Door onwetendheid over hygiëne kwam tot

dijen van de barende vrouw uit elkaar te hou-

ging van drie stoelen, in de gedaante van een

het eind van de 19de eeuw kraamvrouwen-

den; een laken om de kraamvrouw onder de

leuningstoel; de twee voorste moesten van

koorts veel voor. Deze werd veroorzaakt door

lendenen te doen; wat ongezouten boter, vet

voren een beetje uit elkaar staan, opdat in

een streptokokbacterie op ongewassen han-

of olie, om de handen en vingers van de

het liggen het staartbeentje niet gedrukt

den en instrumenten. Vrouwen waren zich er

vroedvrouw en de schaamdelen van de

werd. Nog beter was het als de beide boven

overigens wel van bewust dat zij grote kans
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19de eeuw de ideeën van Semmelweiss over

kinderen en bij volwassenen als richtlijn voor

de oorzaak van kraamvrouwkoorts door tot

een gezonde levensstijl. Sien van Hulst stond

verloskundigen. Pas eind 19de eeuw was het

aan de wieg van de wijkverpleging en kraam-

desinfecteren van handen en instrumenten

zorg in Nederland. Door haar werk werd

gemeengoed en werd het veilig om in zieken-

Harlingen de basis voor de Nederlandse

huizen te bevallen. Aan het begin van de

bakercursussen. In Duitsland en Engeland

20ste eeuw vond slechts 1,8 procent van de

bestond al wijkverpleging vanaf het midden

Nederlandse bevallingen plaats in het zieken-

van de 19de eeuw. In 1894 begon zij in

huis, in 2008 was het percentage gestegen

Harlingen op eigen initiatief met de wijkver-

naar 71. Tot de Tweede Wereldoorlog beviel

pleging. Twee jaar later richtte zij in

bijna tachtig procent van de vrouwen thuis.

Harlingen de Vereniging voor Wijkverpleging

Vanaf de jaren vijftig maakte de snelle ont-

en Ziekenzorg op, die in 1902 aansluiting

wikkelingen binnen de geneeskunde, de

vond bij de snel groeiende organisatie het

steeds veiliger toepassing van pijnstillers en

Groene Kruis. Het Groene Kruis werd door

ziekenfondsvergoeding van de poliklinische

haar toewijding en eigenzinnigheid bekend

bevalling een ziekenhuisbevalling voor vrou-

in Harlingen, in Friesland en later in heel

wen in Nederland steeds aantrekkelijker.

Nederland. De wijk-kraamverpleging in
Harlingen diende als model voor andere

Reinheid, Rust en Regelmaat

Groene Kruisverenigingen. Sien van Hulst

Na de geboorte was de baker de baas in huis.

zette zich in voor promotiedoeleinden, het

Zij zorgde de eerste tijd voor moeder en kind

opzetten van afdelingen in heel Nederland en

en waste en kleedde de pasgeborene. Aan

voor het geven van cursussen. Ook hiermee

het begin van de 20ste eeuw moest de baker

begon ze in Harlingen: ze organiseerde een

Hindelooper interieur met moeder en kind, uit 1879 van de
Harlinger schilder Pieter Willem Sebes (1827-1906). (Particuliere collectie, voorheen collectie Simonis & Buunk, Ede)

plaatsmaken voor de beter opgeleide kraam-

moeder- en bakercursus voor moeders, aan-

verpleegster. De verzorging van moeder en

staande moeders, aanstaande bakers, wijkver-

kind berustte vanaf die tijd op de drie R’s:

pleegsters en jonge meisjes. In de cursus

hadden tijdens of na een bevalling te overlij-

Reinheid, Rust en Regelmaat. De drie R’s wer-

besteedde ze veel aandacht aan het belang

den. Zo maakte Hiltje Schaaf (1766-1790) uit

den in 1908 geïntroduceerd door de Harlingse

van borstvoeding en liet ze aan de hand van

Harlingen in 1788, vijf maanden zwanger van

Sien van Hulst (1868-1930). Ze worden nog

zelfgeschilderde aquarellen zien hoe sterk de

haar eerste kind, haar testament op. Ze over-

altijd toegepast bij het opvoeden van jonge

kindersterfte afneemt bij het geven van borst-

leed twee jaar later na de geboorte van haar

voeding. Ze bedacht de nieuwe functie wijk-

derde kind, dat maar zes dagen oud werd,

kraam-verpleegster en werkte met gediplo-

aan ‘een Koorts’, waarschijnlijk de kraamvrou-

meerde verpleegsters en bakers, wat haar
vanuit ongediplomeerde hoek op veel commentaar kwam te staan. Haar uitgesproken

Pas eind 19de eeuw was
het desinfecteren van
handen en instrumenten
gemeengoed

ideeën over kraamverzorging beschreef ze in
haar befaamde boekje ‘Reinheid, rust en
regelmaat: een beknopte uiteenzetting, hoe
moeders hare zuigelingen op de minst
omslachtige wijze goed kunnen verzorgen’. <

wenkoorts. Uit de ‘Aanteekening van gedane
verlossingen 1806-1867’ van Jelle Banga
(1786-1877), medicinae doctor en vroedmeester in Franeker, blijkt dat sommige vrouwen
de eerste weken na de bevalling nauwelijks
durfden te bewegen en te spreken uit angst
voor complicaties. Banga verloor in 1840 zijn
oudste dochter na de bevalling van haar eerste kind aan een onbegrepen kwaal, maar uit
zijn beschrijving van haar toestand blijkt dat
het om kraamvrouwenkoorts ging. Slechts
langzaam drongen in de tweede helft van de

Sien van Hulst introduceerde de drie R's van Reinheid, Rust
en Regelmaat. (Fotocollectie Florence Nightingale Instituut)

> Meer weten?
• H.M. Dupuis e.a., Een kind onder het hart.
Verloskunde, volksgeloof, gezin, seksualiteit en
moraal vroeger en nu, Amsterdam, 1987
• Mart J. van Lieburg, Jelle Banga (1786-1877), notulist van de 19de-eeuwse genees- en verloskunde in
een Friese provinciestad, Rotterdam, 1991
• Martha van Brink-Poort, Aafke Gesina van Hulst,
Utrecht, 1960
• Herma Erkelens, Oefening baart Kunst, verloskundig
onderwijs in de 19de eeuw, catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling, Groningen,
Universiteitsmuseum, 2006
• Floor Bal, ‘Arts versus vroedvrouw’, Historisch
Nieuwsblad, nr. 4, 2010
• G.A. Lindeboom, Geschiedenis van de medische
wetenschap in Nederland, Haarlem, 1981
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Spraakmakende Friese vroedmeesters en vroedvrouwen
Friesland heeft in de afgelopen eeuwen meer en minder bekende vroedvrouwen, vroedmeesters en
verloskundigen voorgebracht. Van Deventer, Schrader en Camper vormen een invloedrijk drietal uit de
17de en 18de eeuw.

Hendrik van Deventer,
verloskundige te Wiuwert

Catharina Schrader,
vroedvrouw te Dokkum

Petrus Camper,
professor te Franeker

De veelzijdige Hendrik van Deventer (1651-

Catharina Schrader (1656-1745) werd geboren

Petrus Camper (1722-1789) gaf les in de anato-

1724) wordt de vader van de moderne verlos-

in het Duitse Bentheim. Ze trouwde daar met

mie aan de Academie van Franeker en doceer-

kunde genoemd. Hij ontdekte de scheve lig-

een meester chirurgijn en verhuisde met haar

de van 1755 tot 1761 verloskunde in Amster-

ging van de baarmoeder, de betekenis van de

gezin in 1686 naar Hallum. Na de dood van

dam. Van 1764 tot 1773 was hij hoogleraar te

bekkenanatomie voor het baringsproces en

haar man in 1692 zette ze zijn chirurgijnswin-

Groningen. Camper publiceerde verschillende

riep op tot verambachtelijking van het vroed-

kel voort en begon een jaar later een vroed-

studies over de verloskunde en de opvoeding

vrouwenberoep. Als volgeling van Jean de

vrouwenpraktijk. In 1695 verhuisde ze met

van het kind. Zijn betekenis voor de verloskun-

Labadie kwam hij in Wiuwert terecht. Daar

haar zes kinderen naar Dokkum, waar ze haar

de is mede te danken aan zijn werk over de

beoefende hij vanaf 1679 de geneeskunde.

vroedvrouwenpraktijk voortzette, tot ze

verlostang en zijn ‘Tractaat van de siektens der

Zijn chirurgische praktijk kreeg grote faam

trouwde met de Dokkumer burgemeester

swangere vrouwen en der gene, die eerst

vanwege de behandeling van orthopedische

Thomas Higt. Na diens overlijden in 1721 her-

gebaart hebbende’, een aanvulling die hij in

aandoeningen. Zijn chemiatrische praktijk,

vatte ze haar praktijk. Op 7 februari 1745

1759 leverde op het werk van de Franse verlos-

bestaande uit het maken en verkopen van

deed ze, 88 jaar oud, haar laatste bevalling.

kundige François Mauriceau (1637-1709). In

pijnstillende en zweetafdrijvende medicijnen,

Ze bracht tussen 1693 en 1745 meer dan drie-

1756 trouwde Camper met Johanna

groeide uit tot een farmaceutische groothan-

duizend bevallingen tot een goed einde. Haar

Bourboom, de rijke weduwe van zijn vroegere

del. Dankzij zijn roem als geneesheer kon Van

ervaringen beschreef zij in haar notitieboek

patiënt, de Harlinger burgemeester Doede

Deventer in 1694, ondanks zijn gebrek aan

Memoryboeck van de Vrouwens. Schraders

Johannes Vosma. Na het huwelijk woonden

kennis van het Latijn, in Groningen tot medi-

aantekeningen zijn belangrijk voor onze ken-

Camper en zijn vrouw in Amsterdam, maar zij

cinae doctor promoveren. Hij had een afkeer

nis van het vroedvrouwschap in vroeger tij-

kreeg heimwee naar Friesland en in 1761 ver-

van het gebruik van instrumenten bij moeilij-

den. Zij geven veel informatie over de wijzen

huisden ze van Amsterdam naar het landgoed

ke bevallingen, waardoor volgens hem meer

van verlossen, over (de frequentie van) schijn-

Klein-Lankum bij Franeker, alwaar Camper zich

kinderen gedood werden dan behouden. Als

zwangerschappen, vroeggeboorten en derge-

op natuurwetenschappelijk onderzoek stortte

het enigszins kon, gaf hij de voorkeur aan

lijke, de sociale status van de vroedvrouw,

en een anatomisch, geologisch en mineralo-

‘manuale operatien’. In 1701 gaf hij in een

kosten van een verlossing, arbeidsverhoudin-

gisch kunstkabinet inrichtte. Camper behoorde

belangrijk handboek uit, Manuale operatien:

gen, medische verantwoordelijkheden, werk-

tot de bekendste Nederlandse wetenschappers

I. deel zijnde een nieuw ligt voor vroed-mees-

omstandigheden, sterftecijfers, en zelfs over

van de 18de eeuw. Behalve verloskundige was

ters en vroed-vrouwen […]. Dit invloedrijke

de toentertijd in Dokkum uitgeoefende

hij arts, anatoom, fysioloog, zoöloog, antropo-

werk is in verschillende talen uitgegeven.

ambachten en beroepen.

loog en paleontoloog. <

> Meer weten?

