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Dwangarbeider tussen fronten

door Siebrand Krul

De Tweede Wereldoorlog is voor steeds minder mensen herinnering, voor steeds meer geschiedenis.
Voor degenen die de oorlog niet meemaakten, is die geschiedenis gevat in verhalen, verteld en beschreven, en beelden. Heeft de persoonlijke herinnering de neiging om de uitersten te versterken, het
beeld uit de geschiedenis verandert met de tijd. Het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden is daar een
goed voorbeeld van. Erik Somers van het NIOD beschrijft hoe het Verzetsmuseum zich ontwikkelde
van een particuliere verzameling over het Friese verzet tot een museum dat het bredere verhaal vertelt
over de oorlog in Friesland. Bijna vergeten zijn de avonturen – zo mogen we ze wel noemen – van de
zogeheten Oostlanders; boeren die in de door Hitler veroverde slavische gebieden de arische verworvenheden moesten uitbouwen. Uit hun relaas blijkt dat de oorlog geen verhaal is van zwart of wit, maar
van een diffuus scala grijstinten. Minder ver weg, maar zeker zo beangstigend, is het lot van naasten
in het gebombardeerde en brandende Rotterdam. Aly van der Mark vond bewogen brieven van haar
ouders. In deze Fryslân ook de eerste van een serie overdrukken uit het schitterende Stedenboek van
Frederick de Wit. Uiteraard beginnen we met de Friese hoofdstad, Leeuwarden, ingeleid door Reinildis
van Ditzhuyzen en Kerst Huisman.
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cold case

door Nelleke IJssennagger

Door archeologische voorwerpen kunnen we
ons voorstellingen maken van de personen uit
de steentijd of Middeleeuwen, van wie het ooit
de bezittingen waren. Het idee dat wij zoveel
eeuwen later dezelfde pot of hetzelfde sieraad
aanraken dat zij ooit gebruikt, gemaakt of
gedragen hebben, brengt ons dichtbij onze
voorouders. Wanneer de archeologie menselijke
resten blootlegt, komen we op een heel andere
manier dichtbij het verhaal van een individu.
Moderne, natuurwetenschappelijke methodes
spelen daarbij een steeds belangrijkere rol. Soms
kunnen ze ons dichter brengen bij de vraag wie
iemand was en waar iemand vandaan kwam,
soms werpen ze alleen maar meer vragen op.

De graven zoals ze zijn gevonden in de terp.
(Tekening G. Delger, V.A.R.U.G., Paleohistoria)

Mysterieus graf
in Oosterbeintum

van een vrouw, terwijl de nap naast het hoofd
niet seksegebonden is. Het lijkt er dus op dat in
het graf 398 waarschijnlijk een mannelijk individu
ligt, die begraven is als een vrouw. De vraag is
waarom deze man als vrouw begraven werd, of
waarom dat uit de opgegraven sporen zo lijkt.

Paradox
Er kunnen verschillende redenen ten grondslag
liggen aan de ogenschijnlijke paradox tussen
het bepalen van de sekse op basis van botten
en archeologische vondsten. Ten eerste kan het
liggen aan de interpretatie van het materiaal zelf,
misschien is het een vrouw met heel mannelijke
trekken of is de archeologische interpretatie
van de bijgaven niet zo strikt vrouwelijk als
we vermoeden. Voorbeelden uit onder andere
antropologische studies laten echter zien dat de
praktijk om een man als vrouw te begraven vaker
voorkomt. Zo is het bekend uit Angelsaksische
graven. Uit de antropologische studies blijkt
verder dat de man-vrouwscheiding die we nu
kennen misschien niet overal gold. Mogelijk
bestond er een vorm van ‘tussencategorie’ tussen

In Friesland hebben de terpopgravingen verschillende,
met name vroegmiddeleeuwse, begraafplaatsen opgeleverd,
waarvan het botmateriaal in grote mate bewaard is gebleven.
Het grafveld op de terp van Oosterbeintum is er één van.
Graf 398 roept echter nog vragen op.

D

Het skelet in graf 398. Mantelspelden, kralensnoer, armband en een nap zijn meebegraven. (Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie)
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e begraafplaats van Oosterbeintum (Ferwerderadiel) was in
gebruik van de 5de eeuw tot in het begin van de 8ste eeuw en
werd gebruikt voor begravingen en crematies. De begravingen
leveren veel informatie op over de toenmalige personen in Oosterbeintum,
bijvoorbeeld dat ze een gemiddelde leeftijd van 29,5 jaar hadden toen ze
stierven. Ze geven een beeld van de leden van de gemeenschap en wat zij
als bijgaven meenamen. De opgravers ontdekten een skelet van een persoon
met achondroplasie, een dwerg. Ze vonden elf kindergraven, waaronder
het graf van een negen jaar oud kind, begraven met kralenketting en fibula.
Op basis van alle graven wordt een gemiddelde gemeenschap van tussen
de 19 en 29 mensen in Oosterbeintum voorgesteld. Vaak is te achterhalen
of skeletten van een man of van een vrouw zijn. In Oosterbeintum zijn
ongeveer evenveel vrouwen als mannen herkend. Normaal komt de
geslachtsdeterminatie op basis van de botten overeen met de bijgaven in het
graf, die ook geslachtsgebonden zijn. Graf 398 te Oosterbeintum (5de eeuw
na Christus) viel echter op, omdat het hier niet het geval was. Osteologisch
gezien, dat wil zeggen op basis van de botten, is het skelet van een man. De
meebegraven mantelspelden, kralensnoer en armband zijn echter de spullen

>

De terp in Oosterbeintum. (Foto Hoge Noorden)

man en vrouw. Misschien kon men makkelijker
van de ene sekse naar de andere gaan, net zoals
men in de belevingswereld van die tijd mogelijk
niet zo’n strikt onderscheid ziet tussen mens
en dier of leven en dood als in de huidige tijd.
Bij de antropologische voorbeelden gaat het
in deze bijzondere gevallen dan ook mogelijk
om personen met een bijzondere status. Die
bijzondere status kan worden versterkt wanneer
men een immigrant is.

Vroegmiddeleeuwse migranten
Het skeletmateriaal van Oosterbeintum is
onlangs onderworpen aan een strontium-analyse
in het kader van een Engelse masterscriptie.
Strontium komt in de natuur voor en zit in
ondergronden, planten en dieren. Het levert een
geologische vingerafdruk op die specifiek is van
gebied tot gebied. Het is vooral te koppelen aan
regio’s en type landschappen. Via voeding komt
het ook in mensen en wordt het opgeslagen
in het menselijke skelet- en tandmateriaal. De
analyse van strontium in het skelet kan dus
aangeven in wat voor soort gebied iemand is

De ketting die in
graf 398 is gevonden, bestaat uit
veertig kralen van
glas en barnsteen.
(Paleohistoria)

Archeologen bij de opgraving van de terp, eind jaren ’80, begin jaren ’90.
(Foto G. Delger, V.A.R.U.G., Paleohistoria)

opgegroeid, mogelijk lange tijd verbleven heeft
en waar iemand uiteindelijk terechtkomt. Het
tandglazuur van tanden, bijvoorbeeld, wordt
in de eerste jaren van het leven gevormd en
verandert na het melkgebit niet meer. Hier zit dus
een strontiumprofiel in opgeslagen uit de eerste
jaren van iemands leven. Uit de analyse van het
bot- en tandmateriaal uit Oosterbeintum bleek
dat een deel van de mensen die daar begraven
ligt, er niet is opgegroeid, maar waarschijnlijk
ergens langs de kust in Scandinavië of
Duitsland. Het zijn dus vroegmiddeleeuwse
migranten. Onder hen is het skelet uit graf 398.
De migranten zijn verspreid over het grafveld
begraven. Het onderzoek wees verder uit dat de
migratie van een aantal individuen niet behouden
is aan een bepaalde leeftijdscategorie, bepaald
geslacht of een bepaalde periode. Gedurende
het gebruik van het grafveld stroomden er dus
een aantal mensen toe, mogelijk uit de Donauvallei of vanuit Noord-Denemarken. Blijkbaar
was migratie over een langere tijd een redelijk
normaal fenomeen en zijn de migranten behalve
via de strontiumanalyse niet direct als zodanig
te herkennen. De enige van de migranten die
echt opvalt, is de persoon in graf 398, de man
begraven als vrouw. De mysterieuze immigrant
van Oosterbeintum. <

> Meer weten?
• E. Knol et al., ‘The early medieval cemetery of
Oosterbeintum’ in Paleohistoria, 1995/1996 (37/38),
245-426
• E. McMannus, An isotopic investigation of the Early
Medieval cemetery of Oosterbeintum, Friesland, the
Netherlands, University of Bradford, 2010
• E. Knol, De Noord-Nederlandse kuststreken in de Vroege
Middeleeuwen, Universiteit van Amsterdam, 1993
• E. Taayke et al., Het vroeg-middeleeuwse grafveld van
Oosterbeintum, 1996, Jaarverslagen Vereniging voor
Terpenonderzoek, 1989/1990 (73-74)
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Bij het graf van…

door Doeke Sijens

zijn memoires, die hij de nogal laconieke
titel Belevenissen gaf. Tot ergernis van veel
geschiedschrijvers is hij in deze autobiografie niet
bijster openhartig over wat hij in de diplomatieke
dienst en als minister heeft meegemaakt. Zoals
hij zelf constateerde was hij ook te laat met het
schrijven van dit boek begonnen: het tweede deel
kon hij door zijn afnemende gezondheid niet
meer voltooien.

Eelco
Nicolaas
van Kleffens
Diplomaat in dienst van het koninkrijk
Minister van Buitenlandse Zaken mr. Eelco van Kleffens naast premier Dirk Jan de Geer in gesprek op een terrasje in
Den Haag, augustus 1939. (Nationaal Archief/Spaarnestad Photo)

Links van het pad naar de kerk van
Raard liggen een aantal oude grafzerken,
meestal voorzien van een groot
familiewapen. Stuk voor stuk herinneren
ze aan leden van de familie Van Kleffens,
die hier in de 19de eeuw in de buurt
woonden. Tussen de verweerde stenen
valt het bijna niet op, maar één graf is
van meer recente datum. Het betreft de
laatste rustplaats van Eelco Nicolaas
van Kleffens (1894-1983), die in een lang
leven een grote staat van dienst heeft
opgebouwd. Op zijn grafsteen wordt
die carrière samengevat in de titel waar
hij het meest trots op was: Minister van
Staat.
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M

r. E.N. van Kleffens, zoals hij bekend
stond, werd in 1939 minister van
Buitenlandse Zaken in het kabinet
De Geer. Daarvoor was hij, na een rechtenstudie
in Leiden, lange tijd werkzaam geweest op
hetzelfde ministerie. Uit zijn proefschrift, over de
betrekkingen tussen Japan en Nederland, bleek
al zijn oriëntatie op het buitenland. Zo werkte
hij voor zijn ambtelijke loopbaan begon korte
tijd bij de Volkenbond. Van Kleffens behoorde
niet tot een politieke partij, hij werd als minister
gevraagd vanwege zijn vermogen om juridische
scherpzinnigheid te combineren met diplomatie.
Zijn ministerschap verliep zeer turbulent door
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Van
Kleffens was altijd een voorstander geweest
van de neutrale houding die Nederland had
ingenomen ten opzichte van Duitsland, maar
deze mening herzag hij in de meidagen van
1940 direct. Van Kleffens vertrok als eerste naar

Londen om daar de overkomst van de rest van
de ministers en koningin Wilhelmina te regelen.
Korte tijd later reisde hij nog naar Nederlands
Indië in de hoop hier wel politieke neutraliteit te
kunnen handhaven, maar dit leverde niets op.
Als één van de weinige ministers doorstond hij
zonder kleerscheuren de Londense slangenkuil
van de Nederlandse regering in ballingschap.
Na de bevrijding bleef hij als enige van de oude
ploeg nog enige tijd minister, tot hij in 1947
als ambassadeur naar Washington vertrok. Als
minister en later als ambassadeur in Amerika
speelde hij een belangrijke rol bij het tot
stand komen van de NAVO. In 1950 werd hij
Nederlandse gezant in Lissabon. Als vervolg
op deze betrekkelijk rustige post bekleedde hij
nog belangrijke functies bij de Verenigde Naties
en de OESO. Na zijn pensionering vestigde hij
zich met zijn echtgenote Margaret Horstmann
in Almocageme in Portugal. Hier schreef hij

Van Kleffens was trots op zijn titel Minister van Staat,
zoals op zijn grafsteen staat. (Foto Hoge Noorden)

maatregelen van de Duitsers protesteerde.
‘Voortreffelijker karakter is moeilijk denkbaar –
puur goud,’ schreef Van Kleffens over hem.

Schakel in reeks van voorouders
Ook al heeft hij een groot deel van zijn leven in
het buitenland doorgebracht, Van Kleffens voelde
zich altijd sterk verbonden met Friesland. Hij
werd geboren in Heerenveen, waar zijn vader bij
de rechtbank werkte. In 1905 verhuisde het gezin
naar Groningen, een gebeurtenis die Van Kleffens
in Belevenissen omschreef als een radicale breuk
met de eeuwenoude verankering van de familie
in Friesland. Die verhuizing beschouwde hij als
een ‘verhuizing naar het buitenland’, die het
hem mogelijk maakte zich los te maken van de
familietradities waardoor hij in de diplomatie kon
gaan. Het is geen toeval dat Van Kleffens in Raard
is begraven. De familie ontleende zijn naam aan
het buurtschap Kleffens, bestaande uit twee (in
eerdere tijd drie) boerderijen, gesitueerd iets ten
westen van dit dorp. De Van Kleffens leverden de
jaren door niet alleen veel lokale ambtsdragers
maar ook leden voor de Staten van Friesland.
Vanuit Groningen ging de jonge Van Kleffens
vaak op bezoek bij zijn grootvader in Dokkum,
die daar niet alleen als arts werkte, maar ook
gemeenteraadslid en wethouder was geweest.
Van Kleffens was zich er diep van bewust dat zijn
diplomatieke carrière in een traditie stond van
‘dienende functies tot nut van ’t algemeen, soms
tegen enige vergoeding, veelal om niet.’ Hij zag
zichzelf als een schakel in ‘een lange reeks van

Ervaren brein
Van Kleffens was ogenschijnlijk een saaie en
stijve persoonlijkheid, maar achter zijn formele
uiterlijk ging een humorvolle en hartelijke man
schuil. Koningin Wilhelmina vond hem echt een
ambtenaar, die zich te veel vastklampte aan de
juridische aspecten van een zaak. Dit oordeel
was waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat hij
zijn mening zelden door haar majesteitelijke
vasthoudendheid liet beïnvloeden. Lou de
Jong roemde echter zijn ‘grote helderheid,
schranderheid en integriteit’. De historicus
was van mening dat wat Van Kleffens ‘sprak of
schreef (..) van een penetrante precisie [was] –
de precisie van een juridisch-geschoold en in
de internationale politiek ervaren brein’. Van
Kleffens was zijn leven lang bevriend met Ruurd
Cleveringa, ze kenden elkaar van hun jeugd in
Heerenveen, de moedige hoogleraar die in 1940
een rede hield waarin hij tegen de anti-Joodse

Eelco van Kleffens in de functie van president bij de
vergadering van de Verenigde Naties op 15 april 1965.
(Nationaal Archief/Spaarnestad Photo)

Van Kleffens legde de eerste steen van de boerderij die
Zuid Kleffens heet. (Collectie Doeke Sijens)

voorouders en andere stamverwanten, en ook
naar men mocht verwachten van toekomstige
generaties.’ Hij zal het dan ook betreurd hebben
dat zijn huwelijk kinderloos bleef.

Vredig Friesland
Ver van huis gaf hij zich in Belevenissen over
aan observaties over de verschillen tussen
Friezen en Groningers. Hier zag hij vooral
tegenstellingen, zoals een tabel in het boek
laat zien. Belangrijke eigenschappen van
Friezen – die Groningers ontbeerden of in veel
mindere mate bezaten – waren volgens hem
zelfstandigheid, trots en ‘gevoel voor muziek’.
Groningers waren daartegenover geldzuchtig,
juist wel verdraagzaam, maar misten weer gevoel
voor muziek. Hij vond Friezen aangename
praters, Groningers bezaten die vaardigheid niet.
Omdat zijn moeder uit Groningen afkomstig
was, zocht Van Kleffens in deze geestige tabel
met eigenschappen waarschijnlijk naar de
tegenstrijdigheden in zijn eigen persoonlijkheid.
Het is duidelijk dat Van Kleffens met een
roze bril naar Friesland keek, misschien wel
omdat hij op zoveel andere plaatsen in de
wereld overweldigende problemen had moeten
oplossen. Friesland was voor hem vooral het
vredige en stille Dokkum, waar hij had gespeeld
in de tuin van zijn grootvader. Ook zou hij zich
altijd blijven herinneren hoe hij met zijn vader, in
een koets, van het station in Veenwouden naar
Dokkum reisde. Bij één van die bezoeken reed
het gezelschap door naar de boerderij buiten
Raard, die ‘Zuid Kleffens’ heet. Na een brand
moest deze boerderij herbouwd worden en de
jonge Van Kleffens legde daartoe op 20 juni 1908
de eerste steen, die zich nog altijd in de stalmuur
bevind. Hij noemde dit naderhand ‘de vroegste
plechtigheid waaraan ik in mijn leven bewust heb
deelgenomen.’ <
Met dank aan G. Tania.
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Uitgelicht

door J.A. Mulder

Zes intrigerende
behangselschilderijen van
Aldert Jacobs van der Poort
konden vorig jaar voor Friesland
worden behouden. Ze zijn in
1805 gemaakt in opdracht van
Johannes van der Veen, een
welgestelde handelaar in koffie
en tabak, voor diens woning aan
de Nieuwestad in Leeuwarden.
De landschappen zijn zó
waarheidsgetrouw geschilderd
dat het interessant is om op
zoek te gaan naar de precieze
locatie en de afgebeelde
personen. De zoektocht voert
naar Blesdijke en Blessum.

Landschapsschilderijen van Aldert van der Poort

H

et is opmerkelijk dat de Leeuwarder
schilder Aldert Jacobs van der Poort
(1771-1807) waarheidsgetrouw schilderde, omdat de toen opkomende empirestijl juist
brak met landschappen beschilderde behangsels.
Zelfs de latere Biedermeier koos voor geheel
andere wandversiering. Het kan bijna niet anders
dan dat Johannes van der Veen (1770-1850) een
nauwkeurig omschreven opdracht gaf ter decoratie van de zaal van diens nieuwe in 1802/03 in
empirestijl gebouwde en ingerichte huis aan de
Nieuwestad te Leeuwarden.

>

De voorstellingen

In het verschiet de open plek achter de voormalige
plaats van Antje Sijbes in Blesdijke, dezelfde locatie als
op het schilderij. (Foto J.A. Mulder)

>

De familie van der Veen haalt in Blesdijke de roggeoogst binnen.

> Cyprianus, Johannes en hun oudere nichtje Aafgien
vinden een nestje eieren.
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De schilderijen laten twee verschillende
landschapstypen zien: vier doeken verbeelden
het landschap van het Friese kleigebied en
twee een landschap zoals dat voorkomt op
de zandgronden van de Friese zuidoosthoek.
De verschillen worden benadrukt door twee
typen boerderijen. Op de klei een kop-halsromp boerderij zonder opkamer en met een
lang voorhuis, op de zandgronden een type dat
vanaf de 17de tot het midden van de 19de eeuw

in de zuidoosthoek veel voorkwam, namelijk
een samenvoeging van een oudere boerderij
van het zogenoemde hallenhuistype met een
daarachter gebouwde jongere Friese schuur.
Het is opvallend dat er tweemaal twee jongetjes
op de schilderijen zijn afgebeeld. Eénmaal in
gezelschap van een ouder meisje bij het vinden
van een nestje eieren naast een roggeveld. Dit
tafereel is duidelijk gesitueerd in een landschap
op de zuidoostelijke zandgronden. Op één van de
kleigrond-doeken zien we een een goed geklede
knaap op een brugje zitten vissen. Hij kijkt de
beschouwer aan. Op de achtergrond is een boer
met een vierspan paarden en ploeg op weg naar
een perceel bouwland. Hij wenkt en roept naar
zijn zoontje om mee te komen om zo dadelijk als
‘ploegmennertje’ het vierspan paarden voor de
ploeg te mennen. Verder zijn de landschappen
gestoffeerd met boeren; op de klei aan het
hooien, op de zandgronden oogsten ze de rogge
en we zien we een melkster bezig met haar
arbeid. De mensen lijken heel bewust en zelfs
met een opzettelijke bedoeling op de schildering
in beeld te zijn gebracht.

‘Roots’ in Weststellingwerf
Johannes van der Veen was de zoon van koopman Martinus van der Veen, geboren als Marten
Jacobs van der Veen in 1744 in Oldelamer. Hij
was weer een zoon van Jacob Martens van der
Veen en Adriana van der Wende. Deze Jacob
Martens was aanvankelijk boer in Oldelamer en
exploiteerde met enige familieleden een veenderij in de ‘Halingen van Harmen Jacobs Erven’,
onder dat dorp. Deze laatste activiteit verklaart
misschien de naam Van der Veen. Zijn vrouw
Adriana was een dochter van dominee Theodorus van der Wende, predikant te Oldelamer, die
in dat dorp en in Blesdijke boerderijen bezat.
Na de dood van de dominee, in 1741, betrok
zijn weduwe Antje Sijbes, de boerenhuizinge
op de 45ste stemgerechtigde stelle van Blesdijke en verpachtte het andere bezit. Zij bezat
twee koeien, twee paarden en gebruikte circa
acht lopen ‘gezaai’ (bouwland). Dit betekende
in die tijd een gemiddeld akkerbouwbedrijf in
de Stellingwerven. Schoonzoon Jacob Martens
was van 1747-1754 bakker en graanhandelaar in
Steggerda, maar verhuisde in 1754 naar Peperga
om daar ‘opsigter’ te worden voor enkele grote
verveners en exploiteerde tegelijk een flink deel
van de boerderij op de 44ste stelle die voor de
helft toebehoorde aan zijn schoonmoeder. In
1764 overleed Jacob Martens, in 1774 zijn vrouw
Adriana en ten slotte stierf in 1779, op 94-jarige
leeftijd, Antje Sijbes, de weduwe van de dominee.
In 1780 werden de landelijke eigendommen door
haar kinderen verkocht. Koper werd de welgestelde grondeigenaar en schrijver van een compagnie soldaten, Broer Wigéri uit Wolvega.

bladeren tot rook, pruim- en snuiftabak. Achter
dit huis, aan gene zijde van de Gloppe, bezat
hij een koffiebranderij. Het ging Marten voor de
wind. Hij kwam tot aanzien en werd lid van de
Leeuwarder vroedschap. Marten werd Martinus
van der Veen.

Banden met de Stellingwerfse familie
Martinus van der Veen toog elk jaar naar Blesdijke om, samen met de familie, de rogge van het
land van zijn ouders en grootmoeder te krijgen,
spoedig in gezelschap van zijn zonen, Cyprianus
en Johannes. Aan deze onbezorgde momenten
uit zijn jeugd in Blesdijke heeft Johannes later
vaak terug moeten denken. De herinneringen
schrijnden, aangezien hij al vroeg zijn geliefde
broertje Cyprianus verloor. Vrolijker was daarom
de gedachte aan die ene keer, toen ze een nestje
met eieren vonden, samen met hun oudere
nichtje Aafgien. Aafgien was het dochterje van
ds. Petrus van der Wende, predikant in Scherpenzeel en zwager van Martinus van der Veen.
Een nestje eieren in de oogstmaand! Was het
een grapje van Aafgien of van een volwassene, of
vonden zij bij toeval een pardoes gedeponeerd
legsel van een kip, wie zal het nog zeggen? Maar
de herinnering aan dit gelukzalige moment heeft
Johannes heel opzettelijk laten vastleggen door
Aldert Jacobs van der Poort. Na het overlijden
van de legendarisch oude overgrootmoeder in
1779 kwam er een eind aan de jaarlijkse gemeenschappelijke rogge-oogsten.

Martinus van der Veen
Marten Jacobs van der Veen trok als zoon van
zijn ondernemende vader naar Leeuwarden en
trouwde daar, in de Jacobijnerkerk, in 1765 Elisabeth Stellingwerf. Het paar kreeg twee zoons:
Cyprianus (*1769) en Johannes (*1770). Cyprianus stierf jong. Marten handelde in koffie, thee
en tabak en vooral met koffie was in de tweede
helft van de 18de eeuw flink geld te verdienen. In
1765 had hij een groot pand aan de Nieuwestad
tegenover de Waag te Leeuwarden gekocht dat hij
liet verbouwen en van een representatieve gevel
voorzien. In de kuif van de hoge halsgevel zien
we een gebeeldhouwde slapende ijsbeer, verwijzend naar de veel oudere naam van het huis,
namelijk ‘De Witte Beer’. Op de eerste verdieping
werd gewoond en daarboven waren de pakhuiszolders, beneden was de winkel met daarachter
een tabakskerverij voor de verwerking van tabaks-

Boerderij onder Blessum die nog niet nader geïdentificeerd is.

Gezicht vanaf de plaats waar het brugje lag (nu dam)
op de de boerderij in Blessum met ‘hoogste schuurdak
in Friesland’. (Foto J.A. Mulder)

Een goed geklede knaap zit op een brugje te vissen,
vermoedelijk Johannes van der Veen zelf als jongen. Hij
kijkt de beschouwer aan, zich bewust van de toekomstige verantwoordelijkheid. Links is de boerderij met
het hoogste schuurdak te zien.

De lokalisatie van de taferelen
Na het archiefonderzoek kon op een nazomerwandeling in Blesdijke de plaats worden teruggevonden waar eens de boerderij van Antje Sijbes
had gestaan. Het was verrassend te constateren
dat in Blesdijke aan een restant van de oude
vervallen binnenweg van Blesdijke naar Peperga
de landschapselementen nog vallen waar te
nemen die op één van de schilderingen zijn afgebeeld. Zelfs de plek waar de kinderen de eieren
vonden, is aanwijsbaar. In 1785 overleed Johannes’ moeder Elisabeth en begon zijn vader hem
voor te bereiden op de overname van zijn firma.
Martinus wilde een rustig landelijk leven en kocht
daartoe in Blessum, niet ver van Leeuwarden, de
buitenplaats Ringia State met een boerenbedrijf,
een boerderij daarnaast plus nog de boerderij op
het terrein van de voormalige Wissema State. Op
Ringia State trok hij zich terug. Hij werd er president kerkvoogd en behoorde in Blessum dus tot
de notabelen. Op 2 mei 1790 werd in de kerk van
Blessum het huwelijk gesloten tussen Johannes
van der Veen en Tjebbigje Gorter, dochter van de
rijke doopsgezinde Leeuwarder koopman Klaas
Oenes Gorter. Johannes kon de firma leiden en
hij deed dat uitstekend: hij werd een vermogend
man. In 1802 kocht hij het huis naast ‘De Witte
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de boerderij met
hoogste schuur van
Friesland. Het is
boer Thomas Rinzes
van deze boerderij die samen met
zijn zoontje op het
punt staat een stuk
bouwland naast de
boerderij op Ringia
te ploegen. Rechts
vooraan is de boomwal te zien die het erf
omringde van een
gardenierderij aan de
Miedumerdyk. Langs
de boerderij en langs
de boommantels van
Ringia State, strekte
zich destijds een
breed panorama uit
in zuidwestelijke rich< Waarschijnlijk zijn dit Cyprianus en Johannes met een melkster in Blessum.
> Dit is mogelijk het achtereind van de boerderij van Ringia State.
ting. Daarop zien we
links, op een afstand
van ongeveer 1250 meter het dak van de boerderij
Beer’, liet het slopen en bouwde er een huis in
Klein Bekkum. En heel vaag in de verte de kerkde ontluikende empirestijl. Over de vreugde die
toren van Baaium, Welsrijp of Tzum. Dit beeld
bouw van deze nieuwe woning bracht legde het
is niet meer zichtbaar. Een betonnen kuilberging
overlijden van Tjebbigje in 1802 helaas een sluier
blokkeert het het panorama. Het brugje in de
van verdriet. Daarom werden, denk ik, pas in
Miedumerdyk is vervangen door een dam en de
1805/06 in de zaal op de eerste verdieping aan
opvaart vanaf het brugje naar de Blessumervaart
de achterzijde van het pand de behangselschilis gedempt. Daarop staat nu een ligboxenstal.
deringen van Aldert van der Poort aangebracht.
Even verder bevindt zich nu een betonnen kuilDe schilderijen zijn onmiskenbaar een verwijzing
berging en samen met omvangrijke moderne
naar zijn jeugdjaren: de dierbare herinneringen
bedrijfsgebouwen achter de huidige boerderij op
aan Blesdijke en die aan zijn jongensjaren te
Ringia blokkeren zij grotendeels het uitzicht zoBlessum.
als zich dat op het schilderij is weergegeven. De
overige ‘kleilandschappen’ zijn vrijwel zeker evenDe locatie te Blessum
eens gesitueerd rond boerderijen onder Blessum.
Op één van de schilderijen op de klei zien we,
Deze locaties vallen helaas niet meer te traceren
zittend op een brugje, vermoedelijk Johannes van
omdat de situatie in de loop der tijd nogal is
der Veen zelf als jongen. Ernstig kijkend naar de
gewijzigd. Merkwaardig is dat Ringia State zelf
beschouwer en doordrongen van de toekomstige
nergens is te zien. Was dit bescheidenheid, of
verantwoordelijkheid die vader Martinus op zijn
ging het Johannes van der Veen louter om geschouder legde. Vermoedelijk liet hij zijn oudste
liefde plekken uit zijn jeugdjaren? In ieder geval
zoontje Martinus (*1791) heimelijk als model
moeten Johannes van der Veen en Aldert van der
voor zichzelf fungeren. Het brugje lag in de
Poort tenminste enige keren zowel Blesdijke als
Miedumerdyk over de opvaart die oorspronkelijk
Blessum hebben bezocht. Van der Poort heeft
vanuit de Blessumer vaart westwaarts liep naar
daar meerdere voorbereidende schetsen voor de
de molen van de zogenaamde Molenpolder.
grote opdracht hebben gemaakt. Het is slechts
Links achter hem zien we de boerderij die zich
gissen, maar ik heb de indruk dat de koopman
bevond ten noorden van de toegang naar Ringia
en de schilder een vriendschappelijke verhouding
State. Deze boerderij bestaat nog en is na een
met elkaar hebben gehad.
verbouwing rond 1830 tegenwoordig bekend als
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Kort nieuws
De schilderijen zijn als waardevol Fries erfgoed
behouden door de aankoop door de OttemaKingma Stichting, vooral dankzij de inzet van
architectuur- en kunsthistoricus Peter Karstkarel.
Na restauratie worden ze getoond in het Fries
Landbouwmuseum te Earnewâld.