> Meer weten?
• Mart J. van Lieburg, C.J. Schrader’s Memorybock van
de vrouwens: het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745, Amsterdam, 1984

> Meer weten?
• J. Schuller tot Peursum-Meijer en W.R.H. Koops (red.),
Petrus Camper 1722-1789, onderzoeker van nature,
Groningen, 1989

• Mart J. van Lieburg, Nieuw licht op Hendrik van
Deventer (1651-1724), Rotterdam, 2002

15

Fryslan_HT_2_ma_2012

12-03-2012

18:57

Pagina 16

THEMA

JEANINE OTTEN

Holle bomen en
poppeslokjes
‘Waar kom ik vandaan, mama?’ Als kleine kinderen die vraag stellen, is
vaak ‘uit mama’s buik’ in eerste instantie voldoende. In het verleden
draaide men er meer omheen. Kwamen de kinderen niet uit een kool,
dan had de ooievaar ze wel gebracht. In Friesland waren er verschillende
mogelijkheden.
Vrouw pakt kind uit de kool uit het gezelschapsspel De reis
door het leven. (Atlas Van Stolk, Rotterdam)

I

In Harlingen speelde de Stenen Man, een
grenspaal op de Westerzeedijk, een belangrijke rol. Zwangere Harlingsen stuurden, als ze
even rust wilden, hun kinderen naar de dijk
met de mededeling dat als ze drie keer om de
Stenen Man heen zouden lopen, er snel een
nieuw broertje of zusje zou komen. In
Burgum vond men de kinderen bij de
Poppestien, een zware granieten keisteen uit
de IJstijd. Het bijpassende volksrijmpje luidt:
‘As de leaden hoanne kraait, tilt er efkes op,
en ús Burgumer memke krijt dan har lytse
pop’.

Holle boom
Tot begin 20ste eeuw dacht de jeugd in
Easterein dat de dorpsdokter de kindertjes uit
een holle boom achter in zijn tuin haalde.
Soms mochten ze even kijken. Wanneer kinderen aan hun moeder vroegen waar zij vandaan waren gekomen, was het antwoord: ‘út
de holle beam’. In de 19de eeuw zeiden deftige preutse Friezen van een zwangere vrouw
niet dat ze moest bevallen, maar ‘sy moat nei
de wâlden’. Ze deed dan een Woudreis om
het kindje te halen in een bootje met een wit
zeiltje en een paar witte zwanen ervoor. Was
de bevalling voorspoedig verlopen, dan had
ze een goede reis ‘nei de wâlden’ gehad en
als men haar feliciteerde, zei men ‘Wolkom
thús fan de reis!’ Joost Halbertsma, die graag
teruggreep op het mythische Friese verleden,
Vanwege de geboorte van het nieuwe broertje kregen de kinderen een ‘soekerbak’ uit het trommeltje. Illustratie van Johan
Herman Isings jr. in ‘Afke’s tiental’ van Nynke van Hichtum.
(Uitgeverij Kluitman)
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wist in 1841 te vertellen dat dit verhaal zijn

wijn, kandij en rozijnen) gingen meermalen

Recept uit De Friesche Keukenmeid (1772)

oorsprong in het geloof der oude Friezen

de kring rond, maar niet tegen de klok in,

Kandeel en Menniste Borstlap zijn versterkende wijn-

had: in de holle boom zat volgens de oude

want dat bracht ongeluk. Doeke Wijgers

soepjes die men vroeger aan de kraamvrouw gaf,

Friezen een weldadige geest die vrouwen in

Hellema (1766-1856) beschreef in 1823-1824

zodra zij bevallen was, naar bed gebracht en het kind

barensnood bijstond en een voorspoedige

de uitputtende kraamvisites in Wirdum. Als

gebakerd was. Daarnaast gaf men er hete poffen bij.

verlossing bevorderde.

de toestand van de kraamvrouw het toeliet,

Doet enige tweebakken in een porseleinen schotel,

kwamen enkele dagen na de bevalling de

raspt er wat nootmuskaat op, voorts witte poedersui-

Poppeslok en poppebak

buren, vrienden en bekenden op bezoek. Ze

ker en wat kaneel, drukt er dan het sap van één of

Lag de ‘lytse poppe’ eenmaal stijf ingebakerd

brachten een kraamkoek mee of een speciaal

meer citroenen in, en giet er witte Franse wijn op,

veilig in de wieg, in de kinderla onderin de

gebakken zwaar krentenbrood. Bevonden de

laat het zo een half uur of langer weken, roert het

bedstede of in een liefdevol beklede kist, dan

kraamvrouw en het kind zich na twee weken

dan door elkaar en proeft of het zoet genoeg is. Dit

kwam het moment voor de ‘poppeslok’: de

in goede staat, dan werd de kraamvisite voor-

Koudschaal of Menniste borstlap wordt op sommige

bezichtiging van de nieuwe wereldburger

bereid. De jonge ouders nodigden familie,

plaatsen in Friesland naast hete Bollen die de naam

door familie, vrienden en buren. Men werd

vrienden, bekenden en buren uit voor een

van Poffen dragen voorgezet, zodra een Vrouw is ver-

onthaald op ‘poppebak’, tegenwoordig

namiddag, of naar de uitgebreidheid van de

lost, te bed gebracht en het Kind gebakerd is.

beschuit met roze of blauwe muisjes, maar

familie op verschillende dagen, soms wel tot

vroeger beschuit met suikerkorrels. Want in

drie dagen achtereen. De vrouwelijke gasten

Friesland brengen alle kleine poppen op hun

arriveerden gewoonlijk om twee uur ’s mid-

Leeuwarder Bagijnenhof. Wesseling maakte

ruggetje een trommeltje met suikerbeschui-

dags. Men dronk thee en de brandewijn met

er een wat handzamer eenpersoons pof van

ten mee voor hun broertjes en zusjes en alle

suiker en rozijnen werd rijkelijk rondgediend

en dat werd een succes op het Leeuwarder

kinderen uit de buurt, zo schreef Nynke van

met als gevolg dat het gezelschap wel eens

feest. In zijn eigen bakkerij aan de Midstraat

Hichtum in 1903 in ‘De kleine pop’, het eerste

erg luidruchtig werd. Toch kwamen dronken-

in Joure werd de pof later nog wat verbeterd

hoofdstuk van Afke’s tiental.

schap of buitensporigheden bij zulke kraamvi-

tot de nu nog verkrijgbare bekende Jouster

sites bijna niet voor. ‘s Avonds dekte men de

pof. <

Kraamvisite

tafel rijkelijk met verschillende bollen,

Na de negende dag van de kraam nodigde de

beschuit met suiker, boter en kaas. Men at

kraamvrouw haar vrouwelijke kennissen uit

smakelijk met elkaar, waarbij de suikerbakken

voor een poppeslok. Zij ontving deze met

niet vergeten werden. Was iedereen verza-

thee, koffie, tarwebrood, soms krentenbrood,

digd, dan werd de tafel weer rijkelijk gedekt

beschuit, boter, kaas en brandewijn met sui-

met thee en koffie. Tot slot ging de brande-

ker en rozijnen. Dikwijls kwamen tien à twin-

wijnkom nog eens rond en namen de vrien-

tig vrouwen tegelijk op visite, deze visite

den en vriendinnen omstreeks 11 uur

heette ook wel ‘wivedei’. De zilveren brande-

afscheid.

wijnkommen met boerenjongens (brande-

Kraampof wordt Jouster pof
De kraamkoek, het zware krentenbrood of de
steur volgens Doeke Wijgers Hellema, is wel
te vergelijken met de Twentse krentenwegge
die op kraamvisites wordt meegenomen.
Door de hoeveelheid krenten blijft het brood
lang eetbaar. Later kwam in Friesland de
kraampof als traktatie in zwang, krentenbollen of ronde krentenbroden met een vulling
van bruine suiker, boter en kaneel. Deze
kraampof stond aan de wieg van de Jouster
pof. Bakker Pieter Wesseling, initiatiefnemer
van het Bakkerijmuseum in Joure, nu een
afdeling van het Museum Joure, vond
omstreeks 1935 het recept in een oud receptenboek, toen hij als gezel bij de toenmalige
bakkerij R.B. de Jong aan de Schrans in
In Burgum vond men de kinderen bij de Poppestien, een
zware granieten keisteen uit de IJstijd. (Tresoar)

Leeuwarden werkte. Er moest iets lekkers
worden gemaakt voor het jubilerende

Kinderboom op een ansichtkaart uit omstreeks 1900. Het verhaal ging dat de zielen van pasgeboren kinderen uit een kinderboom kwamen.
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I

‘In mijn tijd was verloskunde geen beroep,
maar een roeping,’ zegt Sietske Krisifoe. De in
1942 geboren Amsterdamse laat er geen misverstand over bestaan. De zwangerschappen,
bevallingen, kinderen en families staan in
haar geheugen gegrift, net als de vele verhalen van vreugde, maar ook van verdriet. In
haar woonplaats Harlingen groet ze dagelijks
moeders die ze een tijdje heeft mogen begeleiden in een indrukwekkende periode.
‘Laatst nog dacht ik aan een gezin waarvan
het kind was overleden, een paar dagen na
de geboorte. Zoiets blijft je altijd bij. Net als
de ontroerende momenten dat je het pasgeboren kind bij de moeder op de borst legt.
Die enorme blijdschap blijft bijzonder.’ Ze
praat nuchter over haar vak, maar maakt zich

Die enorme blijdschap
blijft bijzonder
druk over de toenemende medicalisering bij
bevallingen en dat het steeds moeilijker
wordt om nog thuis te bevallen. ‘Als verloskundige vind ik het belangrijk om een vertrouwensband met de aanstaande moeder op
te bouwen. In mijn praktijk zag ik de moeders
gemiddeld twaalf keer tijdens de zwangerschap. Dat is tegenwoordig wel anders met
de groepspraktijken en steeds wisselende ver-

Sietske Krisifoe, vroedvrouw
in Zambia en Harlingen

loskundigen die diensturen draaien Er wordt

‘Bevallen is een
wonder van de natuur’

Droom

zo minder een vertrouwensband opgebouwd
en dan kiest men sneller voor het ziekenhuis
waar het toch al anoniemer is.’