Terug naar de Stellingwerven
Johannes van der Veen en Tjebbigje Gorter kregen te Leeuwarden zeven kinderen. Tjebbigje
overleed in 1802; in 1808 hertrouwde Johannes
opnieuw in Blessum met Aaltje Noyon uit Sneek.
Op het gebied van de handel in baaitabak had hij
vrijwel een monopoliepositie in Friesland. In 1811
kocht hij uit de boedel van de familie Van Haren
te Wolvega het landgoed Lindenoord, dat Onno
Zwier van Haren na een verwoestende brand had
laten herbouwen. Negen jaar later, in 1820, stierf
Martinus en erfde Johannes diens bezittingen.
Ringia State verhuurde hij vervolgens. De state
werd in 1832 gesloopt. Intussen had hij na 1820
een aanzienlijk park rond Ringia aan laten leggen, compleet met uitgestrekte boomgaarden
met allerlei fruitrassen. Hij was geïnteresseerd
in bijzondere fruitrassen en tuinaanleg. Een
prachtige oude boomgaard naast de boerderij
‘met hoogste schuurdak’ is hiervan nu nog een
zichtbaar restant. Inmiddels was Johannes van
der Veen in 1831 benoemd tot vrederechter in de
Stellingwerven, met als standplaats Oldeberkoop.
Hij vestigde zich in dat jaar op Lindenoord te
Wolvega. In 1838 werd het ambt van vrederechter
omgezet in dat van kantonrechter. In die functie
bleef hij werkzaam tot zijn overlijden op 1 augustus 1850 op Lindenoord. Hij moet zich in de
Stellingwerven bijzonder thuis hebben gevoeld.
Hij rondde het landgoed af tot een oppervlakte
van totaal ruim 210 hectare en investeerde in
verveningen in Oldelamer. Verder wijdde hij zich
in Wolvega aan zijn liefhebberijen: het kweken
van fruitbomen, het verzamelen van exotische
planten, tuinaanleg, oosters porselein en antieke
tapijten. Zijn park en zijn verzamelingen trokken
bezoek van vele vooraanstaande liefhebbers elders uit Nederland. <

J.A. Mulder (Heerenveen, 1942) is oud-directeur van
Museum het Princessehof te Leeuwarden. Hij
specialiseerde zich na zijn pensionering in de
geschiedenis van de materiële cultuur van het Friese
platteland en verricht boerderijhistorisch onderzoek.

door Marijke de Boer

Zeldzaam boek uit klooster Sion
In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is een
onbekend boek uit vrouwenklooster Sion in Niawier
gevonden. Het boek is in 1561 geschreven door de
Leeuwarder ‘Augustini hendrick zoen’. Er zijn weinig
boeken bekend van de cisterciënzers, de rijkste
kloosterorder van Friesland.
www.leeuwardercourant.nl

Friese Topstukken
Het Fries Museum heeft een gratis app gelanceerd
waarmee Friezen een foto van hun Friese Topstuk
kunnen uploaden. De foto’s met motivatie komen
op de website www.friesetopstukken.nl. De leukste
inzendingen zijn bij de opening van het museum te
zien in september. Het museum vraagt ook dertig
bekende Friezen om een foto te maken van hun
topstuk en bovenbouwleerlingen van basisscholen
gaan er ook mee aan de slag. Met deze oproep liet het
museum zich inspireren door de eigen geschiedenis.
In 1877 vroeg het Fries Genootschap aan alle Friezen
om voorwerpen in te zenden voor de Historische
Tentoonstelling van Friesland. Maar liefst 1.488
inzenders kwamen toen iets langsbrengen.
www.friesmuseum.nl

Filmhuis
In het nieuwe Fries Museum is op 21 maart het
nieuwe filmhuis geopend. Het heet ‘Slieker Film’
en is vernoemd naar de in 1861 in Leeuwarden
geboren George Christiaan Slieker. Hij was de eerste
Nederlander die films vertoonde. Zijn debuut was
op 16 juli 1896 op de Leeuwarder kermis, op het
Wilhelminaplein.
www.filminfriesland.nl

Museum Eb en Vloed

Opening nieuwe Fries Museum
In september opent het Fries Museum de deuren van
zijn nieuwe gebouw op het Wilhelminaplein voor het
publiek. Het museum presenteert Friesland in drie
verschillende tentoonstellingen. Ferhaal fan Fryslân
is een kennismaking met Friesland en de Friezen. De
tentoonstelling geeft antwoord op vragen als: zijn er
in de Middeleeuwen echt Friese koningen geweest en
hoe Fries zijn de Friese koeien? De tentoonstelling
Horizonnen laat aan de hand van kunst zien hoe
mensen hun horizon steeds willen verbreden, met
werken van kunstenaars als Gerrit Benner, Jan Mankes
en Robert Zandvliet. De tentoonstelling Oud Geld
gaat over de Gouden Eeuw in Friesland. Na Holland
was Friesland in de 17de eeuw de rijkste provincie
van de Republiek. De expositie vertelt verhalen van
smaakmakers als stadhouder Willem Frederik van
Nassau-Dietz, voorvader van koningin Beatrix. In het
museum komt ook een museumwinkel en een café.
www.friesmuseum.nl

In 2014 moet in de haven van Lauwersoog een
museum openen met moderne kunst over zee
en visserij. Dat plan komt van kunstverzamelaar
Thom Mercuur. Arcihtect Gunnar Daan maakte een
ontwerp voor een rond kunstpaviljoen op palen. Het
tentoongestelde werk komt uit de collectie van Mercuur
en bevat zeegezichten van onder andere Permeke en
Brusselmans.
www.omropfryslan.nl

Foto Hoge Noorden

Uitgelicht

Erepenning Tjeerd de Graaf
Taalonderzoeker Tjeerd de Graaf is bij het symposium
van het 75-jarig jubileum van de Fryske Akademy
onderscheiden met een erepenning. De Graaf,
jarenlang werkzaam aan de RUG, werkt als onderzoeker
voor Mercator. Hij legt bedreigde talen vast.
www.fryske-akademy.nl

Tsjêbbe Hettinga ferstoarn

Fries Verzetsmuseum
Eise Eisinga Planetarium
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed steunt een
uitbreiding van het Eise Eisinga Planetarium met
15.000 euro. Het geld is bedoeld voor een educatieve
ruimte waar bezoekers via moderne technieken kennis
kunnen maken met ons zonnestelsel. Onlangs is het
planetarium uit elkaar gehaald voor groot onderhoud.
Alle onderdelen zijn schoongemaakt, gesmeerd en weer
teruggeplaatst volgens de aanwijzingen die Eisinga zelf
opschreef.
www.planetarium-friesland.nl

In het Fries Verzetsmuseum, dat in het nieuwe Fries
Museum komt en ook in september opent, komen de
verhalen van de bewoners van Friesland in de jaren
1940-1945 aan bod. Ze vertellen hoe zij de oorlog
op het platteland beleefden. Begin januari hield het
Verzetsmuseum een succesvolle inleveractie. Ruim 200
foto’s en 90 persoonsbewijzen zijn ingebracht. Het
materiaal wordt gebruikt om het verhaal te vertellen van
mensen die de oorlog meemaakten. In het kader van
de landelijke actie ‘Niet Weggooien’ is op vrijdag 3 mei
opnieuw een inleverdag, die is in Tresoar tussen 10.00
en 16.00 uur.
www.friesverzetsmuseum.nl

Dichter Tsjêbbe Hettinga is 7 maart ferstoarn. Hy
waard berne yn 1949 op yn pleats by Burchwert, folge
de kweekskoalle en studearre Nederlânsk en Frysk oan
de Ryksuniversiteit yn Grins. Hy hie in spesjale styl
fan foardragen. Op de Frankfurter Buchmesse yn 1993
makke er grutte yndruk mei it út de holle foardragen fan
hiele lapen tekst
fol fan muzyk en
ritme. Doe begûn
Hettinga syn segetocht oer de poëzij
poadia rûnom yn
de wrâld. Yn 2001
krige er de Gysbert
Japicxpriis foar syn
bondel Fan oer see
en fierder. Hy waard
ien fan de grutte
boechbylden fan de
Fryske kultuer.
www.sirkwy.nl
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door Reinildis van Ditzhuyzen

De Lakenhal en Den Burg (de
burcht) in Leiden zoals afgebeeld in de Stedenatlas.

werk te kunnen laten genieten, heeft uitgeverij Lannoo in
samenwerking met de KB deze replica op ware grootte laten
maken. Het boek kost 119 euro, maar dan heb je ook wat:
het is een halve meter hoog, 35 centimeter breed, en het
weegt 10 kilo. Maar het gaat natuurlijk om de inhoud en
die is werkelijk schitterend. Er is de grootst mogelijke zorg
besteed aan de uitgave, met als gevolg dat de destijds met
de hand ingekleurde kaarten en stadsgezichten net zo fris
en fonkelend zijn als in het echte boek. Het was een Fries,
VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die bij de feestelijke
presentatie van het Stedenboek het eerste exemplaar in
ontvangst mocht nemen. Hij opende het boek en koos
daarbij natuurlijk een Friese stad om aan het publiek te laten
zien: Dokkum.

De populariteit van stedenboeken

Google Earth van
			 de Gouden Eeuw
De Friese elf steden hebben tot ver buiten de provinciegrenzen een magische klank. Je kunt
ze bezoeken op een tocht te voet, per fiets, in auto of boot, en natuurlijk op de allermooiste en
populairste manier: op schaatsen. Deze magie kan men nu op een bijzondere manier beleven: met het
doorbladeren en bekijken van het onlangs als facsimile verschenen Stedenboek uit de Gouden Eeuw
van Frederick de Wit uit 1698.

Kaartenmaker Joan Blaeu.
Portret door J. van Rossum
uit 1654/1672. (Instituut Collectie Nederland)

12

D

it kostbare en zeldzame boek met 158 ingekleurde
plattegronden, stadsgezichten en gravures van
steden in de Noordelijke en Zuidelijke Neder
landen – waaronder natuurlijk de elf Friese steden –
verwierf de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in 2010.

Het is een enorm groot en dik boek uit circa 1698, toen
genoemd ‘Perfecte aftekeningen der steden van de XVII
Nederlandsche Provinciën in platte gronden’. Uitgever
was de Amsterdammer Frederick de Wit, een bekende
cartograaf en graveur. Om veel mensen van dit unieke

In de Gouden Eeuw was onze Republiek een land
van kooplieden. Zij merkten dat duidelijke kaarten en
plattegronden voor hun handels- en ontdekkingsreizen
onontbeerlijk waren. Trouwens, ook voor militaire doeleinden
waren zulke kaarten nuttig. Zo liet Filips II (die wij in 1581
als onze koning afzwoeren) vanaf 1559 in het geheim zo’n
250 plattegronden van Nederlandse steden maken. Door
de stijgende vraag naar gedetailleerde kaarten kwam in
Amsterdam het speciale ambacht van de cartografie tot
grote bloei, sterk geholpen door de toestroom van Vlaamse
cartografen. In de 17de eeuw werden vooral de zogenaamde
stedenatlassen met stadsplattegronden razend populair bij
de mensen die dit konden betalen. Het was een pronkstuk
in je huis. Zulke boeken werden toen uitgegeven door de
Amsterdammers Joan Blaeu en Johannes Janssonius. Zij
hadden het overigens niet zelf bedacht, maar het voorbeeld
afgekeken van het duo Georg Braun & Frans Hogenberg, die
tussen 1572 en 1618 in Keulen een schitterend stedenboek
in zes delen hadden uitgegeven met 363 platen van de
toen belangrijkste steden van Europa en elders. Dat
kunnen wij ook, dachten deze cartografen. Beiden, zowel
Blaeu als Janssonius, publiceerden vervolgens prachtige
stedenboeken, die uitstekend werden verkocht en nog
altijd beroemd zijn. Overigens kopieerden ze hiervoor ook

plattegronden van Braun & Hogenberg, al dan niet met
bronvermelding.

Stedenboek van De Wit
Hun stadgenoot Frederick de Wit (1629/30-1706) kende die
atlassen natuurlijk en besloot zelf ook een stedenboek uit te
geven. De Wit was een geslaagd man: hij was rijk geworden
door te handelen in prenten en kaarten en leefde op grote
voet. In Amsterdam werkte hij aan de Kalverstraat (het huis
heette heel toepasselijk ‘Inde Witte Pascaert’), hij bezat er
tien huizen, rijtuigen en paarden, hield een eigen koetsier en
verbleef graag op zijn (gehuurde) buitenplaats. Inmiddels
waren de bedrijven van Blaeu en Janssonius opgedoekt. De
Wit greep toen zijn kans: voor een prettige prijs kon hij in
1694 op twee veilingen hun koperplaten en het recht van
uitgeven van hun werken kopen. Meteen ging hij ermee aan
de slag en zo kon zijn Stedenboek weldra verschijnen. Het
begint met de steden van de Republiek, en wel per gewest
in de hiërarchische volgorde van de Zeventien Provinciën.
Friesland is hierin het vijfde gewest, na het hertogdom
Gelderland, de graafschappen Holland en Zeeland en de
heerlijkheid Utrecht, en vóór Overijssel (met Drenthe) en
Groningen. Daarna volgen de steden van de Zuidelijke
Nederlanden. Overigens is Den Haag – geen stad, maar wel
belangrijk – toch opgenomen. Het volgt helemaal achteraan,

Portret van landmeter
Andries van der Wal. Hij
heeft een meetstok in zijn
hand. Verderop staan twee
assistenten. Werk van
een anonieme schilder uit
1650/1674. (Rijksmuseum)
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Gids voor religieus en cultureel erfgoed

voorzichtig en netjes in. Soms werden ‘meester afzetters’
ingehuurd: dat waren mensen die het inkleuren (= afzetten)
uitmuntend beheersten en de afbeeldingen omtoverden tot
kunstzinnige scheppingen.

De Friese elf steden

Stadhuis, waag en Nieuwe
Kerk, tijdens marktdag op
de Dam in Amsterdam in de
Stedenatlas.

na de achttien Hollandse steden. Frederick de Wit gebruikte
in zijn Stedenboek dus de platen van zijn voorgangers, die
hij soms aanpaste. Ook voegde hij decoraties toe. Voor de
Friese steden gebruikte hij hoofdzakelijk de koperplaten van
Blaeu.

Landmeters en afzetters
Het is ongelooflijk hoe goed men vóór de komst van het
vliegtuig kaarten kon maken. Maar de Hollandse cartografen
gingen dan ook zeer secuur en met nieuwe technieken te
werk. Voor het maken van plattegronden gebruikten zij de
‘veelhoeksmeting’. De landmeter liep door de straten van
de stad en mat de lengte door het tellen van de stappen of
met een meetketting. Bij bochten en kruisingen nam hij met
een kompas de richtingen op. Zo ontstond een netwerk of
‘skelet’ van de stad, waarin vervolgens huizen, grachten,
kerken en dergelijke werden getekend. Bijzondere gebouwen
werden in vogelvluchtperspectief afgebeeld. De koperplaten
konden maar in één kleur gedrukt worden. De kaarten
moesten dus stuk voor stuk met de hand ingekleurd worden.
Thuiswerkers, vooral vrouwen en kinderen, deden dit werk.
Met een voorbeeld naast zich kleurden zij de stapels kaarten

Reinildis van Ditzhuyzen
(Arnhem) studeerde
geschiedenis en talen in
Nijmegen, Salzburg, Wenen,
Barcelona en Brugge. Schreef
diverse cultureel-historische
boeken over de Oranjes,
omgangsvormen en de
gloppen op Vlieland.
www.reinildis.nl
> Meer weten?
•	Marieke van Delft en Peter
van der Krogt (red), Atlas
De Wit. 1698 Stedenatlas
van de Lage Landen,
Lannoo, Koninklijke
Bibliotheek en Racine, 2012
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De Beurs in Amsterdam, zoals afgebeeld in de atlas van
Frederick de Wit.

Wat is er op de stadsplattegronden van de Friese elf
steden te zien? Om te beginnen zijn ze alle versierd met
hun eigen stadswapens. Op de platen van zeven steden
prijkt bovendien het wapen van Friesland, twee leeuwen
van goud in azuur. Bij Hindeloopen, Workum, IJlst en
Sloten is het Friese wapen om onduidelijke reden niet te
zien. Bovendien zijn ze gevieren op één bladzijde, en dus
kleiner dan de ander, maar wel heel precies, afgebeeld. Van
Hindeloopen is zelfs geen plattegrond getekend, maar een,
overigens bekoorlijk, stadsaanzicht vanuit de Zuiderzee.
Ten slotte is bij vier Friese steden (Staveren, Dokkum,
Bolsward, Sneek) in een fraai vormgegeven cartouche
een opdracht in het Latijn afgebeeld. Deze teksten, te
vertalen als ‘aan de zeer aanzienlijke en zeer verstandige
heren burgemeesters en raadslieden van de stad …’,
waren bedoeld om de stadsbesturen te bedanken voor het
verstrekken van de nodige gegevens. Het is een genoegen
de Friese kaarten zorgvuldig te bestuderen, want je ontdekt
telkens iets nieuws. Opvallend zijn natuurlijk de kerken,
havens, stadsgrachten (delft geheten), markten, molens.
Maar let ook op de nauwgezet getekende en ingekleurde
bruggen, stadspoorten, talrijke zeilboten, golven van de
Zuiderzee, en weilanden met koeien en paarden. Ook zie je
bleekvelden met hemden en doeken (Harlingen, Franeker),
vestingmuren en blokhuizen (Dokkum, Staveren, Sneek) en
sierlijk aangelegde boomgaarden en moestuinen (Sneek,
Leeuwarden).

Kaart als kunstwerk
Het boek is dus een lust voor het oog – ook wat betreft
steden in andere gewesten. Door de vele details krijg je
een aardig beeld van het dagelijks leven in de Gouden
Eeuw. Aan Amsterdam, de rijke handelsmetropool, is extra
aandacht besteed met afbeeldingen van de Beurs, diverse
kerken, het majestueuze Stadhuis, bekend als het ‘achtste
Wereldwonder’ (nu Paleis op de Dam), de toen fameuze
brandspuit van Van der Heyden en nog veel meer. Ook
Leiden heeft een aantal eigen bladzijden gekregen met
onder meer de universiteit, de burcht en de Lakenhal. Alle
platen zijn kleine kunstwerken. Niet voor niets scheurde
men ze vroeger uit de stedenatlassen om ze vervolgens
ingelijst aan de muur op te hangen, - of voor veel geld te
verkopen. Daarom zijn er ook zo weinig stedenboeken
bewaard gebleven. Gelukkig maakt deze uitgave het werk
van Frederick de Wit voor iedereen bereikbaar. In Fryslân
zullen meer Friese steden worden afgebeeld. We beginnen
natuurlijk met de veruit belangrijkste stad van Friesland:
Leeuwarden. <
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Leeuwarden
in 1698

door Kerst Huisman

Een mooie, kleine, knusse en compacte stad. Dat is de indruk die deze
fraaie kaart uit de Atlas De Wit geeft van Leeuwarden. De Friese hoofdstad
paste toen ongeveer in een oppervlak van een vierkante kilometer. De stad
is in de eeuwen daarna uitgedijd tot een vele malen groter territorium dan
in 1698, tot aan Lekkum en haast tot bij Marssum, en tot voorbij Goutum
en Hempens. Een wandeling langs de randen van de stad was toen een
kuier van ongeveer vier kilometer. Nu is het bijna 25 kilometer. Maar toch
is het stratenpatroon in de binnenstad nog heel goed te herkennen. Je
zou aan de hand van deze kaart nu haast wel een stadswandeling kunnen
maken.

T

och is er ook veel veranderd. Eén van de opvallende dingen is dat er toen in de stad
meer grachten waren dan er nu nog in het stadscentrum te vinden zijn. De gracht
op de Nieuweburen is verdwenen, evenals het verlengde daarvan met een bocht bij
het Natuurmuseum Fryslân langs in westelijke richting naar de Oldehove tussen de Grote
Kerkstraat en de Groeneweg door. Ook de aftakking van deze gracht naar de Nieuwestad
is weg, evenals het water via Eewal, Gouverneursplein, Hofplein en Herenwaltje. Ook de
gracht via Turfmarkt en Tweebaksmarkt is verdwenen. Van de Keizersgracht rest alleen
nog de straatnaam. En niet te vergeten natuurlijk: de Oude Heerengracht, die naast het
Zaailand liep. Fraai zijn ook de kerken en torens afgebeeld: de Oldehove, de Nijehove (oorspronkelijk een kloosterkapel), de Grote of Jacobijner kerk, en ook heel duidelijk de in 1884
afgebroken Nieuwe Toren aan de Grote Hoogstraat. De naam Klokstraat herinnert hier nog
aan. De Westerkerk (nu poppodium Romein), de Kanselarij, de Galileër kerk, het Fursten
Hoff (Stadhouderlijk hof), het Blockhuys en direct daaraan grenzende ’t Werck en Tucht
huys.

Vestingstad
De stad werd omsloten door een vrij brede gracht, waar maar op vier plaatsen bruggen
waren, waarlangs men in de stad kon komen of deze verlaten: aan de noordkant de Sint
Catharinapoort of Hoeksterpoort, zo genoemd naar de vlakbij staande Catharinakerk of
het stadsdeel Hoek dat hier lag, aan de oostkant de Nieuwe Vlietsterpoort, genoemd naar
het vandaar in oostelijke richting lopende Vliet, aan de zuidkant de Sint Jacobspoort of
Wirdumerpoort, uiteraard vanwege de uitvalsweg naar Wirdum en aan de westzijde de
Vrouwenpoort. Aan deze poort herinnert nog het etablissement vlakbij met dezelfde naam.
Leeuwarden is ook een vestingstad, zoals aan de bolwerken is te zien. Op de meeste van
die bolwerken staan molens. Op één van de bolwerken lag de Prinsentuin (Fursten Tuyn),
op de kaart mooi aangegeven. Een vesting was Leeuwarden toen eigenlijk pas een driekwart
eeuw, nadat na de rampzalig verlopen Slag bij Boksum van 1586 een begin gemaakt was
met de versterking van de stad. In 1618, enige jaren voor de afloop van het Twaalfjarig Bestand, werd een meer omvangrijke versterking gerealiseerd. Opvallend is ook de landelijkheid buiten de stadsgracht, met in de rechterbenedenhoek het begin van de Potmarge. Al
dat groen is sindsdien al lang onder de stadsuitbreiding verdwenen. <
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thema: Beelden van de oorlog

door Erik Somers

Het oorlogsbeeld van
het Fries Verzetsmuseum
Met de opening van het Fries Museum op het Wilhelminaplein in Leeuwarden in september
krijgt ook het Fries Verzetsmuseum, zoals de benaming tegenwoordig luidt, een nieuwe
behuizing. Bijna zeventig jaar na de bevrijding wordt de geschiedenis aan de Tweede
Wereldoorlog in een prachtige, moderne museale omgeving en in een geheel nieuwe
presentatie vormgegeven.

tonen. Want, zoals cultuurgedelegeerde en ARP-politicus
P. van der Mark voor de Provinciale Staten bepleitte: ‘Dit
mei Fryslân net út’. Door toedoen van de organisaties
kon de oorlogsverzameling worden aangekocht en na een
lange moeizame weg, met veel ambtelijke hobbels, kon het
Verzetsmuseum Friesland in 1979 de deuren openen. De
herinnering aan de oorlog was veiliggesteld.
Deze eerste museale presentatie in de Kanselarij te
Leeuwarden was een bonte uitstalling van voorwerpen,
waaraan een veelheid aan oorlogsthema’s verbonden
was. Veel objecten in een kleine ruimte. Een uitgesproken
verhaallijn ontbrak, maar de aandacht voor het verzet
voerde de boventoon, met als middelpunt een monument
ter nagedachtenis aan omgekomen verzetsmensen in
Friesland. Hun nagedachtenis moest herdacht worden: een
museum als een monument. De noodgedwongen verhuizing
in 1987 naar het Zuiderplein in de Friese hoofdstad bracht
weinig verandering in de presentatie. De enorme collectie
van verzamelaar Reitsma bleef de opstelling domineren.
De oorlogsgeneratie drukte een belangrijke stempel op het
verhaal van het jonge museum. Er werd weinig aansluiting
gevonden met het nationale betoog waarin steeds meer
aandacht voor oorlogsslachtoffers en de vervolging van
vooral de Joden domineerde. Een belangrijke verandering
was wel dat het museum meer aandacht aan het onderwijs
besteedde. De oorlog moest niet alleen bewaard en herdacht
worden, er moest ook lering uit worden getrokken: de
verschrikkingen van de oorlog als waarschuwing voor de
huidige samenleving. Met de inzet van wisselexposities kon
zo ook actuele thema’s aan bod komen.

>

Niet alleen verzet

Met instemming van het publiek wordt na de bevrijding
op 15 april 1945 in Leeuwarden ‘een moffenmeid’ door
de politie opgepakt. (Beeldbank WO2 / FVM)

> Intocht Canadese bevrijders
in Leeuwarden op 15 april
1945. (Beeldbank WO2 /
FVM)

V

eel wijst er op dat de oorlog ook de komende jaren
nog onverminderd in de belangstelling zal staan.
Maar het verhaal dat verteld wordt, en het beeld dat
we van de oorlog hebben, is in de loop van de tijd veranderd.
En dat beeld zal blijven veranderen, niet in de laatste plaats
omdat er nog maar weinig mensen zijn die de Duitse bezetting bewust hebben meegemaakt. Steeds minder kunnen
we de verhalen uit de jaren 1940-1945 uit eerste hand horen.
Met de opening van het nieuwe museum wordt teruggekeken
op de wijze waarop de herinnering van de oorlog zich in het
verzetsmuseum heeft ontwikkeld en welke boodschap eraan
verbonden is. Want, zo leert de praktijk, uit een museale presentatie over de oorlog moet altijd een les worden geleerd.

‘Dit mei Fryslân net út’
Het Verzetsmuseum Friesland zoals dat in 1979 werd
geopend en de nieuwe presentatie, die vanaf dit najaar
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te zien zal zijn, lopen enorm uiteen. De intenties zijn
verschillend en de presentaties onvergelijkbaar. De plannen
voor een verzetsmuseum in Friesland kwamen destijds
voort uit de tentoonstelling ‘V-25’, naar aanleiding van de
viering van 25 jaar vrijheid in 1970. Deze expositie in het
gebouw de Beurs in Leeuwarden was ingericht op basis
van de privécollectie van verzamelaar van oorlogsmateriaal
Bob Reitsma. De presentatie ademde in alles de geest van
die tijd uit. Het beeld van de oorlog werd bepaald door het
gangbare nationale narratief van verzet en aandacht voor
de geleverde strijd tegen de Duitse bezetter. Initiatieven
om de tijdelijke tentoonstelling permanent in een museum
onder te brengen werden dan ook vooral gesteund door het
voormalig Fries verzet, verenigd in de Vereniging Friesland
1940-1945, de Stichting Friesland 1940-1945 en de Stichting
Sneek 1940-1945. Voor hen was er alles aan gelegen de
collectie van Reitsma te behouden en aan het publiek te

In 1995 keerde het Verzetsmuseum Friesland terug naar
de Kanselarij, waar het met behoud van zelfstandigheid
geïntegreerd werd in het Fries Museum. De museale
presentatie daar ging uit van een geheel andere benadering.
Het verzet was niet langer het leidende paradigma, ook al
bleef het Verzetsmonument een kernobject in de presentatie.
Verschillende herinneringsgroepen uit de samenleving
en nieuwe thema’s kwamen aan bod, zoals het dagelijks
leven, vervolging, collaboratie, ontspanning en economie.
Het publiek, vooral scholieren, kreeg een aantal dilemma’s
voorgeschoteld en werd opgeroepen hierover na te denken.
‘Wat zou jij doen in deze omstandigheden? Waar kies jij
voor?’ Zo kreeg de collaboratie met de Duitse bezetter
meer aandacht, waarbij geprobeerd werd motieven en
beweegredenen van aanhangers van het nationaalsocialisme
te belichten. De vraag werd gesteld wat ‘gewone’ burgers
bewoog om zich achter de bezetter te scharen of om met
hen samen te werken. Deze benadering kreeg betekenis
door relaties te leggen met actuele begrippen als
vrijheid, democratie, gezag en autoriteit. Naast kennis en
informatieoverdracht daagde het museum de bezoeker uit
een standpunt in te nemen en een mening te vormen. De
achterliggende gedachte was dat het maken van keuzes

De Joodse kinderen Jansje
en Benjamin Pais uit Harlingen kort voor hun deportatie
in 1942. (Beeldbank WO2 /
Joods Historisch Museum)

Kort na de oorlog volgde een tentoonstelling over de oorlog waarin
het nationale beeld van heldhaftig verzet en van een gekrenkte nationale trots centraal stond. (Beeldbank WO2 / FVM)

iets van alle tijden is. In de presentatie werd de oorlog
niet zozeer meer ingezet als een ‘Nooit-meer-oorlogwaarschuwing’, maar moest de morele en educatieve
betekenis eerder gezocht worden in het op gang brengen van
een bewustwordingproces over universele waarden.