Sietske Krisifoe volgde haar opleiding op de
Kweekschool voor Vroedvrouwen te
Amsterdam, van 1963 tot 1966. Vervolgens
deed ze een halfjaar een opleiding in
Schotland, omdat een Engels diploma in het
buitenland meer aanzien had. Als twaalfjari-

Sietske van der Mandele-van der Bom is beter bekend als Sietske

ge had ze, geïnspireerd door Albert

Krisifoe. Als verloskundige hielp ze zo'n 3.600 kinderen ter wereld. In

Schweitzer, al de droom als dokter in een ont-

de ruim veertig jaar, waarin ze in Zambia en in Harlingen werkte,

wikkelingsland te gaan werken. ‘Ik was het
vierde kind in een gezin van zes kinderen.

bevalling in de wachtkamer moest blijven, tot aan bevallingen in bad.

Mijn vader was architect en vond dat ik

Zelfs na haar pensioen blijft ze betrokken bij haar vak en pleit ze voor
het voortbestaan van de thuisbevalling.

18

(Foto Hoge Noorden)

maakte ze vele ontwikkelingen mee, van de man die tijdens de

onderwijzeres moest worden. Na de HBS en
de hoofdakte heb ik een jaar voor de klas
gestaan.’ Na het lezen van een artikel over
verloskunde, wist ze dat ze dat wilde. Van
1967 tot 1969 werkte ze als vrijwilliger van de
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Stichting Nederlandse Vrijwilligers in Monze

plaat met daarover heen een paar moltons.

Mission hospital in Zambia mee aan de oplei-

Het kistje werd van onder verwarmd met

ding tot verloskundige. In 1970 ging ze terug

elektriciteit, als dat er al was, of met warme

naar Zambia met haar echtgenoot, medevrij-

kruiken. Als deksel legden we er een glazen

williger Izaak Krisifoe, die tropische landbouw

blad met luchtgaatjes overheen. Er was één

had gestudeerd. Ze werkte als verloskundige,

arts in het ziekenhuis. Ik deed veel zelf: stuit-

in het kader van ontwikkelingshulp voor de

bevallingen, vacuüms, en assisteerde bij kei-

Duitse missie-organisatie Gossner Mission, op

zersnede of een schaambeensnede als een

het platteland in de Gwembe Valley. Ze zou-

kind te groot en het bekken te nauw was.

den er tot 1988 blijven en zelf vier kinderen

Deze laatste ingreep kon een keizersnee voor-

krijgen. ‘Ons doel was met onze kennis en

komen, wat een zwaardere operatie was met

ervaring de zorg samen met de lokale bevol-

meer risico voor moeder en kind. Vaak kreeg

king te doen. De jaren in Afrika hebben me

het kind een ontsteking als de navelstreng

veel geleerd, zoals dat dood en afscheid bij

onsteriel was doorgeknipt. Ook was het vaak

het leven horen. Ze vonden het gek dat wij

traditie om koeienmest op de doorgeknipte
navelstreng te smeren, wat een grote kans op
tetanus gaf. En als de oudste vrouw in het
dorp zei dat dat goed was, waarom zou je
dan de blanke vrouw geloven? Zwangeren
kregen, indien voorradig, een tetanusprik in
de zwangerschap, om hierdoor het ongeboren kind te beschermen.’

Praktijk Krisifoe
Na het overlijden van haar man keerde ze in
1988 met haar kinderen terug naar

Sietske van der Bom tijdens de opleiding in Amsterdam in de
jaren zestig. Op schoot heeft ze zes baby’s, de ‘vangst’ van
een week verloskunde dienst. (Collectie Sietske van der
Mandele-van der Bom)

Nederland. In Harlingen kocht ze een jaar
later de praktijk van een oud-studiegenote.

draaien. Dat gebeurde zonder echo, want die

De praktijknaam werd Krisifoe, naar haar

bestond nog niet. Je poederde je handen en

echtgenoot. Ze werkte hier nog 18 jaar als

de buik en voelde of er genoeg vruchtwater

verloskundige. In de ruim twintig jaar waarin

was en hoe het kind lag. Je luisterde met de

ze uit Nederland weg geweest was, hadden

toeter naar de harttonen en telde die. Als dat

de ontwikkelingen niet stil gestaan. ‘Bij mijn

goed was, begon je het kind voorzichtig te

opleiding was het normaal dat de man tij-

keren, en luisterde je weer. Gelukkig heb ik

dens de bevalling in de wachtkamer bleef.

nooit een kind hoeven terugdraaien.’

Toen al riep ik de vader, als hij wilde, er juist

Tegenwoordig wordt een stuitligging bijna

altijd bij. Hij moest aan het werk, hand vast-

standaard een keizersnede, al hoewel men

houden, mee puffen, de tijd tussen de weeën

daar weer van terug komt. De mogelijkheid

bijhouden en de navelstreng doorknippen,

om thuis te bevallen wordt met de toenemen-

alles zoveel mogelijk meebeleven. Wat ik

de medicalisering steeds kleiner. ‘Er is niets

altijd belangrijk heb gevonden, en dat is

mooier, indien het medisch verantwoord is

als witte mensen zoveel moeite deden om

mogelijk versterkt door de jaren in Afrika,

natuurlijk, dan thuis in de eigen vertrouwde

een kind in leven te houden. Een keer wilde

was om geduld, aandacht en compassie voor

omgeving te bevallen. Dat kan zelfs in een

ik een zwangere vrouw die bloed spuugde

de mens te hebben. Door een persoonlijke

klein huis. Zo staat me nog goed bij dat ik bij

mee naar het ziekenhuis nemen voor onder-

band met de moeder op te bouwen en haar

een gezin werd geroepen waar het vijfde

zoek. De familie stond huilend bij haar, alsof

vertrouwen te geven, krijgt ze de rust om te

kind op komst was. De oudste dochter van

ze al was overleden. Ze weigerden haar mee

kunnen bevallen.’ Sietske Krisifoe ging vijf

14 jaar was druk met moeder aan het mee

te geven want ze zou toch sterven.’ Het

jaar geleden met pensioen. Ze volgt de ont-

zuchten op het tweepersoonsbed dat de

ziekenhuis was primitief, er was nauwelijks

wikkelingen op haar vakgebied nauwlettend

slaapkamer bijna vulde. De andere drie jon-

elektriciteit en hygiëne was ver te zoeken.

en vindt het jammer dat het oude ambacht

gens stonden onder aan de trap te luisteren.

‘We bouwden zelf couveuses om te vroeg

van vroedvrouw meer en meer verloren gaat.

Toen het kind er was, hebben we dat met de

geborenen warm te houden. Middenin een

‘In de opleiding leerden we hoe we het kind

hele familie op dat bed in die kleine kamer

houten sinaasappelkistje kwam een ijzeren

bij stuitligging in de baarmoeder konden

gevierd.’ <

Sietske Krisifoe aan het werk in Zambia, bezig met vaccinaties
in 1968. (Collectie Sietske van der Mandele-van der Bom )
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Borstvoeding, over
tate en minnen
uit acht à negen maanden borstvoeding te

zins toelaten, bemoeien zij zelve zich veel met

geven. Men dacht dat na een bepaalde tijd de

alles, wat het kind aangaat.’ Voor de (toen

melk niet meer goed was. Kinderen werden al

tamelijk nieuwe) burgerstand was er nog veel

zuigeling twee jaar borstvoeding te

vroeg bijgevoed met pap. Als gevolg van de

te winnen. Het ‘dicht inbakeren in luiers wordt

krijgen. Dat haalt in Nederland bijna

vroege bijvoeding, aangemaakt met vervuild

nog zeer dikwijls toegepast, evenals het met

niemand; de meeste zogende

water, hadden de meeste kinderen enorme

zorg afsluiten van lucht’. Borstvoeding was ide-

problemen met hun ingewanden. Maag- en

aal, maar de burgervrouw haastte zich altijd

darmstoornissen waren de voornaamste oor-

‘andere voeding in den vorm van papjes hier-

zaak van zuigelingensterfte.

aan toe te voegen. Bij gemis aan moedermelk

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dient een

moeders gaan na de eerste drie
maanden over op flesvoeding
omdat ze weer aan het werk

wordt veel aan allerlei surrogaten gedaan.’

Kindersterfte

Slecht was het gesteld met de opvoeding in de

De Friese arts Ph. Kooperberg constateerde in

werkende stand. Kooperberg trof daar ‘een

Nederland gebruikelijk dat de

Leeuwarden in 1888 grote verschillen in het

volkomen gemis aan kennis op het gebied der

moeder zelf haar kind de borst gaf.

grootbrengen van kinderen naar sociale klasse.

kinderopvoeding. Alles wat grootmoeder,

In de hogere standen domineerden goede en

moeder, buurvrouwen en oude bakers voor-

moderne opvattingen over de opvoeding van

prevelen, wordt gretig op het kind toegepast,

Dichter Jacob Cats (1577-1660) schreef al: ‘Een

kinderen. ‘Bij voorkeur zoogen ze zelve hare

terwijl de raad van deskundigen zeer dikwerf

die haer kinders baert is moeder voor een deel,

kinderen, en, zoodra de krachten het eenigs-

in den wind wordt geslagen. Het te gronde

moeten. Van oudsher is het ook in

D

Maer die haer kinders sooght is moeder in ’t

gaan van het groote getal kinde-

geheel’. Al in de 17de eeuw werd aanbevolen

ren beneden het eerste levens-

het kind twee jaar borstvoeding te geven. Had

jaar vindt zeer waarschijnlijk in

de moeder onvoldoende melk, dan sprong een

deze klasse voor het grootste

buurvrouw bij die ook net een baby had

deel plaats.’ De sterfte in het

gekregen. Op het Friese platteland kwam het

eerste levensjaar bleef geduren-

tijdens kraamvisites voor dat zogende moeders

de een groot deel van de 19de

het kind van een ander ‘de tate joegen’. Toch

eeuw schrikbarend groot. In

was het ook vroeger om allerlei redenen niet

Friesland steeg het sterftecijfer

altijd vanzelfsprekend na de bevalling zelf

in deze groep van ongeveer tien

borstvoeding te geven. Baby’s kregen van

in de eerste helft van de 19de

andere zogende moeders de borst, al dan niet

eeuw naar bijna veertien in de

geïnstitutionaliseerd en geprofessionaliseerd in

periode 1860-1880. Elders was

het minnenstelsel. Met soms grote nadelige

het nog erger; in Friesland was

effecten: syfilis-epidemieën waren het gevolg,

het drinkwater beter en werd

omdat de bacterie die de syfilis veroorzaakt, in

meer borstvoeding gegeven. <

het zog zit. Onder toenemende Franse invloed
werd het zogen door een min aan het eind
van 17de eeuw in gegoede kringen in
Nederland mode, niet zonder protest overigens. In de 18de eeuw nam, onder invloed van
de Verlichting, het zogen van het eigen kind
weer toe. Artsen zagen verband tussen de
hoge sterfte onder zuigelingen en het gebrek
aan borstvoeding. Geadviseerd werd om hoog20

Op dit schilderij van Willem Bartel van der
Kooi uit 1826 geeft een vrouw met Friese
floddermuts en gouden oorijzers een baby
de borst. Het kindje is niet ingebakerd.
Daarom is wel gedacht dat een min met
een ‘stadse’ baby is afgebeeld. Het
gebruik van het inbakeren tot het bereiken
van het eerste half jaar duurde op het
platteland tot eind 19de eeuw. (Fries
Museum)
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Dokter Petrus de Vries en
de couveuse van Auvard
Op de Wereldtentoonstelling in Amsterdam (1895) ziet dokter Petrus de

bator is so simple that any village carpenter

Vries Jzn. uit Easterein voor het eerst van zijn leven een couveuse. Een

can make it, and cheap enough to be within

beschrijving in het Leerboek der Verloskunde wakkert zijn belangstelling

the means of all but the most destitute’,
schrijft The illustrated London News op

aan. Als er dan in zijn praktijk een jonge boerin verschijnt die voor de

8 maart 1884. De couveuse van Auvard ver-

tweede keer dreigt te bevallen van een zeven maands-kindje, geeft hij de

schijnt al snel in ziekenhuizen door heel

dorpstimmerman opdracht een couveuse te maken. Het wordt de eerste

Frankrijk.

couveuse in Friesland. De lokale bakers moeten niet veel van deze

Rondreizende couveuse

nieuwlichterij hebben.

Het is echter een andere Fransman die de
boeken ingaat als de uitvinder van de couveuse. In 1891 vraagt Alexandre Lion patent aan
op zijn ‘Lion-couveuse’, een aantrekkelijk
ogend kastje met glazen deurtjes dat onder
andere is uitgerust met een thermostaat die
de temperatuur automatisch regelt. Dit
apparaat is weliswaar veel duurder dan de
couveuse van Auvard, maar het grote voordeel is dat er minder gekwalificeerde zorg
nodig is. Lion reist vervolgens de wereld rond
met zijn couveuses om deze tegen betaling
tijdens tentoonstellingen te demonstreren. In
1895 doet hij de Wereldtentoonstelling van
het Hotel- en Reiswezen in Amsterdam aan.
Die is oorspronkelijk opgezet als internationale vaktentoonstelling, maar dat idee werd
losgelaten om er ‘al wat nieuw is op welk
gebied ook’ te tonen. Zo is ook de couveuse
van Lion in Amsterdam te zien. De uitvinder
maakt er een levensechte show van met kinderen die hij leent van een lokaal ziekenhuis.
Dat valt niet bij alle bezoekers even goed. Op

De eerste couveusese van Lion op een ansichtkaart van een tentoonstelling in Lyon in 1894.

I

14 juni schrijft een verslaggever van de
Leeuwarder Courant: ‘Ik bracht een bezoek

In Frankrijk is in de late 19de eeuw sprake

lies en de kans op infecties. Het eerste

aan de couveuse d’enfants of liever ‘de

van een dramatische zuigelingensterfte. De

geschreven bericht over een couveuse dateert

bébé’s’, de bekende machine om zwakke of

angst is groot dat de volgende generatie niet

uit 1857. Het gaat om een dubbelwandige

ontijdig geboren kindertjes zoo mogelijk in

in staat zal zijn het land te verdedigen tegen

metalen kuip van Jean-Louis-Paul Denucé

leven te houden, door de lichaamswarmte

buurland Duitsland. Dat is de aanleiding om

(1824-1889). De echte doorbraak komt pas

kunstmatig te verhoogen. In één couveuse

de zuigelingenzorg te verbeteren en leidt

met de houten couveuse die Etienne

zag ik er ‘twee’ . De arme wichtjes schreeuw-

onder andere tot de uitvinding van verschil-

Stéphane Tarnier (1828-1897) ontwikkelt voor

den erbarmelijk; buiten de houten loods kon

lende typen couveuses. Een couveuse houdt

de Parijse geboortekliniek ‘La Maternité’. Dat

men hunne kreten reeds hooren, en dit trok

te vroeg geboren baby’s op de juiste tempera-

is nog een duur en log apparaat, maar zijn

mijn opmerkzaamheid. Voor 25ct. zijn die

tuur. Dat is nodig omdat zij nog te weinig vet

leerling Pierre-Victor-Adolph Auvard (1855-

arme wezentjes ‘te kijk!’ Arme kleinen, die

hebben om hun eigen temperatuur te rege-

1941) verbetert het prototype. Hij maakt de

reeds zoo piep, piep jong geëxploiteerd wor-

len. Daarnaast beperkt de couveuse vochtver-

couveuse kleiner en eenvoudiger. ‘This incu-

den! De arme kleine die het luidste protes-

22
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teerde, was een zesmaandsch kindje, den
22en Mei geboren, laatstleden Zondag in de

elkaar liggende kruiken. Boven den

inrichting gebracht. Of ’t in leven zal blijven?’

bodem, iets hooger dan de dikte van een
kruik is een tweede bodem aangebracht,

Platte warmwaterstoof

die niet geheel doorloopt tot aan de

Eén van de bezoekers van de Wereldtentoon-

gesloten korte zijde en aan het vrije

stelling is huisarts Petrus de Vries (Lemmer

einde een opstaanden rand. Op dien

1865-Arnhem 1954) uit Easterein. Ook hij

tweeden bodem wordt het bedje voor

maakt kennis met het fenomeen couveuse.

het kind gemaakt, dat met het hoofd

Enige tijd later leest De Vries er meer over in

naar den vrijen rand gekeerd ligt. Aan

het pas verschenen Leerboek der Verloskunde

den zijwand, die niet door den tweeden

van G.H. van der Meij en H. Treub. Hij kan

bodem geraakt wordt is een haak, waar-

niet wachten om zelf een exemplaar aan te

aan een groote spons hangt en eindelijk

schaffen. Als in december 1898 een jonge

zijn er in het houten raam, waarop het

boerin na een zwangerschap van zeven maan-

losse glazen dekselraam rust, twee door-

den bevalt, stelt hij de jonge ouders voor om

boringen gemaakt. De eene boven het
hoofdeinde laat een doorboorde kurk

het kind in een couveuse te plaatsen. Die
gaan op zijn voorstel in, waarschijnlijk ook

De beschrijving van de couveuse van Auvard uit het

met een thermometer door in de broedstoof, de

omdat hun eerste kindje kort na de geboorte

Leerboek der Verloskunde van G.H. van der Meij en

tweede, grootere bevindt zich aan het voeteneinde

is overleden. De Vries laat dorpstimmerman

H. Treub: ‘Zij bestaat uit een houten doos met een los

en draagt een metalen schoorsteencylinder. Men

Jacobus Jelles Timmenga snel een couveuse

deksel, gevormd door een in een houten raam gevat-

heeft nu slechts het bedje op te maken, de spons

van het type Auvard in elkaar zetten. Nog

te ruit. De breedte van de doos wordt zoo genomen,

vochtig te maken en op den bodem zes kruiken, met

dezelfde avond ligt het jongetje in zijn nieu-

dat een gewone steenen kruik er goed in kan, terwijl

kokend water gevuld te leggen en kan dan het kind

we onderkomen. De stenen kruiken blijken

de lengte iets meer is dan de breedte van zes naast

in de stoof plaatsen’.

echter te snel af te koelen. De dokter verwisselt dan een aantal kruiken voor de platte
warmwaterstoof die hij voor zijn rijtuig heeft

niet gelukken ze (de beroepsbakers) in groo-

breekt De Vries een lans voor het gebruik

laten maken, maar die hij zelden gebruikt. De

ten getale en blijvend te ontrukken aan de

van de couveuse. Hij beschrijft zijn eigen

Vries heeft succes met zijn aanpak. ‘Het kind

denkwijzen, die er bij haar van hare jeugd af

couveuse, geeft advies over het gebruik ervan

bleef twee maanden in de couveuse, groeide

zijn ingeroest!’.

en vertelt dat een huisarts in Sneek en het

voorspoedig en is nu een flinke, normale jon-

Groene Kruis in Baarderadeel zijn model al

gen van ruim zes jaar’ schrijft de huisarts in

Pleidooi voor bakerscursussen

hebben nagemaakt. De Vries besluit zijn arti-

1904.

Met dit artikel in het gloednieuwe blad van

kel met een pleidooi voor het geven van

het Witte Kruis (verpleegkunde) en het

(meer) bakerscursussen: ‘Dat het houden van

Groene Kruis (verloskunde en kraamzorg)

bakerscursussen tot meerdere aanwending

Bakers verzetten zich

van dit hulpmiddel bevorderlijk kan zijn,

Wie nu denkt dat iedereen die van de couveuse hoort even enthousiast reageert, vergist
zich. Een paar jaar later krijgt dezelfde boerin
een tweeling. Het jongetje overlijdt al snel.

Dit is de couveuse van het type Auvard die dokter Petrus de
Vries laat bouwen door de dorpstimmerman. (Collectie
Utrecht/Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit)

behoeft geen nader betoog’. Bij de presentatie van de couveuse op de Jubileumtentoonstelling van het Groene Kruis in het najaar

De Vries probeert het meisje in de couveuse

van 1910 ontvangt timmerman Jacobus

te krijgen. Maar er is een andere baker. Zij

Timmenga een bronzen medaille van de jury

vindt het idee maar niks en zegt tegen de

Ziekenzorg en de jury Hygiëne. De originele

dokter ‘wanneer die kistjes zoo best waren,

couveuse van Petrus de Vries maakt nu deel

moesten er immers veel meer komen!’. De

uit van de collectie Historisch Verpleegkundig

Vries schrijft vervolgens ‘Tegen deze verplet-

Bezit in Amersfoort. <

terende logica was ik niet opgewassen’. De
vooruitstrevende huisarts stuit vaak op bakers
die niets zien in deze nieuwlichterij. De Vries
schrijft de weerstand tegen zijn ‘verwarmingskistje’ vooral toe aan een gebrek aan
opleiding en haalt in zijn artikel uit 1904 over
‘De couveuse ten plattelande’ zijn collega
Hamaker aan, die zegt: ‘het zal waarschijnlijk