Persoonlijke verhalen
Binnen het veld van Nederlandse WO2 musea was
de ‘keuzes-aanpak’ van het Verzetsmuseum Friesland
vernieuwend te noemen en kreeg spoedig navolging in
verschillende museale oorlogsinstellingen elders in het land.
Een andere invalshoek was voorts het versterken van de
identificatie met de oorlog door persoonlijke verhalen als
uitgangspunt te nemen. Gezinsgeschiedenissen stonden
centraal rond vier thema’s: je collaboreert, je doet niets of
je schikt je, je gaat in het verzet of je wordt – voor zover je
daar een keus in hebt – vervolgd. Opmerkelijk was vooral
de aandacht die aan een NSB-familie werd besteed. In
een museale presentatie was niet eerder op een dergelijke
directe, persoonlijke wijze de collaboratie belicht. Daarbij
stond niet de veroordeling van de gemaakte keuzes centraal,
maar de afwegingen, de dilemma’s en de gevolgen van die
keuzes. Het museum had de thematiek verbreed en had
en passant ook meer de nadruk op het nationale beeld van
de oorlog gelegd. De aanduiding Verzetsmuseum dekte
daarmee in strikte zin niet langer de lading. Maar om de

Een op het eerste gezicht
onbeduidende paar
Amerikaanse legerschoenen
komt tot leven door het
in de context te plaatsen.
Een Duitse militair nam de
‘legerkistjes’ mee van een
omgekomen geallieerde
vlieger bij Ferwerd. Er
ontstond een hachelijke
situatie toen de Duitser
werd ingekwartierd bij een
Friese familie, die al een
jonge Joodse onderduiker
in huis had. De militair
verbleef bij het gezin zonder
ooit te weten dat de andere
gast een onderduiker was.
Bij het afscheid gaf de
Duitser de schoenen aan
de onderduiker. Hij zou ze
beter kunnen gebruiken. Aan
het getoonde schoeisel is
een veelheid aan verhalen
en interpretaties verbonden.
Door het aangeven van de
verschillende aspecten zegt
het voorwerp iets over de
onderduik in Friesland, de
Jodenvervolging, de Duitse
inkwartiering, de (geallieerde)
luchtoorlog, maar ook over
de spanningen in oorlogstijd
en persoonlijke keuzes.
(FVM)

19

thema: Beelden van de oorlog

Direct na de oorlog gemaakt foto van de verzetsmensen, die op 8 december 1944 de Overval op de
strafgevangenis – Huis van Bewaring te Leeuwarden
uitvoerden. (Beeldbank WO2 / FVM)

naam nu te veranderen in ‘Bezettingsmuseum’
of iets dergelijks, ging de betrokkenen toch
te ver. De achterban, onder wie nog altijd
veel oud-verzetsmensen en hun verwanten,
zou ongetwijfeld bezwaren hebben gemaakt.
Daarvoor was het museum toch te veel een
representatie van de eigen herinnering. Er werd
nog een argument voor handhaving aangevoerd:
er was een zekere naamsbekendheid ontstaan en
die moest niet op het spel gezet worden.

Het nieuwe Fries Verzetsmuseum
Niettemin werd onlangs de naam, subtiel maar
niet onbelangrijk, toch veranderd: het Fries
Verzetsmuseum. De oude naam Verzetsmuseum
Friesland zou nog kunnen verwijzen naar de
vestigingslocatie, maar met de huidige benaming
wordt een essentieel aspect van de inhoudelijke
presentatie in het nieuwe Verzetsmuseum
aan het Wilhelminaplein benadrukt: in het
museum staat nu vooral de Friese herinnering
aan de oorlog centraal. Niet dat de Friese
oorlogservaring wezenlijk anders is dan het
landelijke paradigma, maar er zijn nu eenmaal

gebeurtenissen die specifiek een betekenis voor
Friesland hebben. Zo zal in de nieuwe opstelling
‘De Kraak’ – landelijk bekend geworden als
‘De Overval’ na de verfilming in 1962 – een
prominente plek krijgen, want de bevrijdingsactie
van gevangenen uit de gevangenis Blokhuispoort
door het verzet in december 1944 spreekt in
Friesland immers sterk tot de verbeelding. De
nieuwe benadering van het Fries Verzetsmuseum
heeft ook alles te maken met het begrip identiteit.
De belangstelling voor het verleden, en dat
geldt zeker ook voor de herinnering aan de
oorlog, is de laatste jaren sterk toe genomen.
We hoeven alleen maar te kijken naar de
populariteit van de boeken van Geert Mak en
populaire geschiedenisprogramma’s als ‘Andere
Tijden’, ‘De Oorlog’ en ‘De Gouden Eeuw’.
Dit houdt verband met een, juist in een sterk
globaliserende samenleving, groeiend verlangen
om te bepalen wie ‘we’ zijn en wat nu feitelijk
specifiek ‘eigen’ is. Er is behoefte aan het vorm
willen geven aan een eigen identiteit, waarbij
kennis van het gemeenschappelijk verleden de
herkenbaarheid van dat zelfbeeld vergroot en
een soort houvast biedt. Uitingen hiervan zijn
het creëren van regionale en lokale kaders die
de verbinding maken met het grote vertoog van
Tweede Wereldoorlog. Lokale, in het bijzonder
persoonlijke, verhalen sluiten aan bij de eigen
beleving en vergroten de identificatie met het
verleden.

Stille getuigen
In het Fries Verzetsmuseum zal dus veel ruimte
zijn ingeruimd voor de lokale herinnering aan
de jaren van oorlog en bezetting. Eén zaal zal
geheel gewijd zijn aan ‘ontmoetingen’ met
persoonlijke, indringende geschiedenissen van
inwoners uit Friesland die, ieder vanuit een ander
perspectief, de oorlog aan den lijve hebben
ondervonden. De menselijke
maat maakt de geschiedenis
inzichtelijk en begrijpelijk. In
de presentatie blijft de sensatie
van de confrontatie met het
historisch object, om met de
historicus Johan Huizinga te
spreken, cruciaal. Maar niet in
die soms wat ongenuanceerde
overdaad die vorige opstellingen

Parade van de Wehrmacht door Leeuwarden op Heldengedenkdag 15 mei
1941. (Beeldbank WO2 / FVM)
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kenmerkte. Selectief worden nu authentieke
voorwerpen gepresenteerd waarachter een
verhaal schuil gaat. De bezoeker maakt een
ontdekkingstocht door het erfgoed van de
oorlog en laat zich leiden door verwondering en
nieuwsgierigheid. Bij nadere bestudering komt
een (persoonlijke) micro-geschiedenis naar voren
en worden bredere verbanden duidelijk.
Maar de Tweede Wereldoorlog houdt niet op
in het bevrijdingsjaar 1945. Eén van de zalen
laat zien hoe talrijk de sporen van de oorlog in
onze directe omgeving nog altijd zijn in de vorm
van monumenten, straatnamen en plekken die
stille getuigen zijn van oorlogsgebeurtenissen.
De tentoonstelling toont hoe de Nederlandse
samenleving omging met ‘de oorlog na de
oorlog’. De jaren 1940-1945 zijn namelijk nooit
weggeweest uit de Nederlandse samenleving en
het collectieve geheugen. De herinnering aan
de oorlog trad voortdurend op de voorgrond,
maar nam steeds verschillende gedaantes aan,
of het nu speelfilms, de literatuur, documentaires
of politieke affaires betreft. De oorlog was
voortdurend een moreel ijkpunt voor onze
samenleving. De herinnering werd levend
gehouden, maar tegelijk ook ingekleurd. De
museale presentatie anno nu wil het besef
bijbrengen dat het verleden stabiel is, maar
dat de aspecten die daarvan in herinnering
worden gebracht mettertijd verschuiven. Dat de
herinneringscultuur van de Tweede Wereldoorlog
niet slechts een creatie van historici is, maar het
resultaat van op elkaar inwerkende politieke,
maatschappelijke en culturele processen. Door
aandacht te schenken aan de ontwikkeling van
deze herinneringscultuur van de oorlog dringt
zich bewust of onbewust de vraag op wat de
Tweede Wereldoorlog, die altijd zo’n belangrijke
plaats heeft ingenomen in onze publieke
geheugen, ons vandaag de dag nog te vertellen
heeft. Zo wordt invulling gegeven aan een
museum dat informeert, herinnert en reflecteert.
Maar het is met nadruk ook een museum dat nog
altijd herdenkt. Want naast andere monumenten,
heeft ook het aloude Verzetsmonument weer
een prominente plaats gekregen. Wat had men
anders verwacht van een ‘verzetsmuseum’? <
Erik Somers (Amsterdam, 1958) is historicus en als
onderzoeker verbonden aan het NIOD. Hij verricht
promotieonderzoek naar hoe de Nederlandse WO2
musea en herinneringscentra vorm hebben gegeven
aan de herinnering aan de oorlog. Onderdeel van
het onderzoek is het leveren van een bijdrage
aan de inrichtingsplannen voor het nieuwe Fries
Verzetsmuseum.
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door Aly van der Mark

Wij zijn de stad nu
Onze oorlog in brieven, foto’s en dagboeken
Het kunstgebit van mijn oom ging kapot. Ergens moest nog een reserve-exemplaar liggen en bij zijn zoektocht door allerlei
trommeltjes met diverse inhoud vond hij een verloren gewaande brief, die mijn ouders vlak na het bombardement van
Rotterdam (14 mei 1940) naar de familie in Friesland hadden gestuurd. De dagboeken en brieven van mijn ouders en andere
familieleden geven een beeld van de oorlog van een gewone Friese familie, die door de crisis in Rotterdam terecht was gekomen.
Hij werkt aan het spoor, bij de boer, bij de bakker.
Hij leert voor aspirant politie, overdag werkt hij bij
het spoor, ’s avonds leert hij.
In 1938 werd hij benoemd tot ‘Boodschapper
bij de Politie’ te Rotterdam en in 1939 volgde de
benoeming tot ‘Agent van Politie’. In datzelfde
jaar ben ik geboren. Mijn vader schreef na het
bombardement een brief naar de familie in
Friesland:

Aly van der Mark in 1944. Aan de kleren is te zien dat
er niet veel te krijgen was in de oorlog. Het jasje is te
kort, er ontbreekt een knoop en aan de voeten houten
kleppertjes. Haarstrikken waren er kennelijk wel, alle
meisjes liepen met een enorme strik op hun hoofd.
(Collectie Aly van der Mark)

De personeelskaart van Tiele van der Mark van de politie in Rotterdam. (Archief Historische Collectie Politie
Rotterdam)

Het bombardement was verschrikkelijk, overal
hoorde je het inslaan, de lucht vol met vliegtuigen,
er waren 52, had R’dam zich niet overgegeven dan
waren ze ’s nachts met 100 teruggekomen dan
was heel Rotterdam plat gegaan. Je hoorde de
vliegtuigen over je heen fluiten. Overal begon het te
branden. Het was nog niet afgelopen of een oude
man bracht een jongetje van een jaar of vier aan’t
bureau. Het ene handje was helemaal uitgerafeld.
’t Was een verschrikkelijk gezicht. De man zei als
je de moed hebt ga naar die straat daar is wat te
redden. Wij er uit, toen kwam er al een met de
eerste aandragen, wij namen hem over en naar het
ziekenhuis, daar stonden al een man en een vrouw

M

ijn vader Tiele van der Mark, geboren
in 1913 in Wirdum, is tijdens de
crisis in de dertiger jaren van
tuinmansknecht in Leeuwarden politieagent in
Rotterdam geworden.
Uit het dagboek van zijn jongste zuster
Geertruida:
Het zijn slechte tijden. Veel mannen kunnen geen
werk krijgen hoe graag ze ook willen. Colijn heeft
zijn oliebronnen in Indië, die man heeft geld genoeg.
En die zegt maar tegen het volk, dat in armoe leeft
‘Aanpassen’. Tiele pakt aan wat hij kan krijgen.
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De Gedempte Botersloot en de Boschjeskerk in Rotterdam na het bombardement. Een collega van Tiele van der Mark maakte de foto. (Collectie Aly van der Mark)

politie tijdens de Tweede Oorlog schrijft hij dat
het hele corps werd geassocieerd met twee
groepen binnen het corps, de inlichtingendienst
en de zogenaamde Groep 10, die beiden
voornamelijk bestonden uit NSB’ers. Tot mei
1942 was Roszbach hoofdcommissaris, hij werd
afgekeurd vanwege zijn zwakke gezondheid.
Zijn opvolger was Johannes Joutes Boelstra,
geboren als boerenzoon in Stiens op 25 mei
1886. Van Riet schrijft daarover ‘Direct vanaf
het begin kwam Boelstra in conflict met het
nationaalsocialistische gedeelte van zijn korps.
Zij verweten hem, dat hij binnen het korps niets
in nationaalsocialistische zin opbouwde. Door lid
te worden van de Germaansche-SS kon hij zich
tamelijk lang handhaven.’ Tijdens de verhoren
na de oorlog heeft hij gezegd dat hij vaak van
plan was geweest er mee op te houden, maar
wie kwam er voor hem in plaats, een duivels
dilemma. Dat het allemaal veel genuanceerder
lag, blijkt wel uit het feit, dat binnen het corps
een verzetsgroep was en dat op één van de
bureaus een Joods echtpaar was verborgen.

De razzia
voor de deur, de man zijn ene mouw was er afgerukt
en heele stukken vleesch uit de arm gerukt, hij riep
anders niets dan, help me toch, help me toch.
Daarna hebben we met veel moeite een oude
vrouw onder de puinhoopen vandaan gehaald,
haar zoon vloog er als een gek bij om, de beide
benen waren gebroken enz. Toen een jonge vrouw

onder de stukken weggehaald, die was dood en zoo
ging het maar. Naar schatting zijn er 1600-2000
dooden, maar precies weten ze het niet en dan de
gewonden alle ziekenhuizen vol. De hele binnenstad
is plat. Er was geen water dat ze konden er eerst
niets aan doen. Ik ben er even geweest maar je kent
geen straat meer en dan overal in de omtrek. Het
hoofdbureau staat nog, drie treffers maar helemaal
van beton dat branden deed het niet. Er zijn negen
agenten gedood en drie krankzinnig geworden en
er stond er een midden in het bombardement te
verkeersregelen op de puinhopen, op de Coolsingel
veel menschen gedood en verbrand. De burgers
schoten uit de ramen en van de daken op de
soldaten en de agenten, wat voor burgers dat waren
kunnen jullie wel begrijpen.
Met die laatste opmerking bedoelde hij NSB’ers.
Mijn moeder, die Sjoukje heette, maar in
Rotterdam Sjors werd genoemd, schreef een brief
aan haar tweelingzuster Tine in Oosterlittens, een
fragment:

Het paspoort dat Sjoukje van der Mark in 1945 nodig
had om uit Friesland weer naar Rotterdam te kunnen.
(Collectie Aly van der Mark)
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Wij hebben hier vreselijke dagen door gebracht.
Er is 30 meter van ons huis een bom in de straat
neergekomen bij de slager op’t hoekje, maar
gelukkig alleen ruiten kapot. Er zijn twee stukken
steen over de huizen heen in onze loods (een klein
schuurtje, AvdM) geslagen, de stad is er niet meer,
wij zijn de stad nu en ’t westen en zuiden is er ook

nog maar ’t centrum is weg.
De familie in Friesland was natuurlijk zeer
opgelucht dat we nog in leven waren en ze
reageerden allemaal op hun eigen wijze.
Beppe Aukje in Wirdum:
Goddank dat jullie gezond zijn, wat een angst, wij
dachten wij zien ze nooit weer en heelemaal geen
bericht uit Rotterdam, niemand hier, heit was
dan hier heen, dan daar en dan weer bij’t konijn
omdat die nog van Tiele was, er wordt hier gezegd
35000 dooden, Rotterdam plat, het wordt altijd zo
overdreven. Gisteravond en vanmorgen allemaal
aanloop, het ging natuurlijk als een lopend vuurtje
dat jullie nog in leven zijn.