> Meer weten?
• A. Auvard, ‘De La Couveuse Pour Enfants’ in: Archives
de Tocologie des Maladies des Femmes et des Enfants
Nouveau-nés, Vol. 14 (1883), p. 577-609
• K. Proctor, Transferring the incubator; Fairs and freakshows as agents of change (2004)
www.neonatology.org/pdf/proctor.pdf
• P. de Vries Jzn., ‘De couveuse ten plattelande’ in: Het
Groene en het Witte Kruis (1904), p. 43-48
23
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GEMENGDE BERICHTEN
120 jaar geleden…
Van Frieschen bodem
Jubbega, 5 maart 1892. Te Jubbega vervoegden zich
deze week weer talrijke Belgen en Belginnen [bewoners
van krotten en holen rondom Belgische Wyk] bij den
armvoogd om bedeeling. De armvoogd was hiertoe niet
genegen, omdat het weer wat zachter was, ofschoon de
Belgen oordeelden dat, nu zij nog geen werk hadden, er
wel degelijk bedeeld moest worden. Zij wilden daarom
niet vertrekken, ofschoon de politie dit gelastte, waarop
de maréchaussee te paard hen uit elkaar joeg en naar
huis dreef. (Nieuw Advertentieblad)

120 jaar geleden…
Millioenenjuffrouw op bezoek
Gorredijk, 19 maart 1892. De millioenenjuffrouw in
ruste, de welbekende Trijntje de Jong, die eens de stad
Keulen heeft verbluft en nu nederig te Drachten woont,
bracht Maandag een vereerend bezoek aan Gorredijk.
Trijntje heeft nu eenmaal zich tot levensdoel gesteld, dat
de menschen van haar zullen spreken. Nu, dat hebben
de Gorredijksters gedaan van den morgen tot den
avond: ’s morgens, omdat de millioenen-dame uit de
tram stapte met klompen aan de voeten en … een voile
voor ’t gelaat, en ’s avonds, omdat zij, die nog om andere reden dan wegens de gladheid der straten het niet op
de been kon houden, in den arm van twee stevige ridders naar de tram werd geleid. (Nieuw Advertentieblad)

90 jaar geleden…
Huiverig voor heidehuizen
Twijzelerheide, 7 maart 1922. What is a name? Niets,
zeggen de Engelschen. Zoo denken de inwoners van
Twijzelerheide er niet over. In de practijk is gebleken, dat
deze naam voor vreemdelingen steeds wat huiverig
klinkt, men denkt zoo licht dat ergens op de heide
eenige huizen schaarsch verspreid liggen, op z’n mooist
door een onbegaanbare zandweg verbonden met
Twijzel. In de ledenvergadering van ‘Plaatselijk Belang’
werd besloten de Raad van Achtkarspelen te verzoeken
met een naamsverandering accoord te kunnen gaan,
zoals in het geval van Surhuisterveensterheide dat nu
deftig Boelenslaan heet. Van de voorgestelde nieuwe
namen kreeg Nijwoude het meeste aantal stemmen.
(Bergumer Courant)

60 jaar geleden…
Marten Sikkema in vrijheid
Leeuwarden, 25 maart 1952. Gistermiddag is de heer
G. Meerburg, ook bekend onder zijn dichtersnaam
Marten Sikkema, in vrijheid gesteld. De heer Meerburg
was de vorige week Donderdag in verzekerde bewaring
genomen nadat de politie een onderzoek was begonnen
naar een Fries pamflet, dat Maandagavond aan de vooravond van het proces Fedde Schurer in Leeuwarden en
Huizum is verspreid. In het pamflet werd gesproken van
Schalkhaar-methoden bij de Leeuwarder politie.
[Schalkhaar was het opleidingsinstituut van de foute
politieagenten in de oorlog.] Onmiddellijk greep de poli-

IDS DE JONG

COLUMN EELKE

tie in en deed een inval bij de drukker van het pamflet,
de heer F. Dijkstra. (Het Vrije Volk)

60 jaar geleden…
Gemeentereiniging bouwt roltrommel-auto
Leeuwarden, 27 maart 1952. Er waren tot voor kort
vijf paarden bij de Leeuwarder Gemeentereiniging, die
een best leven hadden. Helaas bleken
de vriendelijke, corpulente en ietwat
trage paarden
oneconomisch in het
gebruik. Nu heeft
het technische personeel van de Leeuwarder Gemeentereiniging geheel in
eigen beheer op een gekocht chassis een eigen vuilnisauto gebouwd en worden de reinigingspaarden afgedankt. De paardenstal wordt verbouwd tot cantine.
(Het Vrije Volk)

40 jaar geleden…
Puur Nederlandse sex in Blue Movie
Drachten, 3 maart 1972. Het is zover: Blue Movie
draait in Drachten. Op zaterdag t/m woensdag kunnen
de Smallingerlanders en Opsterlanders genieten van de
avonturen van Hugo Metsers als Michael in de
Amsterdamse nieuwbouwwijk De Bijlmermeer. Blue
Movie moet bijna iedereen gezien hebben. Er zijn mensen die vallen over de sex in deze rolprent, er zijn mensen die het verhaaltje als rode draad niet voldoende achten, er zijn mensen die het hele gebeuren wat overdreven vinden, maar Blue Movie heeft daarnaast ook een
ondefiniëerbare aantrekkingskracht. Al was het alleen
maar om eens te zien wat Nederlandse cineasten op
sexterrein kunnen presteren. (Drachtster Courant)

40 jaar geleden…
Minister opent gebouw Friesch Dagblad
Leeuwarden, 17 maart 1972. Met een druk op de
knop liet minister P.J. Engels van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk
woensdagmiddag onder
luid geknal vuurwerk de
lucht ingaan, dat een rookgordijn veroorzaakte waarachter het nieuwe gebouw
van het Friesch Dagblad
aanvankelijk schuil ging.
Nadat de nevels waren
opgetrokken en honderden
luchtballonnen door gymnastes het luchtruim in
waren ‘gestuurd’, trok een
hijskraan een namaakgevel van het oude gebouw
omhoog, waardoor het nieuwe gebouw aan de
Voltastraat 7 te Leeuwarden in al zijn glorie zichtbaar
werd. (Drachtster Courant)
Ids de Jong (Harderwijk, 1959) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.

(Foto Hoge Noorden)
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Froeger
Skiednis wie op skoalle in fantastysk fak. Fral mei
in moaie ferteller as learaar, harke ik mei sân pear
earen, lies alles fan Amerikaanske Boargeroarloggen oant Russyske revolúsjes. Mar at de heiten, pakes en omkes mei de grutte hannen om de
romers oer froeger begûnen, wie ik fuort. Froeger,
wat soe 't, it gie om no, froeger bestie net. Mar
wêr betraapje ik my no op: dat ik wurden bin as
pake en heit. Ik begûn lêsten trije kear mei froeger.
Froeger siet der in man yn elk gemaal. At dy it
waarberjocht hearde, begûn er soms alfêst te
meallen, der kaam ommers trije dagen rein en in
hurde noardwestlike wyn oan. No, dan wist er
foldwaande. Mealle. No giet it automatysk en
dogge se neat yn it foar. Dêr komt dat hege wetter
fan. Froeger kaam ik as jonge ferslachjouwer nei
de wetterskipsgearkomsten, siet de hiele moarn yn
in tichte sigaresmook mei de rook fan jenever yn
de noas. En dy boeren sangeren dan it wetterpeil
noch mear nei ûnderen. Yn it foarjier fûnen wy gjin
ljipaaien mear wêr't we se froeger wol fûnen. We
fine se noch net, want de boeren binne baas
bleaun yn it wetterskip, yn de polders kinne je op
sokken oer it lân, wylst de boezem oerrint. Froeger
wenne ik yn Warten en der kamen elk jier wer dy
âlde foto's fan it begjin fan de 20ste ieu tefoarskyn: minsken oant de mul ta yn it wetter yn datselde Warten. Dêrom waard úteinlik it gemaal by
De Lemmer boud. Op stoom. Doe kaam de
trijehoek Warten-Earnewâld-Grou net sa faak mear
ûnder wetter te stean, wylst je oars wol yn it foarjier fan tsjerke nei tsjerke sile koenen en Marten en
Wip Sytema op de earste ferdjipping fan har buorkerij yn de Alde Feanen wennen en har kij wat
omswommen. En no wurdt hiel soms dat gemaal,
dat op de wrâlderfgoedlist stiet, wer oanset. Under
grutte belangstelling. Om oan te jaan dat je no
hieltyd noch op froeger rekkenje kinne.
Eelke Lok (Drachten, 1950) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
it skiednisprogramma ‘It Paad Werom’.
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KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

gouden penning. Anna haar ouders zijn rijk, want ze
hebben geld om hun kleine meid te laten schilderen.
Boven Anna’s vrolijke muts zijn de familiewapens
geschilderd om haar deftige afkomst te benadrukken. De
gouden penning maakt duidelijk, dat het haar van wieg
tot graf aan niets zal ontbreken op deze wereld.
www.teylersmuseum.nl

Aanwinsten Museum Martena

Collectie Sjoerd Andringa naar HCL en
Tresoar
De fotocollectie van persfotograaf Sjoerd Andringa
(90 jaar) is onlangs overgedragen aan het Historisch
Centrum Leeuwarden en Tresoar. Het gaat om honderdduizenden grootbeeldnegatieven, glasplaten, losse foto’s,
dia’s en filmmateriaal. Het beeldmateriaal is in meer dan
twintig kisten overgebracht van Andringa’s woning aan
de Leeuwarder Molenstraat naar de depots van het HCL.
De collectie zal door HCL en Tresoar gezamenlijk worden
ontsloten. Gezien de enorme omvang, wordt dat een
jarenlang project. Sjoerd Andringa maakte foto’s voor
het Friesch Dagblad, Het Vrije Volk, Ons Noorden en
diverse landbouwbladen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl en www. tresoar.nl

den. In Friesland zijn de inscripties te vinden op verschillende voorwerpen van met name bot en hout. Het
runenschrift bestaat uit lettertekens die meestal zijn
gemaakt van rechte en hoekige lijnen, deze zijn namelijk
gemakkelijk in bot of hout te krassen. Het runenschrift
werd voor allerlei boodschappen gebruikt, maar is vooral
bekend van de runenstenen, die als herdenkingsmonumenten dienen.
www.friesmuseum.nl

Museum Martena in Franeker heeft van de OttemaKingma Stichting drie nieuwe aanwinsten voor de collectie ontvangen. Het gaat om twee portretten van de
Friese 19de-eeuwse Willem Bartel van der Kooi van prof.
Jan Willem de Crane en zijn dochter Clasina. Daarnaast
heeft het museum
een zilveren beker
gekregen die professor De Crane
ontving toen hij 50
jaar als professor
aan de Universiteit
van Franeker had
gewerkt. Het portret van De Crane
is jarenlang uit
beeld verdwenen
en is nu opgedoken in een particuliere verzameling. Het bestaan van het portret van
Clasina was onbekend. Het portret stond niet vermeld in
de oeuvrecatalogus van het werk van Van der Kooi.
www.museummartena.nl

Tuinarchitect Roodbaard
Militieregisters online
Alle militieregisters van Tresoar uit de periode 18631914 zijn digitaal beschikbaar op de site www.militieregisters.nl. Wekelijks komen er nieuwe data bij zodat er
steeds meer informatie over voorouders terug te vinden
is. In de militieregisters is de administratie bijgehouden
van alle mannen, die werden opgeroepen voor de dienstplicht. De bron is landelijk bewaard gebleven en is opgetekend in de periode van 1814 tot en met 1941. In de
militieregisters is het niet alleen mogelijk op naam van
voorouders te zoeken, maar er staat ook informatie op
over het beroep, uiterlijk, medische conditie
en dienstplicht.
www.militieregisters.nl

Runenstudiedag
In het Fries Museum was onlangs een internationale
runenstudiedag. Wetenschappers uit Noord-Europa bekeken regionale objecten waarop het oudst bekende schrift
uit Noord-Europa staat afgebeeld. Ze zochten naar de
overeenkomsten en verschillen tussen de Friese runen en
de runen van de verschillende Germaanse stammen die
zich na het vertrek van de Romeinen in Engeland vestig26

Het leven en werk van tuinarchitect Lucas Pieters
Roodbaard (1782-1851) is digitaal toegankelijk gemaakt.
Op www.roodbaardsrijkdom.nl worden zijn ontwerpen
van tuinen en parken, zoals Staniastate in Oentsjerk en
de Prinsentuin in Leeuwarden, besproken. Roodbaard
introduceerde de Engelse, romantische landschapsstijl
met slingerpaden, waterpartijen en doorkijkjes.
www.roodbaardsrijkdom.nl

Anna van Popma

Leeuwarder stadsgezichten gerestaureerd

Het portret van de driejarige Anna van Popma uit
Weidum is het boegbeeld van de grote tentoonstelling
‘Hulde! Verering in de
Gouden Eeuw’ in het
Teylers Museum in
Haarlem. Het schilderij
uit 1618 uit de collectie
van het Fries Museum
maakt deel uit van een
grote tentoonstelling
over penningkunst in de
Nederlanden in de
Gouden Eeuw. Anna
draagt aan een lintje
om haar hals een mooie

Het Fries Museum heeft twee zeldzame 17de-eeuwse
stadsgezichten op Leeuwarden laten opknappen omdat
het vernis sterk vergeeld was. De werken zijn schoongemaakt, beschadigingen zijn gerestaureerd en lacunes
opgevuld. Het schilderij ‘Gezicht op de Brol’ van
Abraham Beerstraaten, geeft een kijkje in het bruisende
17de-eeuwse centrum van Leeuwarden. De Brol was de
plek voor de markt, toneelspel en openbare bestraffingen. Op het stadsgezicht van Jacob Pietersz. van der
Croos uit circa 1650 is de Oldehove te zien, maar ook de
stadswallen en de inmiddels afgebroken torens en de
vele molens rond de stad. De schilderijen zullen te zien
zijn bij de opening van het nieuwe Fries Museum in september 2013.
www.friesmuseum.nl
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VERDWENEN BEROEPEN

Seinhuiswachter

MARGREET VAN DER ZEE

(Foto Museum Willem van Haren, fotograaf D.A. Verton)

Op de foto uit 1984 staat Jelle Zwart voor het zogenoemde

bijvoorbeeld het wit ervoor worden gezet als het sein vei-

radio op batterijen of een boek om de tijd te doden, was in

blok in het seinhuis aan de Jousterweg, bij het spoor van

lig werd gegeven. Automatisch verschoof het in het vorige

het begin niet geoorloofd, later wel. Seinhuizen zijn nog

Heerenveen richting Akkrum. Hij werkte bij de Nederlandse

blok op rood. De benodigde elektriciteit werd opgewekt

sporadisch langs het spoor te vinden. Die paar die er nog

Spoorwegen als administratief medewerker, maar beman-

door de seinhuiswachter zelf, door aan de slinger (rechts

zijn, zijn onbemand. Vanaf 1984 zijn alle sporen in

de ook de seinhuizen aan beide kanten van het treinsta-

op de foto) te draaien. De grote hendels bedienden de sei-

Friesland geautomatiseerd. Voor de bediening van de

tion van Heerenveen. Het was vaak een dubbele functie:

nen en de wissels. In Heerenveen was er naast het seinhuis

spoorwegovergangen, bruggen en wissels zijn geen sein-

naast kaartverkoper en informatieverstrekker op het sta-

aan de noordkant ook aan de zuidkant van het station een

huiswachters meer nodig. Het spoor tussen Meppel en

tion was de NS-ambtenaar ook seinhuiswachter die zorgde

seinhuis. Deze bediende daarbij de brug over de

Leeuwarden vormde het sluitstuk van de wijzigingen die al

voor een veilige doorgang van de treinen. De spoorlijnen

Veenscheiding. Als de kinderen van Jelle Zwart langs kwa-

in 1972 zijn ingezet met de automatisering van de lijnen in

waren verdeeld in blokken met aan het begin van elk blok

men om zijn boterham te brengen, moesten ze eerst heel

Friesland. Alles werd vanaf die tijd centraal geregeld vanuit

een seinpaal. In de seinhuizen werden de seinen bediend

hard roepen en wachten op een teken om veilig over te

Zwolle. Het oude stationsgebouw van Heerenveen raakte

met het elektromechanisch blokstelsel. De seinhuizen ston-

kunnen steken naar het seinhuis. Om het half uur kwam er

in 1983 in onbruik. Er kwam een modern glazen station.

den met elkaar in verbinding en konden langs elektrische

een trein langs. Voordat vrachtauto’s het meest transport

Het markante gebouw is later afgebroken. Hetzelfde lot

weg de seinen vergrendelen of vrijgeven. Op de kast met

overnamen, reden er ’s nachts meerdere goederentreinen,

was weggelegd voor de beide seinhuizen. <

ronde venstertjes verscheen dan een rood of wit plaatje

en ook posttreinen. De seinwachters werkten daarom in

om te blokken (rood) of om aan te geven of het baanvak

ploegendienst. In de seinhuizen werkte je alleen, maar er

vrij was (wit). Door op de hendel erboven te drukken kon

was wel onderling contact en ook wel aanloop. De eerste

(Met dank aan familie Zwart en familie Lawant).
Margreet van der Zee (Sneek, 1967) is sinds 2003 conservator van
Museum Joure.
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UITGELICHT

SYMEN A. SCHOUSTRA

Friezen om utens: Amerika
De afgelopen 150 jaar vertrokken er zoveel mensen uit Friesland dat het
aantal ‘Friezen om utens’ waarschijnlijk hoger ligt dan het tegenwoordige

vormden de Nederlandse emigranten naar de
VS maar één procent van de totale instroom,
die in sommige jaren meer dan één miljoen

aantal inwoners. Meestal lag aan de emigratie een economische reden ten

mensen bedroeg. Na de Tweede Wereld-

grondslag. Uit vrijwel alle Friese dorpen zijn mensen vertrokken naar de

oorlog, toen het herstel van de welvaart lang

Verenigde Staten. Het land kreeg een magische klank bij de achterblijvers:
‘Amearika, it lân fan dream en winsken’. In het boek Friezen yn ’e Frjemdte

uitbleef, kwam de derde golf op gang. De
overheid speelde een actieve rol om de emigratie te bevorderen. Naast de VS waren

wordt de geschiedenis van de Friezen om utens beschreven. De emigranten

vooral Canada en Australië populair bij de

koesterden hun afkomst door elkaar te ontmoeten in Fryske kriten en

emigranten uit Nederland. Door radio, televi-

onderhielden culturele contacten met ‘it Heitelân’.

I

sie, telefoon (en tegenwoordig internet) verdwenen de communicatiebarrières.

In de afgelopen twee eeuwen zijn er drie

gevaar. Na deze pioniers volgden anderen. In

Friese enclaves in de VS

grote emigratiestromen aan te wijzen, die

het tijdvak 1835-1880 zouden bijna 4.000

Aanvankelijk, in de 19de eeuw, trokken de

door verschillende oorzaken op gang kwa-

Friezen emigreren naar de VS. Vanaf 1878

meeste Friezen naar de landbouwgebieden

men. De eerste golf begon na de Afscheiding

sloeg de grote landbouwcrisis toe, die zich

van Michigan, Wisconsin en Iowa. Later von-

van 1834, toen de gereformeerden zich los-

vooral deed voelen in de jaren tot circa 1890.

den ze ook werk in de opkomende industrie

maakten van de Hervormde Kerk. Diverse

Ditmaal kwam er een enorme emigratiegolf

van plaatsen als Paterson, Rochester en

gedreven gereformeerde dominees vertrok-

op gang, met stoomschepen die af en aan

Chicago. Ze kwamen terecht in een heel

ken met hun aanhang uit Nederland, om aan

voeren. Ook toen het weer beter ging, bleef

andere omgeving dan het dorp waarin ze

de andere kant van de oceaan een nieuw

de emigratie doorgaan en in de periode 1880

opgroeiden. Landverhuizers kampten met

leven te beginnen. De reis per zeilschip duur-

tot 1914 vertrokken meer dan 100.000 men-

taalproblemen, andere gewoonten, slechte

de lang en zo’n overtocht was niet zonder

sen uit Friesland, waarvan zo’n 20.000 naar de

huisvesting, slecht betaald werk, tegenvallen-

VS. Vooral in het Bildt was de werkloosheid

de oogsten of heimwee. De Friezen zochten

hoog en hier raakten sommige dorpen een

elkaar op voor steun, ze ontmoetten elkaar in

kwart van hun bevolking kwijt. Overigens

de kerk en kwamen bijeen om ervaringen uit

>

Het wagenpark van melkhandel Markus Wytzes de Zee te
Rochester waar Sjouke de Zee een kijkje nam tijdens zijn
tweede Amerikareis in 1928. (Tresoar)
28
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te wisselen en hun Friese tradities te koeste-

Culturele contacten met ‘it Heitelân’