Ook tijdens de oorlog gingen veel brieven naar
Friesland en vice versa, teveel om in dit bestek op
te nemen, maar ze geven goed aan hoe het leven
steeds moeilijker werd.
In augustus 1944 ging mijn moeder met mij en
mijn broertje Gjalt, dat in 1943 geboren was,
voor een paar weken naar Oosterlittens, naar
omke Johannes en tante Tine. Mijn vader heeft
haar gebracht, maar ging zelf weer terug naar
Rotterdam. Hij beschrijft wat later Dolle Dinsdag

genoemd zou worden, 5 september 1944.
‘k Heb gistermiddag om 5 uur en vanmorgen
half zeven een V1 op zien stijgen. Ze starten nu
in Wassenaar. ’t Is net of dondert het in de verte,
je ziet een kronkelende rookpluim en dan is hij
vertrokken. Wassenaar moet ontruimd worden. ’t
Was hier dinsdag een gekkenboel, oranje rood wit
blauw, Engelsche en Amerikaansche vlaggen. Op de
Rijswijkse weg stonden de menschen met bloemen
te wachten.
De geallieerden wonnen zo snel terrein, dat
men dacht dat de bevrijding van Nederland een
kwestie van dagen zou zijn. Op 3 september
was Brussel bevrijd, maandag 4 september
Antwerpen en men verwachtte dat Rotterdam op
5 september zou volgen. Op 10 november 1944
sloten Duitse militairen alle toegangswegen tot
Rotterdam af, alle mannen van 17 tot en met 40
jaar werden opgepakt om in Duitsland tewerk
gesteld te worden, ook mijn vader was de klos.
Mijn moeder was gelukkig met mijn broertje
en mij in Friesland gebleven. Mijn vader kwam
terecht in kamp Waterloo in Amersfoort waar hij
aan de Grebbelinie moest werken. Hij schreef
opgewekte brieven over het heerlijke eten dat
hij kreeg, maar toen hij kon ontsnappen maakte
hij daar dankbaar gebruik van. Hij ging terug
naar Rotterdam en schreef aan mijn moeder in
Friesland.
Rotterdam, 2 december
Daar gaat dan de eerste brief in vrijheid. We zijn
gelukkig weer thuis Sjors. Maandag moet alles
weer in dienst zijn, zoover de jongens in Rotterdam

Beppe Tjitske in Oosterlittens:
Wij kunnen ons haast niet genoeg uiten hoe blij wij
zijn na alle angsten, die wij hebben uitgestaan. Wij
hadden al met telegram en briefkaart geprobeerd,
maar geen succes. De post gaat nu weer geregeld,
wij zijn ook allen zoo gezond als kip. Wij merken
hier niets van de toestand net als er niets gebeurd is.
Als je tegenwoordig zegt dat je vader tijdens
de oorlog bij de politie in Rotterdam was,
klinkt dat nogal verdacht. Gelukkig is Frank van
Riet gepromoveerd op dat onderwerp. In zijn
proefschrift Handhaven onder de nieuwe orde
- De politieke geschiedenis van de Rotterdamse

Sjoukje van der Mark met haar kinderen Gjalt en Aly in hun huis in Rotterdam na de bevrijding. Vader Tiele had het
huis versierd. (Collectie Aly van der Mark)

Zelf weet ik weinig van de oorlog. Ik ben
geboren in 1939. Slechts één ding is me
bijgebleven: mijn vader ging geregeld op de fiets
naar Brabant om eten te halen en hij kwam
soms terug met roggebrood. ’s Middags om
vier uur kreeg ik een sneetje roggebrood met
suiker, maar ik lustte geen roggebrood en ik
had nooit honger, dus ging ik een blokje om en
stopte het roggebrood onder een losse tegel bij
de melkboer om de hoek. En als de sirene ging
moesten we gauw naar binnen, want bij dat ene
bombardement is het niet gebleven, Rotterdam
is 125 maal gebombardeerd.

aanwezig zijn. Er zijn 51 000 man weggevoerd,
loopend, fietsend met schepen en per trein.
Duizenden zitten er al in Duitschland. Ik ben met
de fiets gegaan zoals je weet en zonder fiets terug.
Alleen met mijn scheerderij. ’k Heb alles achter
moeten laten. Maar de vrijheid is meer waard. {...}
Hier is geen gas, licht, er rijdt geen tram meer,
geen melk, geen boter, 1 1/2 brood per week, 1 kilo
aardappelen en ga zo maar door.
Toen mijn vader zich de volgende dag meldde bij
zijn chef, ried die hem aan zo snel mogelijk naar
Friesland te gaan omdat hij uit kamp Waterloo
ontsnapt was. En zo verliet hij Rotterdam om pas
na de oorlog terug te keren. Hij is ondergedoken
bij Bokke en Anne de Groot, die op een boerderij
tussen Warga en Warstiens woonden. Mijn
moeder, mijn broertje en ik waren nog bij omke
Johannes en tante Tine, maar toen vrienden van
mijn ouders naar Oosterlittens kwamen tijdens
de hongerwinter, hebben wij de rest van de orlog
doorgebracht op Kromwâl bij muoike Aaltsje
en omke Mientsje Keuning. Het huis van tante
Tine was te klein voor zes extra mensen. Na de
bevrijding zijn we teruggekeerd naar Rotterdam,
mijn moeder moest er zelfs een paspoort voor
aanschaffen. In 1947 keerden we terug naar
Friesland, mijn vader werd politieagent in
Oudeschoot. Het Rotterdamse avontuur was ten
einde. <

Aly van der Mark (Rotterdam, 1939) volgde de
kweekschool en stond zeven jaar voor de klas. Doordat
ze geregeld toneel speelde, onder andere bij Tryater,
werd ze gevraagd voor een stemtest bij Omrop Fryslân,
daar heeft ze 35 jaar gewerkt. Na haar pensionering
in 2003 heeft ze zich toegelegd op het onderzoek
naar de tuinen van Gerrit Vlaskamp, een oudoom
van haar man. In 2010 kwam haar boek Fan roazen en
framboazewyn uit, binnenkort verschijnt Het bakje van
Beitske, kroniek van een tuindersfamilie.
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door Kerst Huisman

‘Naar Oostland
willen wij varen’
Massamoord is misdadig, maar het
verhaal kent ook schemerzones en
overgangen: het is niet altijd gemakkelijk
uit te maken waar onwetendheid
en onschuld ophouden en waar het
kwaad begint. Het laat zich illustreren
aan de hand van het verhaal van de
oostkolonisatie, het uitzenden van
boeren en andere werkers naar het
door nazi-Duitsland op de SovjetUnie veroverde bezette gebied. Ook
duizenden Nederlanders raakten hierbij
betrokken. Hun nauwkeurige aantal
is onbekend. Het aantal Friezen lijkt
daarentegen maar klein te zijn geweest.

D

(Historisch Centrum Leeuwarden)
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e oostkolonisatie was een instrument
waarmee de nazi’s hun idee over
levensruimte in het oosten wilden
verwezenlijken. Het voornemen hoorde bij het
zogenaamde Generalplan Ost. Daarin stond
hoe de bezette gebieden bestuurd moesten
worden, en bevolkt met raszuivere Germanen
die de Slavische ‘Untermenschen’ moesten
vervangen. De uitvoering begon onmiddellijk
na de Duitse aanval op de USSR, op 22 juni
1941. Het burgerlijke Nederlandse bestuur
werkte eraan mee. De secretaris-generaal
voor Handel en Nijverheid dr. Hans Max
Hirschfeld en de directeur-generaal van de
Voedselvoorziening Stephanus Louwes (18891953) moedigden Nederlandse boeren aan, te
gaan werken voor de Landbewirtungsgesellschaft
Ostland. De directeur van de Nederlandse
Heidemaatschappij, ir. Cees Staf (1905-1973),
kreeg de leiding van de Culano, de Commissie
tot uitzending van landarbeiders naar OostEuropa. In november 1941 sprak Staf een groep
van honderd boeren toe die als eersten naar de
omgeving van Minsk vertrokken. Hij zei toen
onder andere: ‘Gij gaat als pioniers naar een

vruchtbaar land. Het broodgraan, dat Nederland
volgend jaar nodig zal hebben, vinden we niet
voldoende in Nederland, maar wel in OostEuropa, en daarom wacht u een prachtige taak.’
De historicus David Barnouw (NIOD) wijst er
in zijn publicatie over de oostkolonisatie op, dat
deze openlijke samenwerking met de Duitse
bezetter geen beletsel werd voor de naoorlogse
carrière van Staf, die tussen 1951 en 1959 in
maar liefst vier kabinetten namens de Christelijk
Historische Unie de post van minister van
Oorlog en Marine zou bekleden. Ook Louwes en
Hirschfeld zijn niet ter verantwoording geroepen.
Het feit dat de voormalige bondgenoot in het
oosten inmiddels tot vijand was geproclameerd,
zal aan die coulante houding niet vreemd zijn
geweest.

den, stratenmakers, tuinders, vissers, turfmakers,
electriciens, betonwerkers, schilders, monteurs,
een paar kleermakers en ook een enkele kapper,
om in de bezette delen van de Sovjet-Unie ‘door
hun inzet te getuigen van de arbeidskracht en
den wil van het Nederlandsche volk.’ De hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Siebe Douwes
de Jong sprak op 22 september 1942 in zijn krant
zijn vertrouwen uit, ‘dat onze landgenoten zich
in het Oosten even goede kolonisten zullen betoonen als in het verre Westen en in Indië,’ en hij
citeerde het oude lied: ‘Naar Oostland willen wij
varen.’

Germaansche Landdienst
Ingezonden stukken van lezers nam de
Leeuwarder in die tijd haast nooit op. Maar op
24 april 1943 werd een uitzondering gemaakt
voor een zekere Joh. de Jong, die daarin vertelde,
dat ‘een van zijn jongens’ sedert juli 1942 in
de Baltische Oostzeehavens werkte als leider
van een stuwadoorsbedrijf. Maar ook De Jong
zelf was er al geweest ‘om een en ander te
helpen opbouwen’. Maar dit betekende niet
dat het in Friesland storm liep. In mei 1943
verscheen een serie advertenties in de LC van
de Germaansche Landdienst, waarin jongens en

Rost van Tonnningen
In juni 1942 – inmiddels waren al 400 boeren
naar het oosten vertrokken – werd de Nederlandsche Oost Compagnie opgericht. Drijvende
kracht erachter was Meinoud Rost van Tonningen (1894-1945), politicus en diplomaat èn een
fanatieke nazi. Hij werd president van de NOC.
Rost werd gedreven door anticommunisme en
door zijn voorstellingen over de plaats van Nederland in de Großraumwirtschaft na de Duitse
overwinning. Hij meende dat hij zelf minister
van economische zaken in het Groot-Duitse rijk
kon worden. De in Indonesië geboren Rost zag
de oostkolonisatie ook als compensatie van het
inmiddels aan Japan verloren Nederlands Indië.
Er waren acht dochtermaatschappijen: de Nederlandsche Oostvisscherij, de Oostbagger,
de Oostbouw, de Oostbaksteen, de Oostrederij,
de Oostbinnenvaart en de Oosthandelsmaatschappij. Er kwam daarnaast nog een Nederlandsch Oostinstituut, aanvankelijk de statistieken researchafdeling van de NOC, maar later een
soort van ideologische waakhond, die met publicaties de geesten voor de oostkolonisatie rijp wilde maken. Op 5 juni 1942 werden in het arbeidsdienstkamp de Eese bij Steenwijk 300 mannen
van de Arbeidsdienst bij het begin van hun tocht
naar het oosten uitgezwaaid. Het spreekgestoelte
was versierd met de arbeidsdienstvlag en werd
aan twee masten geflankeerd door de oranjeblanje-bleuvlag en de hakenkruisvlag. Een maand
later vertrokken vierhonderd Jeugdstormers en
-stormsters boven de 16 onder leiding van hopman J. de Rijke naar Oost-Pruisen, na op het
Binnenhof in Den Haag gezamenlijk het zesde
couplet van het Wilhelmus te hebben gezongen.
En nog later weer vertrokken groepen timmerlie-

(Historisch Centrum Leeuwarden)
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uit Leeuwarden (Rusland). Er zijn
er waarschijnlijk nog wel meer
geweest. De straffen varieerden van
boetes tot enkele jaren internering.
Uit het laatste gegeven blijkt, dat
men dat Oostlandgedoe misschien
niet eens zo belangrijk vond. Met
het toenemen van de kennis over de
oorlog zou er echter best eens een
andere, veel scherpere kijk op de
zaak kunnen komen. Dat komt onder
meer door een recente baanbrekende
studie van de Britse historicus
Lizzie Collingham. Zij toont in een
glashelder betoog aan, dat voedsel
en het opzettelijk veroorzaakte
gebrek daaraan een hele belangrijke
rol hebben gespeeld in de oorlog.
Het Generalplan Ost, het plan
waarvan ook de oostkolonisatie een
Advertenties van de Germaansche Landdienst in de krant met als titel ‘Oostland roept!’ (Friesche Courant, maart 1944)
onderdeel was, was namelijk een
voornemen
met
een bijzonder lugubere kant.
vijand
met
de
verbeten
wil
om
liever
te
sterven
meisjes in wervende taal werden opgeroepen,
Het ‘vervangen’ van de ‘Untermenschen’ in de
dan de Duitsers door te laten.
toch dienst te nemen in het oosten. In maart
Sovjet-Unie betekende letterlijk hun uitroeiing,
1944 werd de serie, nu met echte foto’s,
en wel door honger. Het was geen bijverschijnsel
opnieuw geplaatst. Ook de Sinterklaasmatinee
Uitroeiing
van de Duitse politiek, maar een nazidoel op
die op 6 december 1943 in de Schouwburg te
Toen het enthousiasme tegenviel, lijfden de
zich. Het idee kwam deels voort uit ervaringen
Heerenveen werd gegeven voor kinderen van
Duitsers vele honderden dwangarbeiders in als
tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog, toen
frontstrijders en Oostlandboeren, had niet geleid
SS-Frontarbeiter. Verreweg de meesten waren
honderdduizenden Duitsers van de honger
tot een toename van het enthousiasme. Zelfs
daar doodongelukkig onder. Ze werden in oude
stierven als gevolg van de Engelse zeeblokkade.
de verkoop van door de Oostcompagnie van
uniformen van de Waffen SS gestoken, waarvan
Bij de revanchisten in Duitsland ontstond toen
echte tabak gefabriceerde Ukraina-sigaretten
de militaire distinctieven waren verwijderd. De
de wens, om zich in een volgend conflict van
vermocht in de bezettingsjaren, toen de
meesten kwamen in de Baltische staten terecht,
het bezit van de graanvelden in de Oekraïne
rokers alleen maar konden beschikken over
waar ze achter het front bunkers moesten
en Rusland te verzekeren. Architecten van
surrogaattabak, maar weinigen te vermurwen.
bouwen en wegen moesten aanleggen. Een
het zogenaamde Hungerplan waren Walther
Dat was ook geen wonder. De verhalen van de
enkeling, zoals de onderduiker Roelof IJbema
Darré, minister voor Voedsel en Landbouw in
Oostcompagnie waren veel te rooskleurig, en
uit Workum, die via het concentratiekamp
nazi-Duitsland en vooral de agronoom Herbert
daarover had men over het algemeen zo zijn
Amersfoort naar Riga werd doorgesluisd, kreeg
Backe. Zij vonden bij Hitler, die stilletjes ook al
vermoedens. Het maakte trouwens soms wel
een administratieve functie. IJbema, die daar
eens zulke voornemens had opgeschreven, een
verschil waar men terecht kwam. De bevolking
gedwongen was, noemt een Fries die daar bij
gewillig oor. Het leidde tot een genocide van
van de Baltische staten was minder vijandig dan
hem een leidende functie had en er als vrijwilliger
ongekende omvang, in aantallen veel groter dan
die in de eigenlijke Sovjet-Unie. In de praktijk
was: Haring Rollema uit Wommels. Uit de in
de massamoord op de Joden. Maar ook de Joden
kregen veel Oostlandvrijwilligers te maken met
de Friese kranten gepubliceerde naoorlogse
behoorden, net als de inwoners van de Sovjettegenwerking van de bevolking en ook aanslagen
bijzondere rechtspleging blijkt, dat er hier maar
Unie, in de ogen van de nazi’s tot de ‘nutteloze
van partizanen. En van het Rode Leger viel
weinig Oostlandvrijwilligers zijn geweest. Uit
eters’. Bolsjewieken en Joden, het was volgens de
als dat eenmaal zou terugkeren, al helemaal
de kranten, die over het algemeen toch wel
nazi’s toch allemaal maar een pot nat. <
geen genade te verwachten. Wehrmacht en SS
keurig alle strafbare feiten vermeld hebben
beide hadden zich schuldig gemaakt aan een
vallen maar enkele namen te halen: de schilder
eindeloze rij misdaden tegen de burgerbevolking
Pier Koopmans uit Weidum (vrijwillig SS> Meer weten?
•	David Barnouw, Oostboeren, Zee-Germanen en
en enorme verwoestingen aangericht. In de
frontarbeider in Riga), Berend Oudeman, boer
turfstekers. Kolonisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog,
Sovjet-Unie was men volledig op de hoogte van
uit Bakkeveen (SS’er in Estland), Broer Voolstra,
Amsterdam, 2004
•	Lizzie Collingham, The Taste of War. World War Two
de rol van de NOC. De Duitsers stonden aan
zuiveldeskundige uit Het Meer (ergens in het
and the Battle for Food, Londen, 2011
het oostfront, aldus de Britse historicus Richard
oosten), de fotograaf Jan de Jong uit Oldeboorn,
•	Richard Overy, Waarom de geallieerden wonnen,
Overy, tegenover een vastberaden, woedende
Sipke Visser uit Aalsum (Polen) en Gelt Vellema
Soesterberg, 2006
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door Kerst Huisman