Amerikaanse Kriten

ren. Familiebanden vormden een belangrijke

Uit Friesland kenden de emigranten de

Friezen yn ’e Frjemdte is een initiatief van ‘It Frysk

basis voor de culturele contacten met ‘It

‘Winterjûnenocht’ met Waling Dijkstra,

Boun om Utens’, de organisatie voor contacten tussen

Heitelân’. De achterblijvers kregen brieven,

Tsjibbe Gearts en anderen, die Friese avonden

Friezen buiten Friesland. Dit lijvige boekwerk gaat over

waarin landverhuizers hun ervaringen

verzorgden op het platteland. Op vergelijkba-

de geschiedenis van Friezen buiten Friesland, in geor-

beschreven. Op hun beurt verstuurden zij

re wijze ontstonden buiten de provincie en

ganiseerd verband en overal ter wereld. Hun ‘Fryske

krantenknipsels en tijdschriften, zodat hun

dus ook in de VS bijeenkomsten, waaruit de

kriten om utens’ hadden hun eigen toneelgezelschap-

verre familieleden de ontwikkelingen in

zogenoemde ‘Fryske Kriten’ ontstonden. Deze

pen, zangkoren, kaats-

Friesland konden blijven volgen. De bekende

verenigingen van ‘Friezen om utens’ organi-

clubs en organiseerden

dichter, schrijver en uitgever Tsjibbe Gearts

seerden een grote diversiteit aan culturele

gezellige avonden en

van der Meulen (1824-1906) was één van de

activiteiten, zoals toneelspelen, zingen, voor-

Friezendagen. Op deze

eerste Amerika-toeristen uit Friesland. Al in

dragen en dansen. Men vierde gezamenlijk

manier konden emi-

1881 ging hij een kijkje nemen bij zijn twee

Sinterklaas en oudejaarsavond, terwijl op tal-

granten hun Friese

zoons, en bij zijn broer Anne van der Meulen.

rijke plaatsen schaatsen en kaatsen in ere

‘roots’ koesteren en de

Deze laatste was reeds in 1849 naar Pella

werden gehouden. Zo organiseerde de ‘Krite’

culturele binding in

geëmigreerd. Na 1880 werd emigratie ‘big

in Paterson elk jaar een kaatsdag; een traditie

stand houden.

business’ en als agent van een stoomboot-

die ze meer dan 75 jaar zouden volhouden. In

Naarmate de inburge-

maatschappij verdiende Tsjibbe Gearts daar

de jaren na de Eerste Wereldoorlog, toen de

ook aan. Hij gaf voorlichting aan mensen met

economie er weer beter voor stond, kwam er

de het aantal ‘Friese Kriten’. Met dit boek is een

emigratieplannen en hield lezingen over wat

een culturele uitwisseling op gang. Eén van

belangrijk deel van hun geschiedenis vastgelegd. Het

hij in Amerika had gezien. Daarbij noemde hij

de eersten die een rondreis ondernam was

boek bevat informatie over zo’n 230 kriten, waarvan

ook de minder prettige kanten, zoals lieden

Sjouke de Zee. In 1921 bezocht hij zijn broers

16 in de Verenigde Staten. De meeste kriten in de VS

die misbruik maakten van de onkunde van

Wytze en Hans, in Rochester. Hij keek zijn

werden opgericht in het begin van de 20ste eeuw en

emigranten.

ogen uit en verwonderde zich over het aantal

ze beleefden hun bloeiperiode in de jaren tussen de

auto’s dat hij overal tegenkwam. Tijdens zijn

beide wereldoorlogen. De krite ‘Untspanning troch

rondreis ontmoette De Zee talrijke Friezen.

Ynspanning’ te Paterson hield het heel lang vol, van

Hij vertelde over de Friese taalstrijd en hield

1893 tot 1970. Een veel genoemde naam is die van

bevlogen redevoeringen over historische

Prof. Berend Joukes Fridsma (1905-2005), die veel

onderwerpen en maatschappelijke ontwikke-

gedaan heeft voor ‘Gysbert Japicks’. Deze krite in

lingen. Van zijn tweede reis, in 1928, ver-

Grand Rapids telde kort na de oprichting al 200 leden.

scheen zelfs een boek met daarin vele foto’s.

Tegenwoordig is er geen enkele Amerikaanse krite

Sjouke de Zee was niet de enige spreker uit ‘It

meer over; de laatste werd ontbonden in 1985.

ring voortschreed daal-

Heitelân’ die werd uitgenodigd. Mannen als
Bonne Sjoukes Hylkema en Yme Schuitmaker
waren eveneens graag geziene gasten op bij-

ideologisch van aard, met nadruk op de taal

eenkomsten van de Friese ‘Kriten’. Na een

en ‘it Frysk eigene’. De laatste halve eeuw

bootreis van zo’n elf dagen gingen ze op

daarentegen staat in het teken van emigran-

tournee en hielden lezingen, waarbij ‘licht-

ten die als heimweetoerist naar Friesland

beelden’ uit Friesland werden vertoond. Soms

komen. Van meer recente datum is ‘cultuur-

bevatte de zaal meer dan 500 mensen, die

export’, in de vorm van Friese muziek, confe-

van heinde en verre kwamen.

rences en literatuur. Zo gingen Tetman de
Vries, Rients Gratama, Nanne & Ankie, Hylke

Heimweetoerist

Speerstra en talrijke anderen op tournee in

Het bijzondere van emigranten is dat ze wel

de VS.

uit hun vaderland weggaan, maar hun vaderland niet uit hen. De eigen Friese taal, cultuur
en identiteit zijn blijkbaar goed verankerd,
soms generaties achtereen. In de loop der tijd
veranderde de aard van de contacten met
Friesland. Aanvankelijk ging het vooral om
Sjouke de Zee maakte in 1921 een rondreis waarbij hij talrijke
Friezen ontmoette. Hij vertelde hen over de Friese taalstrijd en
hield bevlogen redevoeringen over historische onderwerpen
en maatschappelijke ontwikkelingen. (Tresoar)

informatie-uitwisseling: voorlichting voor kandidaat-emigranten en Friese lectuur naar de
VS. De eerste helft van de 20ste eeuw was

Symen A. Schoustra (Jirnsum, 1954) studeerde in
Groningen en werkte in diverse technische en commerciële functies. Zijn passie is de Friese geschiedenis. Hij
heeft een website over de historie van Jirnsum
(www.irnsum.nl) en is benoemd tot lid van de Fryske
Akademy.

> Meer weten?
• Hâns J. Weijer, Friezen yn ’e Frjemdte – In skiednis fan
Friezen om utens, Elikser, Leeuwarden, 2011
• www.fryskbutenfryslan.nl
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BOEKEN
De Blauwe Seilbokse
Kroniek van een curieus gezelschap
Berber Santema
Elikser Uitgeverij, Leeuwarden, 2011
369 pp. isbn 9789089543523
€ 29,95
Wie het boek De
Blauwe Seilbokse
oppervlakkig bekijkt,
vraagt zich wellicht
af hoe interessant
een boek kan zijn
over een obscuur
clubje van vijf boeren
en een bibliotheekmedewerker die in een periode van 64
jaar 252 keer bij elkaar komen met als
enige opvallende resultaat de uitgave van
een kwartetspel. Maar voor wie de moeite neemt het boek te lezen, gaat er een
wereld open! Begin jaren ’30 reist boerenzoon Oepke Santema dagelijks op en
neer met de trein tussen zijn woonplaats
Sneek en Leeuwarden. Daar werkt hij in
de Provinciale Bibliotheek. In de wintermaanden stappen onderweg Pier
Swierstra uit Froskepôlle, Hantsje Hofstra
uit Greate Wjirrum, Ate Wiersma uit
Aldhûs, Jan van Dijk uit Wjiuwerter Bosk
en Hette de Vries uit Klaeiterperleane in.
Deze boerenzoons zijn op weg naar de

JAN VAN ZIJVERDEN

Middelbare Landbouwschool in
Leeuwarden. De jongens zoeken elkaar
steevast op. In de coupé lezen ze elkaar
voor, praten ze over de meisjes, wordt
gezongen en soms stevig gestoeid. Op
twee serieuze punten voelen ze elkaar
feilloos aan. Ze vinden dat de stadsbewoners, maar ook veel leeftijdgenoten van
het platteland ten onrechte neerkijken op
het boerenwerk. Daarnaast vinden ze dat
het Fries wordt ondergewaardeerd. In
1936 richten de jongens ‘De Blauwe
Seilbokse’ op met als leus: ‘Fryslân oerein,
en de boerestân omheech!’ Oepke
Santema, die wat ouder is dan de rest,
wordt voorzitter en blijft dat tot zijn dood
in 1979. Zijn dochter Berber Santema
(1944) heeft als jong meisje heel wat van
de bijeenkomsten meegemaakt, die bij
toerbeurt bij de leden thuis werden
gehouden. Ze noemde de vijf mannen
omke en weet zich vooral goed te herinneren dat ze allemaal chocoladerepen
meenamen voor de kinderen van de gastheer. Nu is ze in de geschiedenis van het
gezelschap gedoken om meer te weten te
komen over haar vader en over de activiteiten van het curieuze gezelschap. Dat
heeft ze gedaan aan de hand van het
archief dat bij Tresoar ligt. Belangrijkste
bron waren de brieven van de leden en
de uitgebreide notulen die van elke bij-

eenkomst zijn gemaakt. Bij de oprichting
van ‘De Blauwe Seilbokse’ horen een
beginselverklaring, een huishoudelijk
reglement en een clublied. De officiële
kledij is de seilbokse en een baitsje. Bij de
vergadering behandelen de jongens –
naast hun persoonlijke beslommeringen de actuele ontwikkelingen in het boerenbedrijf. Daarnaast bespreken ze hoe ze
hun ideaal kunnen uitdragen. Zo bedenken ze slagzinnen en delen ze 200 exemplaren van hun clublied uit op de jaarlijkse algemene dag van Landbouwjongeren
in Sneek. Tijdens de vergadering van 28
september 1937 stelt Oepke voor een
kwartetspel uit te geven. Hoewel de
groep er aanvankelijk weinig in ziet wordt
het hun grootste succes. Met steun van
de Zuivelbank, CAF, Frico, Condens Export
Akkrum wordt het Boerenkwartetspul
begin 1940 in een oplage van 20.000
stuks gemaakt, waarvan er 16.000 (gratis)

naar de boeren gaan die aangesloten zijn
bij de coöperatieve zuivelfabrieken. Het
Friestalige spel brengt het werk van de
greidboer in beeld. Zo bestaat het kwartet ‘Maitiid op ‘e pleats’ uit de kaarten:
Kij útlitte, Bûthússkrobje, Ynkûlje en
Skieppeknippe. De foto’s op de kaarten
zijn grotendeels gemaakt door Joh.
Doedes de Jong, de bijbehorende gedichten van Douwe Kiestra. In 1958, 1982 en
2007 volgen gemoderniseerde heruitgaven. Na dit succesnummer zetten de mannen nog wel enkele andere acties op
touw, zoals een protestactie tegen de
overall en een Friese vertaling van de
lichaamsdelen van de koe, maar de
impact daarvan is niet te vergelijken met
die van het kwartetspel. Vanaf 1952 zijn
de bijeenkomsten vooral gezellige visites.
Wel blijven de boeren de ontwikkelingen
in het boerenbedrijf kritisch volgen. De
meerwaarde van het boek van Berber
Santema is dat zij niet alleen de geschiedenis van ‘De Blauwe Seilbokse’ heeft
vastgelegd, maar dat de lezer tegelijk een
beeld krijgt van de ontwikkelingen en discussies in het boerenbedrijf vanaf de
oprichting van het gezelschap tot de
opheffing in 2000. Voor de oudere lezer
een boek vol nostalgie, voor de jongere
lezer een uniek inkijkje in een wereld die
er niet meer is. <

KORT
Het herenhuis van Helder (1773) aan
de Dokkumer Ee
Ihno Dragt
Streekmuseum Het Admiraliteitshuis,
Dokkum en Stichting Musea Noordoost
Fryslân, 2012, 84 pp.
isbn 9789081704823, € 14,50
Het jaar 1773 is
één van de mooiste jaren uit het
leven van de rijke
houthandelaar Jan
Helder (17271807). Niet alleen
trouwde de
weduwnaar dat jaar met Dieuwke Jelles,
hij liet ook een prachtig herenhuis bouwen
op een plek even buiten de omwalling van
Dokkum. Bij de inrichting van het huis aan
de Dokkumer Ee werden kosten noch
moeite gespaard. Hij liet het versieren met
prachtig houtsnijwerk, een monumentale
schouw en een bijzonder tegeltableau. Het
huis van Jan Helder is afgebroken, maar
een deel van de inrichting is er nog wel.
Dat gebruikte de burgemeester van
Dokkum in 1938 om zijn nieuwe kamer in
het stadhuis mee in te richten. Ihno Dragt
beschrijft de geschiedenis van het huis, zijn
bewoners en de bijzondere inrichting.
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Een herenhuis voor een patriot;
Kerkstraat 35 te Makkum en zijn
plaats in de Friese architectuurgeschiedenis
Sytse ten Hoeve
Uitgave Stichting Tichelaars Historisch
Bezit, Makkum, 2011, 84 pp.
isbn 9781616275310
€ 14,95 (te koop bij: boekhandel
T. Coufreur, Makkum)
De serie
Makkumer Sier
beschrijft het
cultureel erfgoed van
Makkum. Het
zevende deel
uit de serie gaat over het woonhuis dat
koopman en reder Jan Ymes Tichelaar, de
rijkste inwoner van Makkum, in 1784 liet
bouwen. Een huis dat opvalt vanwege de
dubbele perceelsbreedte, de twee verdiepingen en de fraaie neo-classistische kap.
Sytse ten Hoeve beschrijft de bouwgeschiedenis van het huis, de bewoningsgeschiedenis en het interieur van het huis waaronder
de trappen, de geschilderde decoraties en
de tegeltableaus. Bijzondere aandacht
schenkt hij aan architect Johannes Schaap
en zijn betekenis voor Friesland.

Voormeer Heerenveen; Familiehuis van
de Heloma’s
Rudolf Wielinga, Bernhard van Haersma
Buma en Rita Mulder-Radetzky
Eb & Vloed Uitgeverij, Gersloot, 2011
160 pp. isbn 9789461902795, € 32,50
Het interieur van Huize
Voormeer in
Heerenveen heeft grote
kunsthistorisch waarde.
Voldoende reden dus
om een boek aan deze
fraaie buitenplaats uit
1755 te wijden. Daar komt bij dat de familie
Van Heloma, rijk geworden door de veenexploitatie in Friesland en Drenthe, een
belangrijke rol in Heerenveen speelde op
bestuurlijk en maatschappelijk gebied. Zij
bewoonde Huize Voormeer van 1755 tot
1822. Deze luxe uitgevoerde publicatie gaat
niet alleen over het huis en zijn bewoners,
maar ook over de tuin, de tuinmanswoning
en het tuinhuis. Daarnaast besteden de
auteurs aandacht aan specifieke onderwerpen zoals het goudleerbehang en het rococo-stukwerk. Een apart hoofdstuk gaat over
Huize Westerbeek, waar Nicolaas van
Heloma in de tweede helft van de 18de
eeuw neerstreek toen de verveningsactiviteiten zich tot daar hadden uitgebreid.

Het schaatsrijdersland bij uitnemendheid; 125 jaar Friesche IJsbond
Hedman Bijlsma en Wiebe Blauw
Boekenmaker.nl, Zaandam, 2011, 296 pp.
isbn 9789088420863, € 29,95
De Friesche IJsbond
heeft een rijke
geschiedenis. De
bond werd 125 jaar
geleden opgericht als
belangenbehartiger
van alle ijsgebruikers.
Het gaat dan om
iedereen die reisde
over het ijs of die goederen over het ijs
vervoerde. De IJsbond ging de strijd aan
met waterschappen die het overtollige
boezemwater wilde laten afstromen,
waarmee ze de ijsvorming belemmerden.
En met de groeiende vloot van stoomschepen die zich een weg probeerde te
banen door het ijs. Later ontwikkelde de
Friesche IJsbond zich tot een soort ANWB
voor ijsminnend Friesland. Nu kennen we
de bond als een organisatie die zorgt voor
berijdbaar ijs. Hedman Bijlsma en Wiebe
Blauw brachten de geschiedenis van de
bond in kaart. Daarbij inventariseerden ze
gemakshalve ook alle toertochten die
sinds 1938 in Friesland zijn verreden.
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

1 april
De Oldehove
Frans Westra vergelijkt de Oldehove in Leeuwarden met
torens in binnen- en buitenland.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
5 april oant 4 maaie
Aaipop 25 jier
Stifting Aaipop fiert it
25-jierrich jubileum mei in
tentoanstelling oer 25 jier
Fryske popmuzyk en Aaipop
as poadium.
www.tresoar.nl en
www.aaipop.nl
3 april
Lezing KFG
Dr. Wiebe Bergsma houdt een lezing over Erasmus en de
Friezen.
www.friesgenootschap.nl
12 april
Rondwandeling door doopsgezind Harlingen
De doopsgezinden zorgen voor een grote vooruitgang
van de Harlinger economie, aardwerk- en tegelfabrieken
en de walvisvaart.
www.hannemahuis.nl
12 april
Lezing over de kraal
In het Admiraliteitshuis houdt Ihno Dragt een lezing
over de kraal.
www.museumdokkum.nl
14 en 15 april
Nationaal museumweekend
Tal van activiteiten in verschillende musea in Friesland.
www.museumweekend.nl
15 april
Liwwadderdag
Het thema is de Transvaalwijk. Er is ook een reünie van
de Landbuurt.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

17 tot en met 26 april
Week van de Klassieken
Er zijn tentoonstelling(en), lezingen, activiteiten en de
Grote Ken-Je-Klassiekenquiz voor gymnasiumleerlingen.
Het thema is Mythologie.
www.weekvandeklassieken.nl

KALENDER

31 maart
Studiedag Doopsgezinde Historische kring
Met lezingen van Tjeerd de Graaf, Koen Zondag, Yme
Kuiper en Arlette Kouwenhoven.
www.tresoar.nl

19 april
Galg en Rad in Fryslân vóór 1515
Historicus Hans Mol vertelt dat galgen in de 15de eeuw
tot het vertrouwde straatbeeld in Friesland hoorden.
www.hannemahuis.nl
21 april
Nacht van de filosofie
Thema dit jaar is de ziel der dingen.
www.tresoar.nl en www.nachtvandefilosofiefryslan.nl
22 april
De jonges en meiskes fanne Rijks
Oud leerlingen van de RHBS aan het Zaailand blikken
terug op hun middelbare schooltijd.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
24 april
Fulgentius, Freud of Frazer
Dr. Piet Gerbrandy vertelt over de betekenis van Griekse
en Romeinse mythen.
www.tresoar.nl
29 april
Moord op baron Van Harinxma thoe Slooten
Baron Van Harinxma thoe Slooten werd in februari 1945
vermoord. Mr. M.H. Severein, rechter te Leeuwarden, vertelt over deze zaak.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot 13 mei
Een Sneker impressionist in Parijs
Tentoonstelling met werk van Siebe Johannes ten Cate
(1858-1908). De Sneker burgemeesterszoon maakte tussen 1880 en 1908 in Parijs furore met zijn impressionistische schilderijen en tekeningen.
www.friesscheepvaartmuseum.nl
22 mei
Vergadering KFG
De jaarlijkse vergadering van het Koninklijk Fries
Genootschap.
www.friesgenootschap.nl
22 mei
Sporthelden uit Romeinse Keizertijd
Dr. Patrick Gouw houdt een lezing over sporthelden uit
de Romeinse Keizertijd.
www.tresoar.nl
13, 14 en 15 juny
Frysk Filologekongres
It kongres hat as tema Taal, tekst en maatskippij, it Frysk
yn in feroarjende omjouwing.
www.fryske-akademy.nl
tot en met 28 oktober
Groen geluk
De tentoonstelling toont groen geluk, van lusthof tot
vokstuin met tuinen uit verschillende eeuwen die het
decor vormen voor keramiek met een groen tintje.
www.princessehof.nl

10 mei
Troelstra-bustocht
Met een postbus wordt langs de ‘lieux de mémoire’ van
Pieter Jelles Troelstra en Nynke van Hichtum gereden.
Piet Hagen en Tineke Steenmeijer-Wielenga vertellen
onderweg over hen.
www.tresoar.nl
13 mei
De standbeelden in Harlingen
Clara von Waldthausen vertelt over de standbeelden in
Harlingen zoals die van Hotze Schuil en Anton Wachter.
Na de presentatie volgt een rondleiding.
www.hannemahuis.nl

VERWACHT
Friestalige popcultuur
Tot in de jaren tachtig leek het onbestaanbaar: volle zalen voor Friestalige popmuziek. De zogeheten Friese Bries met groepen als Weekend at Waikiki en
Kobus Gaat Naar Appelscha veroverde het Hilversumse bolwerk. Roel Slofstra,
Irolt, Ernst Langhout (The Visitor): er zijn tal van aartsvaders. En wat te denken
van de jaren negentig, met Reboelje, pretbands als Strawelte en spraakmakende festivals (Tsjoch, Aaipop, Liet). In de mei-editie van Fryslân artikelen over een
opmerkelijk, want tegendraads cultureel verschijnsel: de jeugd die stormloopt
voor Friestalige muziek.

KFG NIEUWS
Op dinsdag 3 april houdt historicus dr. Wiebe Bergsma
voor de leden van het Koninklijk Fries Genootschap
een voordracht over Erasmus en de Friezen. De lezing
begint om 20.00 uur en is in Tresoar, Boterhoek 1 te
Leeuwarden.
Het Koninklijk Fries Genootschap houdt zijn jaarlijkse
algemene vergadering op dinsdag 22 mei om
19.30 uur in Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden.

De ûngansers yn de boppeseal yn de Herberch fan Nijlân op Aaipop yn 1989.
(Collectie Stifting Aaipop)
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