Schemerzone tussen twee
fronten

Roelof IJbema (1921) uit Workum was, zoals hij zelf in het boek schreef, een ‘dwangarbeider tussen twee fronten’. Hij werd in de zomer van 1943 opgepakt en kwam in
kamp Amersfoort terecht. Daar werd hij tegen zijn zin bij de SS ingelijfd als frontabeider. Hij ging naar Letland. Op 9 mei 1945, na de algehele Duitse capitulatie, werd
hij door het Sovjetleger gevangen genomen en naar een gevangenkamp gebracht.
Na zeven maanden werd hij vrijgelaten en mocht alsnog naar huis.

Roelof IJbema in het kamp in Amersfoort.

H

et boek Dwangarbeider tussen twee
fronten van IJbema (eerste druk
1997, derde druk 2012) is een
belangwekkend egodocument. De wijze waarop
echter boek en schrijver in de publiciteit zijn
gekomen, wekt enige wrevel op. Het is net
alsof het, door bepaalde dingen te verzwijgen,
de bedoeling was, de rol van IJbema en ook
van die andere Nederlandse gevangenen in
Rusland te verfraaien. Het gaat om de uitzending
‘Nederlanders in de Goelag’ van 29 november
2007 van het televisieprogramma Andere
Tijden en om het artikel ‘Altijd herinnerd aan
het strafkamp’ van Stef Altena in de Leeuwarder
Courant van diezelfde datum.

verrichtte voor een barak in een in aanbouw zijnd
Jodenkamp in datzelfde SS-opleidingscentrum.
Daar arriveerden in de zomer van 1944
Hongaarse Jodinnen, op een tussenstop op
hun reis naar de dood. Ook over IJbema’s rol
als ordonnans van de SS’er Preuss wordt niet
gesproken. Over deze Preuss vermeldt IJbema
in zijn boek dat deze een voormalig bewaker van
het concentratiekamp Dachau is en berucht van
zijn ‘wrede acties’ in Riga. Maar daarover voor de
televisie en in de LC geen woord. IJbema was ook
niet echt rechtuit over het uniform dat hij kreeg.
Voor de televisie zei hij: ‘We kregen een afgedankt
en geverfd uniform van het Duitse leger.’ In
werkelijkheid was het een uniform van de Waffen
SS. Op de internetsite home.wanadoo.nl/
aijbema/dwangarbeidertussentweefronten.html
is een foto te vinden waarop hij in dat zwarte
uniform zonder distinctieven te zien is. Nou
was hij daar gedwongen, maar het feit dat hij
dit verzweeg wijst erop, dat hij er toch wat mee

aan was. In de LC van 29 november 2007 zegt
hij dat hij in Letland tot het eind van de oorlog
als administratieve kracht samen met Duitse
soldaten werkte. LC-verslaggever Altena tekende
hierbij aan: ‘Hij vond het vreemd om er achter te
komen dat er ook goede Duitsers waren’. Tsja,
om zoiets nou te zeggen over een gezelschap
SS’ers. Roelof IJbema is nog tot in de herfst van
1945 gevangene van de Russen geweest. Dat hij
daarover verbitterd is, valt te begrijpen. Maar het
was wel erg naïef van hem om te denken dat de
Russen hem zomaar konden laten gaan. In de
Sovjet-Unie wilden ze eerst wel even heel goed
weten hoe het precies zat met die Nederlanders
die – gedwongen of niet – al te dicht bij al die
SS’ers hadden gezeten. <

> Meer weten?
•	Roelof IJbema, Dwangarbeider tussen twee fronten,
Leeuwarden, 2012

Verbitterd
Het televisieprogramma meldt nog wel dat
IJbema als bouwkundig tekenaar moest werken
aan de bouw van een opleidingscentrum voor SSsoldaten. Maar in dat programma wordt helemaal
niet gesproken over het feit dat IJbema – wat hij
in zijn boek wel eerlijk vertelt – ook opmetingen

Roelof IJbema (links achter) in een afgedankt uniform van de Waffen SS, waarvan hij voor de televisie had gezegd
dat het een afgedankt en geverfd uniform van het Duitse leger was.
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COLUMN EELKE LOK

GEMENGDE BERICHTEN
140 jaar geleden...
IJZEREN KOOIEN

Iepen of ticht
Fryslân is in wetterlân. De Middelsee wie noch
mar krekt ticht of we begûnen oeral turffearten
te dollen. It moast wol, it fean moast ûntwetterje en de turf moast yn it skip fuorthelle
wurde. Oant de turf op wie. Guon fearten
waarden úteinlik tichtsmiten, goed foar de
ekonomy, guon waarden gewoan lizze litten,
rekken fersmoarge en waarden dus leaflik natoergebiet. En no kinne we ynienen wer mear
mei leaflik as mei ekonomy. Sels yn Haulerwyk
wolle se dy 300 meter yn it sintrum der wol wer
út, mar se realisearje har net dat je 35 brêgen
omheech smite moatte, wolle je nei Feanhuzen
farre kinne. En wa wol no nei Feanhuzen farre?
Drachten hie ekonomyske motiven, sawol by
it tichtsmiten yn 1969 fan de Kompanjonsfeart
as mei it no wer iependollen. Grûn, hûzen,
boatsjes, rekreatieve ekonomy. De diskusje is
no wer de Nije Beetsterfeart, fan de Feanhoop
oer Nij Beets nei de Ulesprong, it Polderhaadkanaal. Mar at dat yn syn âlde histoarje wer
werom komme sil, moat der nochal wat barre.
Dy histoarje is ek net sa aardich, elke kear at
ik dat wurd stean sjoch, tink ik werom oan de
Domela-tiid, dat de feanarbeiders yn himd en
ûnderbroek hâlden waarden troch de feanbazen
dy’t in skrikbewâld fierden oer harren feanarbeiders, froulju en bern. Mar, ek net aardige
histoarje is wol histoarje. It hat al 6,3 miljoen
koste oan âldehoeren fan bistjelju, want dy
hâlde net fan leaflik. Mar der is noch gjin meter
iepen. It hat salang duorre, der moat no wer jild
by. De rjochter ha no sein, eins is it net relevant
dat it wer iepensmiten wurdt, boatsjelju binne it
dêr wol mei iens. Mar witte jim wat doarpen en
ûndernimmers no sizze, wy fine dat it wól iepen
moat, leefberens, wurk, rekreaasje, ekonomyske
groei. Krekt as hear ik de feanbazen fan doe wer
praten. <
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Leeuwarden, 19 maart 1873. In de loop der vorige week
is de ten vorige jare voltooide vleugel van de groote
strafgevangenis alhier, voor het nachtverblijf, door 130
personen betrokken, terwijl het, als alle ijzeren kooien
in gereedheid zullen zijn, voor ongeveer 600 man
plaats zal bevatten. Men heeft thans met den bouw van
een nieuwe tusschenvleugel een aanvang gemaakt, die
verblijfzalen, directiekamer, kantoren enz. zal moeten
bevatten en den som van ruim f 140,000 zal kosten.
(Friesche Courant)

DOOR IDS DE JONG

Er schijnen niet veel partijgenooten in Dokkum te zijn.
Een 4-tal heeren stelden vragen. Uit de beantwoording
bleek dat deze fascistengroep den wettigen weg wil
gaan, geen joden-hetze voert, voor henzelf toegepast
de methode niet stemmen, doch het beste voorstel de
voorkeur verkrijgt. (Dokkumer Nieuwsblad)

60 jaar geleden...
BEURZEN OPEN - DIJKEN DICHT

120 jaar geleden...

Leeuwarden, 2 maart 1953. Tijdens de Zaterdagavond
vanuit ‘De Beurs’ te Leeuwarden verzorgde radiouitzending van de actie ‘Beurzen Open-Dijken Dicht’,
trad o.a. op Jules de
Corte, een bekend
medewerker van
de K.R.O. Zijn
aardige rijmkunst
en zang hadden
zeer veel bijval van
het publiek. Naast
hem links Karel
Prior, die de regie
van de avond had; aan de andere kant Coen Serré,
omroeper van de V.A.R.A. Achter Jules de Corte is nog
juist een omroepster van de V.P.R.O. zichtbaar. Op de
achtergrond het koor ‘Fryske Stimmen’ uit Minnertsga.
(Ons Noorden)

INTERNATIONALE
PETROLEUMTENTOONSTELLING

60 jaar geleden...

130 jaar geleden...
EEN LAMPEGLAS IN HUWELIJK
Engwierum, 17 maart 1883. Als curiositeit kunnen wij
meedeelen, dat een echtpaar te Engwierum gedurende
zijn 16-jarig huwelijk, slechts één en hetzelfde
lampeglas heeft gebruikt. Voor menig huismoeder zeker
schier ongelooflijk; doch schrijver dezes staat voor de
waarheid van bovenstaande in. (Algemeen Nieuws- en
Advertentieblad)

Bolsward, 4 maart 1893. Te Bolsward zal van
19 Juli tot 11 Augs. a.s. eene internationale
petroleumtentoonstelling worden gehouden. In
Nederland zal dit de eerste tentoonstelling zijn op dit
gebied. De petroleum heeft in den laatsten tijd, bij
toepassing van tal van vindingen, eene veel grootere
beteekenis gekregen dan voorheen en is, als drievoudig
middel van verlichting, verwarming en drijfkracht, nog
steeds een ernstige concurrent van het gas. Vooral op
het platteland, waar het gas wordt gemist, vervult de
petroleum een groote rol. (Nieuw Advertentieblad)

110 jaar geleden...
DOODGRAVER BEZWIJKT AAN SLAAPZIEKTE
Bergum, 21 maart 1903. In de vorige week heeft zich
onder Bergum een geval van nona (slaapziekte)
voorgedaan met dodelijken afloop. Het is de man
die jarenlang der dooden laatste rustplaats groef, de
voormalige doodgraver J. IJ. Hellinga, die aan deze
weinig voorkomende ziekte bezweken is. (Bergumer
Courant)

80 jaar geleden...
FASCISME VOERT GEEN JODEN-HETZE
Dokkum, 10 maart 1933. In plaats van de fascist Baars
kwam hoofd-propagandist dhr. A.J.O. Swemmelaar
spreken over het fascisme. In het kort samengevat is
uit de niet heldere rede te distilleren: bestrijding van de
democratie, handhaving van het gezag, trouw aan het
Vaderland. Een felle bestrijding had plaats van S.D.A.P.
en communisten; uit het cumulatie-staatje pikte hij
alleen de roode (rakkers). Het applaus was zwak.

ZAND UIT MEER WORDT STRAND
Lemmer, 4 maart 1953. Bij Lemmer is men thans bezig
een strand van ongeveer 7500 vierkante meter, langs
het schapendijkje, aan te leggen. Het werk wordt in
DUW-verband uitgevoerd, men graaft het zand uit het
meer op en met
kipkarren wordt
het naar de kant
gebracht. Men
betwijfelt of het
strand deze zomer
klaar zal zijn. (Ons
Noorden)

50 jaar geleden...
GEBLAKERDE MUREN VAN V&D
Leeuwarden, 21 maart 1963. Laaiende vlammen
vernielen bedrijfspanden van V&D en Bervoets in
Leeuwarden. De commissaris van de Leeuwarder
gemeentepolitie, dhr. A. Houwing, zei gisteravond
voorzichtig: ‘We hebben de zaak in onderzoek. Het
kan best zijn dat een weggegooide sigaret de brand
heeft veroorzaakt.’ In
V&D-kringen wilde men
zich niet over de oorzaak
uitlaten. Uit gesprekken met
personeelsleden vernamen
wij wel, dat er meermalen
kortsluitingen zijn geweest in
het pand waarvan nu alleen
nog de geblakerde muren
overeind staan. (Het Vrije
Volk)

BOEKEN
Het Ir. D.F. Woudagemaal; Een
levend werelderfgoed op stoom
Ido Boonstra e.a.
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2013
208 pp., isbn 9789053454596
€ 29,95
Voor de aanleg van het Woudagemaal moest 31.715
vierkante meter grond worden weggebaggerd. Het
gemaal is gebouwd met 2,8 miljoen stenen en staat op
2.500 dennenhouten heipalen. De vloer van de keersluis
ligt op 4,85 meter onder NAP. Het gemaal kan 6 miljoen kubieke meter water per etmaal verwerken. De 241
betonnen palen onder de uitstroomopeningen en het
machinegebouw hebben een dikte van 35 centimeter
en een lengte van 6,25 meter. Je moet de auteurs van
Het Ir. D.F. Woudagemaal; Een levend werelderfgoed op
stoom nageven dat ze de geschiedenis van Nederlands
beroemdste gemaal met deze uitgave tot in het kleinste
detail in kaart hebben gebracht. Dat mag ook wel, want
het Woudagemaal is in 1998 op de werelderfgoedlijst
geplaatst. Dan kan een gedegen monografie over het
gebouw in kwestie natuurlijk niet ontbreken. Hoe het
Woudagemaal de status van werelderfgoed verwierf, is
onderwerp van het eerste hoofdstuk. Daarin wordt uit
de doeken gedaan hoe de selectie tot stand is gekomen.
Als je weet dat ‘Nederland waterland’ het belangrijkste
thema was bij de selectie van objecten, dan is de keuze
voor het toen nog onbekende Woudagemaal – naast
bijvoorbeeld de beroemde molens bij Kinderdijk,
Schokland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie – niet
zo gek. Het Woudagemaal is immers het grootste nog
werkende stoomgemaal ter wereld, een hoogtepunt
van de Nederlandse waterbouwkunde en het laat bij

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

uitstek zien hoe de kracht van stoom door Hollandse
ingenieurs werd ingezet om de natuur te kunnen
beheersen. Nadat de lezer heeft kennisgemaakt met
de wereld van het internationale erfgoed, volgt een
uitgebreide schets van het waterbeheer in Friesland en
de rol die gemalen daarin spelen. Uiteraard met een
hoofdrol voor de waterschappen, die gaandeweg steeds
groter zijn geworden en steeds meer taken kregen.
Daarbij worden leuke uitstapjes in een kader geplaatst.
Zo is er een kader dat ingaat op de Amerikaanse
windmotor. Waarom was deze bij Amerikaanse boeren
zo populaire molen ook zo in trek bij de Friezen? Dat
had de molen vooral te danken aan het feit dat hij al
werkte bij het kleinste zuchtje wind en geen dure kolen
of elektriciteit nodig had. Bovendien was de molen niet
brandgevaarlijk, wat ook een pluspunt was. Werden
ze in Amerika vooral gebruikt voor het oppompen van
water, in Friesland werden ze ingezet om het water uit

de talrijke kleine poldertjes weg te pompen. In 1954
stonden er nog zo’n 600 windmotoren verspreid over
Friesland. Dan volgt een beschrijving van de haatliefde verhouding die de Friezen met het water hebben.
Water dat aan de ene kant een bedreiging vormt, maar
dat tegelijkertijd agrarische activiteiten en transport
mogelijk maakt. Lang staan overigens de belangen van
boeren en schippers op gespannen voet met elkaar.
Voor de landbouw is een lager peil wenselijk, terwijl
de scheepvaart natuurlijk een hogere waterstand op
prijs stelt. Pas als men vaarten en kanalen eind 19de
eeuw gaat uitdiepen, lukt het om de Friese boezem
voor iedereen op een aanvaardbaar peil te houden.
Dat gaat tot aan de bouw van het Woudagemaal door
middel van natuurlijke afwatering. Dat is niet altijd even
goed te reguleren en overstromingen komen dan ook
regelmatig voor. Met de ingebruikname van het gemaal
komt daar een einde aan. De mens heeft definitief
grip op het waterpeil, overstromingen lijken
vanaf die tijd zo goed als tot het verleden te
behoren. Ten slotte kunnen de liefhebbers van
techniek hun hart ophalen als de ins en outs
van ketels, machines en pompen uitgebreid
de revue passeren. Het boek is gelardeerd
met korte interviews met betrokkenen:
van vrijwilligster Klaasje van der Vecht die
achter de kassa van het bezoekerscentrum
zit tot en met dijkgraaf Paul van Erkelens
zelf. Misschien wat teveel details voor de
massa’s mensen die het Woudagemaal
bezoeken zodra de ketels worden opgestookt,
maar voor iedereen die nieuwsgierig is naar
dit wonder der techniek een onmisbaar
standaardwerk. <

de auteurs de (historische)
achtergronden van de
verschillende streekproducten.
Zo wordt bijvoorbeeld bij de
paling uitgebreid ingegaan op
de palinghandel vanuit Heeg en
wordt palingvisser Ale de Jager uit
Reduzum geïnterviewd. De chefkoks presenteren recepten waarin
de streekproducten zijn verwerkt.
Dat levert lekkernijen op variërend
van gerookte rib-eye van de Friese roodbonte koe tot
snoekbaars gelakt met appelstroop en mousseline van
Wâldfeintjes en waspeen.

het nippertje aan de doodstraf ontsnapte. Bekende
Bolswarders die de revue passeren zijn Peter van
Thabor en Gysbert Japicx. Willem Haanstra presenteert
in de meeste verhalen nieuwe, onthullende feiten.

BOEKEN KORT
De verdwenen schepen van de Dongeradelen;
Visserssnik, schokkeraak, blazeraak
Jan G. Braaksma
Lanasta, Emmen, 2012
208 pp., isbn 9789086161324 | € 34,95
Veel inwoners van Wierum,
Paesens en Moddergat
verdienden ooit hun brood
met de visserij. Met hun
visserssnikken, schokkeraken
en blazeraken bevisten zij
eeuwenlang de Waddenzee. Aan
de hand van bewaard gebleven
scheepsbestekken, gevonden
scheepswrakken en historisch
beeldmateriaal beschrijft Jan
Braaksma de drie bijzondere scheepstypen van ‘de
Dongeradelen’. Naast de gedetailleerde technische
beschrijving schetst hij en passant ook een beeld van
de visserij vanuit het noorden van Friesland.
De Friese eetcultuur met streekproducten ‘Fan Fryske
Grûn’
Harrie Ernst en Simon van der Let
Van der Let & Partners, Heerenveen, 2012
276 pp., isbn 9789080674202 | € 29,95
Veertig hedendaagse streekproducten en dertig
chef-koks vormen de belangrijkste ingrediënten voor
het boek Fan Fryske Grûn. In het boek beschrijven

De beul van Bolsward
Willem Haanstra
Mostert & Van de Kamp, Assen, 2012
122 pp., isbn 9789081927611 | € 24,95
In De beul van Bolsward
presenteert Willem Haanstra
het verhaal van twintig
beroemde Bolswarders.
Het gaat om mensen die
hun stempel op de stad
drukten en vaak ook buiten
Bolsward veel bekendheid
genoten, in positieve of
negatieve zin. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij
een middeleeuwse valsemunter uit Bolsward die op

Jacobus ten Zweege; Plateelschilder, tekenaar en
schilder in Makkum 1855-1917
Pieter Jan Tichelaar
Stichting Tichelaars Historisch Bezit, Makkum, 2012
(Reeks Makkumer Sier deel 8), 55 pp., verkrijgbaar in de
boekhandel in Makkum | € 14,95
Drie generaties Ten Zweege werkten in de gleibakkerij
van Tichelaar in Makkum. Jacobus Willem ten Zweege
was er jarenlang eerste schilder en beschilderde vooral
het huishoudelijk kleingoed. Ook zijn zoon Willem
Jacobus trad in dienst bij de Gebroeders Tichelaar. In
1891 staat voor het eerst kleinzoon Jacobus (Kobus)
op de loonlijst. Dit deel uit de serie Makkumer Sier
is helemaal gewijd aan plateelschilder, tekenaar en
schilder Jacobus
ten Zweege
(1855-1917). Het
accent ligt op het
topografische
werk uit zijn
schetsboek.
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kalender
6 en 7 april
MUSEUMWEEKEND
Musea zijn deze twee dagen gratis of voor een klein
entreebedrag toegankelijk tijdens de 32ste editie van dit
landelijke evenement. Het thema dit jaar is ‘Doe een
museum’.
www.museumweekend.nl

vanaf 13 april
KOUDE ZEILREIZEN VAN EERDE BEULAKKER
De tentoonstelling bevat materiaal dat zeezeiler Eerde
Beulakker verzamelde op zijn reizen naar het Noordelijk
en Zuidelijk halfrond. Foto’s van de koude oorden
worden afgewisseld met persoonlijke voorwerpen zoals
zijn zeilpak, sextant en zijn bibliotheek van reisboeken.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

21 april

tot en met 12 mei

GEALLIEERDE PILOTEN OP DE NOORDER
BEGRAAFPLAATS
Alexander Tuinhout en Douwe Drijver vertellen over
de geschiedenis van de Fliegerhorst Leeuwarden en
neergehaalde vliegtuigen. Centraal staat de bij Boazum
neergestorte Britse bommenwerper, waarvan de
bemanning is begraven op de Noorderbegraafplaats.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

DE NOORDER COMPAGNIE
In het museum is een overzichtstentoonstelling te
zien van de beginjaren van het toneelgezelschap uit
Drachten, De Noorder Compagnie, waar acteurs als
Rutger Hauer en Joop Wittemans bij speelden. In 1980
werd het gezelschap opgeheven.
www.museumdrachten.nl

24 april

BUSTOCHT TROELSTRA
Ekskurzje mei in bus troch Fryslân by plakken del dy’t
in rol spilen yn it libben fan Piter Jelles Troelstra en
syn frou. De klam leit dêrby op it wetterlân. Underweis
fertelle Piet Hagen en Tineke Steenmeijer-Wielenga
oer Troelstra en Tsjerk Veenstra fertelt oer hoe’t J.B.
Schepers en Troelstra tsjin inoar oanseagen.
www.tresoar.nl

28 april

16 mei

GERRIT BENNER
Doeke Sijens houdt een lezing over de Leeuwarder
jaren van de kunstschilder Gerrit Benner (1897-1981).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

LEZING KNRM
Derk van Dieren vertelt over de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij in het algemeen
en over het bijzonder station Harlingen. Van Dieren
is bemanningslid van de Harlinger reddingboot,
bootbouwer/restaurator met specialisatie klassieke
schepen en is een ervaren zeezeiler.
www.hannemahuis.nl

LIEFDE IN OORLOGSTIJD
De tentoonstelling brengt de onderbelichte,
menselijke kant van de oorlog in beeld, waarin liefde
opbloeide in de schuilkelder, loopgraven of zelfs in
concentratiekampen. Foto’s, liefdesbrieven, film- en
geluidsopnames brengen liefdesverhalen in beeld.
www.tresoar.nl

HARLINGEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG
Meike Jongejan gaat in op de bijzondere rol van
Harlingen tijdens de Tweede Wereldoorlog als
kustplaats en plaats van invasie.
www.hannemahuis.nl

14 april
VIERHUISTERWEG
Lezing en presentaties over de geschiedenis van de
Vierhuisterweg in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

16 o/m 20 april en 23 o/m 27 april
OARLOCHSTRIENNEN
In foarstelling yn it Kazemattemuseum yn
Koarnwertersân fan J&M Teaterwurk oer trije jonge
froulju: Esmée van Eeghen, Joop van den Helm–
Logtenberg en Antonette Jaakke. Dizze jonge froulju
komme yn de jierren ’40-‘45 nei Ljouwert en reitsje
belutsen by it ferset.
www.jmteaterwurk.nl

tot 20 april
HET MOOISTE
De kunstwerken komen uit de verzameling van
de ‘Maatschappij ter bevordering der schilder- en
tekenkunst in Friesland’. De collectie bestaat uit werken
van Louis Apol, Théophile de Bock, Johannes Bosboom,
Charles Rochussen, Willem Roelofs, Willem de Zwart en
anderen. Zij maakten werk in de Romantische traditie
en in de trant van de Haagse school.
www.tresoar.nl

30

23 maaie

HET IMAGO VAN DE ORANJES
Royaltykenner Bearn Bilker vertelt over de Oranjes
door de eeuwen heen met een blik op de toekomst.
Aanleiding is de inhuldiging van Willem-Alexander
op 30 april. Hij wordt de zevende vorst van het
koningshuis Oranje-Nassau.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 3 mei

14 april

door Marijke de Boer

7, 14, 23, 28 en 30 maaie
OARLOCHSTRIENNEN
In foarstelling yn Tresoar fan J&M Teaterwurk oer
trije jonge froulju: Esmée van Eeghen, Joop van
den Helm–Logtenberg en Antonette Jaakke. Dizze
jonge froulju komme yn de jierren ’40-‘45 nei
Ljouwert en reitsje belutsen by it ferset.
www.jmteaterwurk.nl

tot en met 27 oktober
HET MYSTERY MING
Het keramiekmuseum toont topstukken
uit de wereldberoemde collectie in
een Aziatische ambiance. De
geschiedenis van de bekendste
Chinese Ming-dynastie wordt
ontrafeld, van een dinerende
keizer tot een gezonken
VOC-schip.
www.princessehof.nl

www.historischtijdschriftfryslan.nl
�
Ja, ik wil mij op Historisch Tijdschrift Fryslân abonneren.
Ik kies voor:
Een vrijblijvend proefabonnement van drie nummers voor de speciale prijs van € 12,50 i.p.v. € 14,85
(stopt automatisch).
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Ledenvergadering en lezing

De Friese meren

Op 22 mei 2013, om 20.00 uur in Tresoar, Boterhoek
1 te Leeuwarden, vindt de algemene ledenvergadering
van het Koninklijk Fries Genootschap plaats. Aan
de orde zijn onder andere de jaarrekening 2012, de
begroting voor 2014 en de verkiezing van enkele
nieuwe bestuursleden. Ruim voor de bijeenkomst
zullen de vergaderstukken in te zien zijn via
www.friesgenootschap.nl. Voorafgaand aan de
huishoudelijke vergadering zal mevrouw mr. Hylkje
de Jong een inleiding houden over dr. Henricus
Popta, advocaat bij het Hof van Friesland (1659-1712)
en naamgever van het Marssumer Popta-slot. Mr. dr.
Hylkje de Jong is als universitair docent verbonden
aan de vakgroep Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis
van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onze Friese meren genieten internationale faam,
zeker in Duitsland. Ze lijken onlosmakelijk deel van
het veelgeprezen landschap. En ze staan er natuurlijk
goed op bij de watersporters. Tot ver in de 19de eeuw
waren die meren echter een grote last, opjagend water
sloeg steeds meer grond weg en bedreigde het bestaan
van dorpen en boerengemeenschappen. De meren
vormden echter ook een forse waterberging. En, niet te
vergeten, uitstekende transportwegen in tijden zonder
noemenswaardige wegen. In het meinummer van
Fryslân staan de Friese meren centraal met bijdragen
over het ontstaan
van de meren,
de geschiedenis
van het
wedstrijdzeilen,
het verdwenen
dorp Elahuizen
en beerenburg als
schippersdrankje.

Een jaarabonnement. Ik betaal voor het eerste jaar slechts € 25,- (in plaats van de normale abonnementsprijs
van € 29,95). Het abonnement geldt tot wederopzegging.
Ik word lid van het Fries Genootschap en betaal € 42,50 contributie per jaar. Naast Historisch Tijdschrift
Fryslân ontvang ik jaarlijks de Vrije Fries en heb ik en mijn gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum.
Betalen:
Ik machtig Abonnementenland om het bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Mijn rekeningnummer is:

Ik betaal nadat ik een factuur heb ontvangen.
Voorletters

Achternaam

Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres
Datum

Handtekening

Stuur deze bon op naar Abonnementenland, Antwoordnummer 1875, 1910 WB Uitgeest (postzegel niet nodig).

Of kijk op www.historischtijdschriftfryslan.nl/abonneren.
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FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl

