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De bloei van Fries toneel
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koartswyl

door MARIJKE DE BOER

Friesland houdt van toneel: bijna elk dorp heeft zijn eigen gezelschap, van Achlum tot IJsbrechtum.
Jubbega telt er zelfs vier. De meeste spelen in het Fries. Maar liefst 138 gezelschappen zijn aangesloten
bij de Stichting Amateurtoaniel Fryslân die opleidingen biedt en wedstrijden houdt om de kwaliteit
te verbeteren. Die Friestalige toneelcultuur begon omstreeks 1860 toen in Koarnjum de eerste
toneelvereniging werd opgericht. Al actief sinds het eind van de 19de eeuw zijn de gezelschappen
Halbertsma uit Wergea, Tesselschade uit Hurdegaryp en Rjucht en Sljucht uit De Tynje. Na de Tweede
Wereldoorlog wordt de kiem gelegd voor een professioneel theatergezelschap en in 1965 ontstaat de
voorloper van Tryater, het oudste beroepstoneelgezelschap in Nederland. Volgend jaar viert Tryater het
gouden jubileum. In deze Fryslân besteden we aandacht aan een aantal aspecten van dit bijzondere
verschijnsel van de Friese cultuur, het toneel. Bouke Oldenhof beschrijft de eerste stappen van Tryater
naar een professioneel gezelschap. Anne Schumacher vertelt over zijn tweede leven als speler bij It
Huzumer Toaniel. Doeke Sijens gaat in op het succes van Friese boeken op het podium. En Jelle Krol
schetst het succesvolle ‘priissprekken’ dat in de 19de eeuw veel publiek trok.
We beginnen in dit nummer ook met twee nieuwe rubrieken. In Historici in Friesland vertellen
geschiedkundigen over wat hun beweegt in hun onderzoeken en publicaties. De eerste bijdrage van
Schatten van stinsen gaat over Dekema State. <
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Historici in Friesland

DOOR KERST HUISMAN

Tradities zijn voor zijn onderzoek van groot belang, maar hij is bepaald
geen traditioneel historicus. In 2008 promoveerde Han Nijdam,
onderzoeker van het Oudfries bij de Fryske Akademy, op wat gerust een
baanbrekend - want zo was nog niet eerder het onderwerp benaderd onderzoek mag worden genoemd: Lichaam, eer en recht in middeleeuws
Friesland, een studie naar de Oudfriese boeteregisters.

Han Nijdam,
onderzoeker
van eer en recht
Han Nijdam is onderzoeker
bij de Fryske Akademy, maar
doet ook aan Aikido, een
Japanse krijgsdiscipline met
een filosofische inslag. (Foto
Hoge Noorden)

Z

ijn functie bij de Akademy doet niet direct denken
aan het vak van historicus. Zijn hierbij afgedrukte
selectie van publicaties wijst echter uit, dat hij wel
degelijk op historisch terrein onderzoek doet. Dat ligt ook
wel voor de hand, want wie met het Oudfries bezig is, doet
ook aan geschiedenis. In zijn proefschrift komen verschillende disciplines samen.
Han Nijdam is in 1969 geboren in Amsterdam. Zijn grootvader Hinne Nijdam kwam uit Sneek, maar de familiestamboom van de Nijdams is terug te volgen tot in de 16de eeuw
bij Grou. Hij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam,
waar hij afstudeerde in twee vakken: middeleeuwse geschiedenis en Oudgermaans. Zijn derde studie, culturele
antropologie, sloot hij niet af met een diploma. Aan de Vrije
Universiteit volgde hij als bijvak Fries bij de hoogleraren Tony
Feitsma en Henk Meijering.
In die keuzes weerspiegelde zich al het veld van zijn latere
onderzoek bij de Fryske Akademy. Dat beperkt zich niet tot
deze provincie. Friese geschiedenis is, zodra je terugreist in
de tijd, meer. Han Nijdam is door zijn onderzoek in discus-

sie met de Wiener Schule, waaraan namen als Walter Pohl
en Herwig Wolfram zijn verbonden. Deze richting in het
historisch onderzoek heeft korte metten gemaakt met opvattingen, die in de 19de en begin 20ste eeuw erg dominant zijn
geweest, en geldt nog steeds als zeer toonaangevend bij het
onderzoek naar prehistorie, vroege geschiedenis en Middeleeuwen.

Friese geschiedenis is meer
Die oude opvattingen kwamen erop neer, dat begrippen als
‘volk’, ‘taal’ en ‘cultuur’ elkaar naadloos dekten. Bovendien
zouden die verschijnselen een grote mate van continuïteit
hebben vertoond. De onderzoekers van de Wiener Schule
hebben aangetoond, dat dit niet in overeenstemming is met
de werkelijkheid, maar dat dit teruggaat op het denken in termen van de in de 19de eeuw ontstane natiestaten. Volkeren
hadden volgens die ideeën één taal en één cultuur. Tot 1945
werd aan de net genoemde begrippen ook nog het ‘ras’ toegevoegd - een volk was volgens die kijk op de wereld van één
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ras - maar dat werd na de nederlaag van het Hitler-regiem
taboe verklaard. In de Wiener Schule gingen echter ook die
andere zaken op de helling.
Wellicht is de Wiener Schule in zijn kritiek wat te ver doorgeschoten, vermoedt Han Nijdam. Over rassen wordt niet
meer gesproken – de mensheid is één soort, en verschillen
in uiterlijk zijn te verklaren uit het langdurig blootstaan aan
klimatologische omstandigheden. Volken, talen en culturen
bestaan echter wel degelijk, maar er wordt nu anders tegen
aan gekeken dan in het verleden. Maar er is mogelijk toch
meer doorgaande ontwikkeling dan men in de Wiener Schule
aanneemt.
Hij leidt dat af uit de uitkomsten van zijn eigen onderzoek.
Hij had overal wel mee aan de slag kunnen gaan. Maar hij
zegt: ‘Ik woe net de safolste fuotnoat pleatse by de Beowulf.’
Zijn dissertatie ging over de Oudfriese boeteregisters en de
daarin vermelde verwondingen en lichaamsdelen. Dat onder-

Wat beweegt Friese
historici? Waarom doen
geschiedkundigen onderzoek op dit relatief
kleine terrein van wetenschap? En met welke
onderwerpen? Onderliggende vraag: wat is
eigenlijk Fries geschiedenis? Redenen genoeg
voor een serie interviews
met onderzoekers op het
terrein van de Friese geschiedenis. Als eerste dr.
Han Nijdam, werkzaam
bij de Fryske Akademy.

Verzoenen met verwondingen
deel van het Friese recht was tot dan nog maar nauwelijks
onderzocht. Die boeteregisters geven een uitgebreid systeem
van verwondingen en boetes, waarmee het aanbrengen van
die verwondingen ‘verzoend’ kon worden. Met behulp van dit
systeem konden de Friezen de bloedvetes die ze voerden, beëindigen of voorkomen door de verwondingen of beledigingen die de aanleiding vormden, te compenseren met geld.
Maar zijn proefschrift is niet alleen een onderzoek van dit
deel van het Oudfriese recht. Het is, omdat ook de eer van
iemand een grote rol speelt, eveneens als het ware een antropologische studie van het middeleeuwse Friesland.
Al in 1973 had de Duitse Oudgermanist Horst Haider
Munschke grote overeenkomsten vastgesteld die juist op dit
terrein bestonden tussen de oude Germaanse rechtsbronnen. Er bleken frappante overeenkomsten in begrippen en
bepalingen te bestaan tussen het uit de 14de en 15de eeuw
daterende Friese recht en de uit de 7de eeuw daterende optekening van het recht van Kent in Engeland. De Amerikaanse
Lisi Oliver onderzocht recent de overeenkomsten en verschillen tussen de wondenlijsten in de vroegmiddeleeuwse Leges
Barbarorum of ‘Germanenwetten’ Deze volkswetten waren
onder de Merovingische en Karolingische koningen opgesteld in de periode tussen circa 500 en 800.
Han Nijdam denkt, dat er een grote mate van continuïteit
zit in bepaalde menselijke gedragspatronen en houdingen.
Mensen verschillen wat dat betreft in sommige gevallen
ook niet essentieel van intelligente dieren als chimpansees,
dolfijnen en apen. Ook dieren kunnen voelen dat ze oneerlijk
worden behandeld en zich daarover opwinden. Dus des te
groter de kans dat in de menselijke ontwikkeling bepaalde
vormen van continuïteit werken. Er zijn, zo zegt hij, klaarblijkelijk universele mechanismen aan het werk. ‘Dêr moatte wy
as histoarisy rekken mei hâlde.’ Hij wil bij zijn verdere onderzoekingen nagaan of elders op de wereld met de boeteregisDoede Nieuwenhuis
ters
te vergelijken materiaal te vinden is.
in
1941.

De mentale wereld achter de Oudfriese boeteregisters lijkt
volgens hem op die van de Samurai, de ridders van Japan,
die de tradities van krijgshaftigheid en vaardigheden in de
diverse krijgskunsten tot in onze tijd hebben doorgegeven.
Vandaar wellicht ook de fascinatie van Han Nijdam voor de
Japanse verdedigingssport Aikido, die hij met veel enthousiasme in zijn vrije tijd beoefent. <

Publicaties van Han Nijdam
• Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland. Een studie naar de Oudfriese boeteregisters, Hilversum, 2008
• ‘Belichaamde eer, wraak en vete. Een historisch- en
cognitief-antropologische benadering’, in: Tijdschrift
voor Geschiedenis 123 (192–207), 2010
• (met P. Baker) ‘Introduction: Conceptualizing Body,
Space And Borders’, in: P. Baker, H. Nijdam and K. van
’t Land (eds.), Medicine and Space: Body, Surroundings,
and Borders in Antiquity and the Middle Ages (Brill Publishers, Leiden and Boston (1–19), 2012
• (met A. Versloot en in samenwerking met H. Meijering) ‘Kodeks Siccama. Spoaren fan in ferdwûn Aldwestfrysk rjochtshânskrift’, in: Us Wurk 61 (1–56), 2012
• ‘Honour and Shame Embodied. The Case of Medieval
Frisia’, in: Bénédicte Sère & Jörg Wettlaufer (eds.), Shame between Punishment and Penance. The Social Usages
of Shame in the Middle Ages and Early Modern Times /
La honte entre peine et pénitence – les usages sociaux de
la honte au Moyen Âge et aux débuts de lépoque moderne. Micrologus Library Vol. 111 (65–88), Firenze, 2013
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WURK ÛNDER HANNEN

DOOR PETER VAN DER MEER

Middeleeuwse agrarische veenontginningen in Zuidoost-Friesland
Dennis Worst is ruim een jaar geleden op de Fryske Akademy gestart met een vierjarig promotieonderzoek naar de chronologie
en ruimtelijke diversiteit van de agrarische veenontginningen in het stroomgebied van de Kuinder en Linde tijdens de volle
en late Middeleeuwen. Gedurende de Middeleeuwen zijn in Nederland uitgestrekte en woeste veengebieden ontgonnen en in
cultuur gebracht. Zo ontstond een typisch landschap met langgerekte kavelvormen die we tegenwoordig kennen als agrarische
veenontginningen. Voorbeelden hiervan vinden we in het Lage Midden van Friesland.

Het landschap bij het Fochteloërveen. (Foto Dennis Worst)

Dennis Worst (Elsloo, 1986) studeerde landschaps
geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen,
nadat hij eerder, van 2004-2008, een opleiding bos- en
natuurbeheer volgde aan de hogeschool Van Hall
Larenstein te Velp. (Foto Hoge Noorden)

I

n vergelijking met West-Nederland is in Friesland nog maar weinig onderzoek gedaan naar
de geschiedenis van deze veenontginningen.
Door nieuw en interdisciplinair onderzoek uit
te voeren hoopt Dennis Worst bij te dragen aan
de kennis over de Friese agrarische veenontginningen.
Het komende jaar is het onderzoek gericht op
de reconstructie van het natuurlijke landschap.
Door onderzoek naar het natuurlijke landschap
te doen hoopt hij meer inzicht te krijgen in het
landschap zoals men dat omstreeks het jaar
1000 kon aantreffen in het stroomgebied van de
Kuinder en de Linde. Hiervoor maakt hij gebruik
van bodemkaarten, geologische en historische
kaarten en de AHN (Actueel Hoogtebestand
Nederland). Ook voert hij zelf grondboringen uit
op plekken waar de oorspronkelijke veenlaag nog
is aan te treffen; bijvoorbeeld onder kerkheuvels
te onder andere Oudeschoot, Rotstergaast
en Wolvega. In een laboratorium worden de
aangeboorde veenlagen onderzocht. Zo kan

met behulp van de C-14 methode de veengroei
gedateerd worden. Verder wordt paleobotanisch
onderzoek gedaan naar macroresten (lokale
veengroei) en microresten (stuifmeel) waardoor
het lokale en regionale landschap in een bepaalde
periode is te reconstrueren.
Onder toedoen van de veenontginningen
raakte het veenpakket ontwaterd waardoor
het veen oxideerde, veraarde en inklonk.
Hierdoor is het lang niet altijd mogelijk het
Middeleeuwse landschap exact te reconstrueren.
De corresponderende veenlaag is immers
verdwenen. Het maaiveld daalde en de boeren
werden gedwongen om verder op te schuiven
naar de hogere gedeeltes op het veen. Een
ander gevolg was dat het gebied rond circa 1200
kwetsbaar werd voor overstromingen.

Datering van veenontginningen
De Kuinder en Linde – toen nog getijdenrivieren
– zetten direct langs de stroomgeul een sliblaag
af. Door onderzoek te doen naar de verspreiding
en dikte van deze kleilagen hoopt Dennis Worst
uitspraken te kunnen doen over de veranderingen
in het oorspronkelijke veenlandschap.
Een tweede onderzoekslijn is de datering van de
veenontginningen. Zowel de eerste fase dicht
langs de rivier als in de secundaire fase toen
de dorpen waren opgeschoven naar de hoger
gelegen gebieden in het veen. Hiervoor maakt

Dennis Worst gebruik van historische bronnen en
archeologisch vondstmateriaal. In het Noordelijk
Archeologisch depot in Nuis is scherfmateriaal
opgeslagen dat ooit in het onderzoeksgebied
is gevonden. Dit materiaal stamt uit de periode
van de veenontginningen, maar is nog nooit
specifiek gedateerd. Door het vondstmateriaal in
samenwerking met een archeoloog te bekijken is
het mogelijk een nauwgezette datering te geven.
Dergelijk onderzoek, waarin aandacht wordt gevraagd voor de wisselwerking tussen ecologische
processen en man made ontwikkelingen, is nog
niet veel uitgevoerd in Friesland. Dit biedt perspectieven om tot nieuwe onderzoeksresultaten
te komen. Het onderzoek wordt gefinancierd
door de provincie Fryslân, binnen het Graduate
School-traject van de Universitaire Campus Fryslân. <

In de rubriek Wurk ûnder hannen schrijven
Peter van der Meer (Fryske Akademy), Arjen
Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen) en Siem
van der Woude (Tresoar) beurtelings over een
actueel aspect van de Friese geschiedschrijving.

> Meer weten?
•	De master scriptie uit 2012 over de Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland (900-1700) is te
vinden op www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/agrarische_veenontginningen_in_
oostelijk_opsterland_d_worst.pdf
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Thema: Het Friese toneel

DOOR BOUKE OLDENHOF

Crowd-funding avant
De aanzet tot professioneel
la lettre theater in het Fries

Riek Landman, Jan Veldman
en Jisk Teitsma bij de
opvoering van ‘In slet fan 10
dollar’ in 1963. De recensies
waren positief over de
geleverde artistieke prestatie.
(Tresoar)

De uitbouw van een pril initiatief om wereldrepertoire in het Fries te laten opvoeren door getalenteerde
semi-professionele acteurs tot het in beton gegoten structureel rijksgesubsieerde toneelgezelschap
Tryater, is volgens velen de meest belangwekkende ontwikkeling in het na-oorlogse toneel in Friesland.
Twee data markeren het begin- en het voorlopige eindpunt van deze ontwikkeling: 1 januari 1963 en
1 januari 1985.

O

p 1 januari 1963 werd La putain respectueuse van
Jean-Paul Sartre in het Fries opgevoerd op de
Nijjiersgearsit van het Frysk Nasionael Boun. Een
stuk gekozen op advies van en vertaald door de beroemde
schrijver Anne Wadman, geregisseerd door Pyt van der Zee
en met Riek Landman en Dicky Modderman als meest in
het oog springende acteurs. Op 1 januari 1985 begon de
rijkssubsidiëring van Tryater. Daartussen lagen 22 jaren
van voortdurende professionalisering. Jaren die met name
voor de verantwoordelijken voor het beleid lang en intensief
waren. De initiatiefnemers zullen ongetwijfeld niet in detail
hebben voorzien wat de gevolgen van hun idee was. Maar
ze voelden wel de tijdgeest aan, en hadden ambities in een

richting die Tryater jaren later realiseerde.
Het ontstaan van Friestalig beroepstoneel is de resultante
van drie na-oorlogse ontwikkelingen. Als eerste de
subsidiëring van het beroepstoneel. Na de Tweede

Behoefte aan vertier
Wereldoorlog werd aan de kunsten een rol toegedicht in de
verdediging van de democratische en morele waarden. De
overheid begon daarom subsidies toe te kennen aan theaters
en toneelgezelschappen. Het aandeel van de subsidies in de
totale inkomsten van de gezelschappen werd steeds groter
ten opzichte van de publieksinkomsten. Daarmee werden
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ook de aan deze subsidies verbonden eisen aangaande
artisticiteit steeds belangrijker ten opzichte van de wensen
van het publiek. Als tweede de toneelspreiding. In de jaren
vijftig ontstonden regiogezelschappen in Arnhem (1953),
Eindhoven (1956), Maastricht (1966) en Drachten (1966). In
1956 was in Leeuwarden na een actie onder de bevolking een
professioneel symfonieorkest opgericht: Het Frysk orkest. In
dit klimaat kon het idee ontstaan in de jaren zestig dat ook
kwaliteitstoneel in Friesland een kans zou maken. Als derde
ontwikkeling is de emancipatie van het Fries te noemen
die na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling
raakte. De onlusten op Kneppelfreed (16 november 1951)
maakten de verontwaardiging van de Friese Bewegers
zichtbaar, de steun voor een verbetering van de positie van
het Fries was groot. Ook op het terrein van het toneel was
er ruimte voor emancipatie van het Fries. Kwaliteitstoneel
leek voorbehouden aan de Nederlandstalige burgerij in De
Harmonie, het Friese publiek in de dorpen moest het met
kluchten stellen.
Na de Tweede Wereldoorlog beleefde het toneel in Friesland
zijn hoogtepunt; het kreeg een geweldige impuls door
de behoefte aan vertier na de Tweede Wereldoorlog,
de groeiende welvaart en vrije tijd, en het ontbreken

Wereldrepertoire in het Fries
van de concurrentie van televisie. Elk dorp had zijn
eigen toneelvereniging. Geen feestavond van sport- of
buurtvereniging zonder toneel. Geen dorpsfeest zonder een
optreden in de feesttent.
Veel voorstellingen waren Friestalig, zeker buiten de steden.
Na de oorlog was het Friese platteland nog grotendeels
Friestalig, en de toneelvoorstellingen waren dat eveneens.
De brede verspreiding van amateurtoneel in het algemeen
was immers pas begonnen nadat in 1860 het Fries in
sneltreinvaart zijn intrede deed in de eerste, toen nog
Nederlandstalige rederijkersverenigingen. Toneel was niet
alleen meer voor de burgerij, maar ook voor de lagere sociale
klassen. Het lijkt niet overdreven de populariteit van het
Friestalige toneel minstens evenveel in verband te brengen
met de liefde voor de taal (met toneel als toegankelijkste
kunstvorm voor de spreektaal Fries) als met de interesse
voor theater als kunstvorm. Ook in Leeuwarden werd
overigens het Fries of het Stadsfries gebruikt: zo werden
Friese evergreens als ‘It Dokkumer Lokaeltsje’, ‘Skûtsjesilen’
en it Liwwadder ‘Ut woanskip’ geschreven voor de
legendarische revues van de personeelsvereniging van de
Leeuwarder PTT onder leiding van Anne van der Mark met
medewerking van de Sambrinco’s.
Voor sommige podiumartiesten leverde de vraag van het
publiek naar amusement een aardige bijverdienste op.
Revue- en cabaretachtige programma’s hadden daarbij het
meeste succes, met ‘De tiid hâldt gjin skoft’ (vanaf 1944) van
Selskip Tetman de Vries met 900 voorstellingen als absoluut
hoogtepunt. Maar er waren ook De Spinnekop onder leiding

van Roel Oostra (1956-1962), selskip Rients Gratama (19631967), De Jounpraters (1945-1965) van Lammert Popma,
Selskip Roel Nijboer (1961-1969), het Fryslân Toaniel,
later Selskip Riek Landman (1963-1969), en De Fryske
Komeedzje van Dicky Modderman. Van deze gezelschappen
hadden De Jounpraters de meeste theaterambitie, met een
volkstoneelprofiel. De andere gezelschappen specialiseerden
zich op klucht, revue en cabaret.
Het Frysk Nasionael Boun stond aan het begin van de
jaren zestig van de vorige eeuw onder voorzitterschap van
Heine Keuning. De bloeitijd had het F.N.B. al achter zich.
De vereniging was voortgekomen uit het Boun fan Fryske
Nasionale Jongerein, maar van de 1800 leden uit 1950 waren
er in 1963 nog maar een paar honderd over. Initiatiefrijk
was de vereniging wel: vanuit haar kringen ontstonden
de vormingskampen op Terschelling en de sutelaksje, het
venten van Friese boeken vanuit kruiwagens.
De activiteiten beperkten zich in de jaren zestig tot een
aantal bijeenkomsten met culturele of politieke thema’s. Tot
het traditionele programma van de Nijjiersgearsit behoorde
een declamatie. Het was Keunings idee om dit onderdeel uit

Tetman en Jarich de Vries
in de sketch Elk mei graach
ris fiskje uit het succesvolle
programma ‘De tiid hâldt
gjin skoft’ dat ze 900 keer
speelden. (Tresoar)

Om voor subsidie van
het rijk in aanmerking te
komen, werd een tweejarige
opleiding opgezet voor jonge,
ambitieuze amateurs. Tsjitske
de Boer, Romke de Leeuw,
Sytske Atsma, Zus Douma,
Marijke Geertsma, Jan
Arendz, Hilly Harms, Feikje
Hovenga, Aly Bruinsma en
Rense Westra, met vooraan
Romke Toering en Monte
Huizinga kregen les van Pyt
van der Zee (links). Foto uit
1976. (Tresoar)
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Affiche van ‘In slet fan 10 dollar’, naar een ontwerp van Marijke
Beintema. Anne Wadman vertaalde het stuk ‘La putain respectueuse’
van Jean-Paul Sartre. (Tresoar)

te bouwen tot een voorstelling in het Fries van een stuk uit
het wereldrepertoire.
Terugkijkend op de beginperiode formuleerde Heine
Keuning in het jubileumboek dat verscheen bij het 25-jarig
jubileum van Tryater: ‘As wy yn Fryslân wat berikke wolle,
dan moatte wy kwaliteit leverje. Dat jildt foar ús tsiis, ús
bûter en ús poaters like goed as foar ús ûnderwiis en

Volkstoneel trekt publiek
ús rekréaasjefoarsjennings. It jildt ek foar ús kulturele
prestaasjes. Wêrom soe hjir net kinne, wat earne oars wol
kin? It binne by ús faak de middels dy’t mankearje. It Frysk
Nasionael Boun hat yn 1962 besocht foar it Frysktalige semyberopstoaniel dêr wat oan te dwaan. It idee wie ienfâldich:
stel inkelde spilers út dy semy-beropsselskipkes yn ’e
gelegenheid om in stik út it wrâldrepertoire yn te studearjen
sûnder prakkesaasjes om de kosten der wer út te heljen.’
Wat het F.N.B. in 1963 beoogde, was geen aardschok.
Er waren immers volop acteurs die bedreven waren in
komediespel en die gemotiveerd waren zich verder te
ontwikkelen. Er was een groot publiek, geïnteresseerd
in Friestalig toneel, te beginnen bij de bezoekers van de
Nijjiersgearsit. Er was een emancipatiestreven bij een deel
van het publiek dat zich niet alleen richtte op versterking
van de rechten van het Fries, maar ook op uitbreiding van
de domeinen waarin de taal gebruikt kon worden, ook op

een intellectueler niveau. Er waren literatoren die op de
hoogte waren van de actuele Europese ontwikkelingen. En
er was een geschoolde regisseur: Pyt van der Zee (19151998). Deze was namelijk opgeleid door en in 1960 in dienst
getreden van de Nedelandse Amateur Toneel Unie, ter
bevordering van de kwaliteit van het Friese amateurtoneel.
Met een geselecteerd gezelschap leden van het Boun
Fryske Toanielselskippen maakte hij al voorstellingen die in
voortgezette aansluiting met het publiek de zeggingskracht
van toneeluitvoeringen proberen te vergroten door de
keuze van genuanceerd en recent, veelal Angelsaksisch
psychologisch realistisch repertoire.
De essentie van het initiatief van het F.N.B. was de instelling
van een garantiefonds. Met een bedrag van 500 gulden
hoefden de tonelisten zich geen zorgen te maken of een
eventuele tournee van een iets minder marktgeoriënteerde
voorstelling voldoende op zou brengen om uit de kosten te
komen. De leden hadden een maand voor de voorstelling al
360 gulden bijeengebracht.
Het F.N.B. liet zich bij de repertoirekeuze leiden door
Anne Wadman, romanschrijver van Friese romans die zich
ook in de vooraanstaande Nederlandse literaire kringen
bewoog. Diens vertaling van La putain respectueuse van
Jean-Paul Sartre onder de titel In slet fan 10 dollar werd
geprogrammeerd. Het stuk vertelt hoe een hoer met weinig
aanzien moreel superieur is door een achtervolgde neger
te verbergen voor een paar blanken die hem ten onrechte
opjagen. Pyt van der Zee nam de casting voor zijn rekening.
Een nieuw procédé, want tot dan toe werden meestal de
stukken bij de beschikbare leden van het toneelgezelschap
gezocht. Voor de acteurs was het stuk van Sartre een
keuze ver achter hun intellectuele horizon, maar de kans
een serieuzere rol te spelen in de regie van regionale
toneelgrootheid ‘Pytsee’ lieten Riek Landman, Dicky
Modderman, Willem Dalstra en Teake Sudema zich niet
ontgaan.
Bij de eerste voorstelling in de bovenzaal van De Groene
Weide in Leeuwarden liet menig vooraanstaande Fries zich
zien om het belang van en de waardering voor het initiatief
te tonen. De recensies waren positief over het initiatief en de
geleverde artistieke prestatie. Opvoeringen in Drachten en
Sneek volgden, en de garantiesom van 500 gulden hoefde
niet aangesproken te worden. Een belangwekkend stuk op
niveau gespeeld met gezonde financiële resultaten, voor een
betrokken publiek. De mal voor een professioneel gezelschap
leek gevonden.
Ondanks het succes van In slet fan 10 dollar zou het nog
tientallen jaren duren voor er een voldoende stevige basis
lag om voor rijkssubsidiëring in aanmerking te komen. De
gezonde financiële basis bleek eenmalig. Er werd een vervolg
aan het initiatief gegeven, maar de problemen stapelden zich
op. De opvoering van Look Back in Anger van John Osborne
was een financiele mislukking, en het garantiebedrag
moest worden aangesproken. Een derde voorstelling moest
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goedkoper en commerciëler opgezet worden. In 1965 werd
op instigatie van de provincie de Fyske Toaniel Stifting
Tryater opgericht, waarmee het F.N.B. van haar financiële
verantwoordelijkheid was verlost. Jaren volgden waarin de
beperkte middelen een remmende invloed hadden op de
slagkracht van het artistiek beleid. Meerdere malen moesten
tekorten worden aangezuiverd door de provinciale overheid.
Gedeputeerden Piter van der Mark en Jaap Mulder bleven
met de Provinciale Staten achter zich de uitbouw van Tryater
echter ruimhartig steunen, en vanaf het midden van de jaren
zeventig was een gezonde bedrijfsvoering regel.
Wat het repertoire betreft: door de financiële perikelen
rondom Look back in Anger werd de opvolger op de Nijjiersit
van het F.N.B. in 1965 een komedie van Jan de Hartog,
It prielbêd. Een stap terug. Wereldrepertoire was het niet te
noemen, en in de jaren die zouden komen, programmeerde
Tryater steeds vaker komedies om het beoogde grotere
publiek te trekken, met titels als Neef en nicht frijt licht en
Geskaei om ‘e kaei. Opvoeringen van kwalitatief hoogstaand
werk van Goetz, Munk en Somerset Maugham werden geen
publiekssuccessen. De spagaat tussen kwalitatief repertoire
en publieksstukken werd het beste vermeden door stukken
die als volkstoneel te kenmerken zijn: In breid yn ’e moarn
van Hugo Claus, de bewerking van de novelle De Fûke van
Rink van der Velde en de opvoering in brechtiaanse stijl van
De Hogerhuissaek van Douwe Tamminga.
Het niveau van het acteren bleef lang een punt van
zorg. Goede amateurs kende de provincie genoeg, maar
professioneel opgeleide acteurs waren er nauwelijks en deze
bleken niet geïnteresseerd te zijn bij Tryater te komen spelen.

In het offensief om voor rijkssubsidiëring in aanmerking
te komen, paste de opzet van een tweejarige opleiding van
jonge, ambitieuze amateurs. Acteurs als Rense Westra, Aly
Bruinsma, Marijke Geertsma, Jan Arendz, Romke Toering,
Hilly Harms en Romke de Leeuw kregen er tussen 1976 en
1978 een scholing die voldoende was om in 1985 aan de
eisen van de Raad voor Cultuur te voldoen.
De belangrijkste slag die Tryater tussen 1965 en 1985
maakte, was de uitbouw van haar publieksbereik. Artistiek
leiders Pyt van der Zee (1976-1980) en bij uitstek Thom
van der Goot (1980-1985) waren in staat een afgewogen
programmering te realiseren die artistieke ambitie met
publieksbereik wist te combineren. Waren de organisatoren
in 1965 nog blij met negen voorstellingen van It prielbêd,
ten tijde van Van der Goot reisden vier producties per
seizoen langs minimaal veertig vooraf besproken en goed
gevulde zalen in de provincie. Het werd langzamerhand
onvermijdelijk: met ingang van 1 januari 1985 ontving Tryater
een volwaardige subsidie van het rijk, en kon het haar
acteurs en andere medewerkers professionele voorwaarden
en omstandigheden aanbieden.
De bestudering van de geschiedenis is een rijke
voedingsbodem voor ironie. In de jaren zestig van de vorige
eeuw werd de kiem geplant voor professioneel theater
door een inzameling van geld voor een garantiefonds, om
een Friese opvoering van een stuk uit het wereldrepertoire
mogelijk te maken. Als reactie op de bezuinigingen op
de cultuursector in de afgelopen jaren werd een nieuwe
manier van denken over financiering van professionele
kunstinitiatieven geïntroduceerd: crowd-funding. <

Heine Keuning was
voorzitter van het Frysk
Nasionael Boun. Het
was zijn idee om op
de Nijjiersgearsit de
declamatie uit te bouwen
tot een voorstelling in het
Fries van een stuk uit het
wereldrepertoire. (Tresoar)

Tryater bouwde haar
publieksbereik uit onder
leiding van artistiek leider
Pyt van der Zee. (Tresoar)

De spagaat tussen wereldrepertoire en publieksstukken werd het beste vermeden door volkstoneelstukken zoals ‘In breid yn ‘e moarn’ van
Hugo Claus en de opvoering van ‘De Hogerhuissaek’ van Douwe Tamminga. Links: In 1966 bracht Tryater ‘In breid yn ’e moarn’ met Piter van
der Veen en Tine Winters. (Tresoar) Rechts: In 1979 bracht Tryater ‘De Hogerhuissaek’ met Feije Spoelstra, Freark Smink en Jan Arendz als
Wybren, Keimpe en Marten Hogerhuis en Rense Westra as veldwachter. (Tresoar)

Bouke Oldenhof
(Steenwijkerwold, 1957) is
toneelschrijver. Hij studeerde
Nederlands en Fries aan de
Rijksuniversiteit Groningen
en theaterwetenschap aan
de UvA. Hij publiceerde over
oorspronkelijk Friestalig
toneelrepertoire, Tryater,
en het werk van Jos Thie.
In 2012 kreeg hij de Friese
Anjer voor zijn bijdrage aan
het theaterklimaat binnen
en buiten Friesland met de
Friese taal als inspiratiebron.
Hij schreef onder andere de
productie Abe! en vertaalde
Peer Gynt en Kening Lear.
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DOOR MARIJKE DE BOER

Anne Schumacher spile fyftich jier by It
Huzumer Toaniel en stie 975 kear op de
planken. Toaniel wie in part fan syn libben
en it selskip in part fan syn famylje.

‘Toaniel wie myn
twadde libben’
‘I

Hast fyftich jier spile Anne
Schumacher by It Huzumer
Toaniel. It poadium fan sealen
Tivoli oan de Huzumerleane
wie syn twadde hûs. (Foto
Hoge Noorden)

k hew my doadlacht, seinen de minsken faak nei
ôfrin fan de foarstelling,’ fertelt de Ljouwerter Anne
Schumacher (1937). ‘We brochten twa kear yn it jier
in produksje, yn maart en novimber. Sa’n stik spilen
we dan fiif jûnen en alle kearen wie Tivoli stiif útferkocht. Mei
goed 200 man siet de seal grôtfol. Nei ôfrin wie der fansels
dûnsjen en hâlden we in ferlotting. It jild dat we dêrmei
ophellen, stutsen we wer yn de folgjende produksje.’
It Huzumer Toaniel is fuort nei de oarloch oprjochte troch
Aebe de Jong. Doel wie om de minsken wat fleur te bringen.
De earste repetysjes wienen yn de kantine fan FVC, de
fuotbalklup oan de Borniastrjitte. Nei in pear jier waard
sealesintrum Tivoli oan de Huzumerleane de thúsbasis dêr’t
de likernôch fyftjin spilers wykliks repetearren. De leden fan it
selskip dienen alles sels, fan de klean en it hier oant it dekôr
en it ljocht ta. Se gienen by de doarren del om donateurs
te winnen. Dy donateurs krigen berjocht fan it program dat
spile waard. Letter kamen de leden wer oan de doar om op te
skriuwen nei watfoar foarstelling oft se gienen.
Fia de ferkearing mei Geartsje kaam Anne Schumacher

by It Huzumer Toaniel telâne. ‘Ik gong as jonge fan in jier
as achttjin mei nei de repetysjes. Al gau fregen se oft ik
meispylje woe en dat liek my moai ta, mar ik moast earst

Moai jûntsje fuort

Frysk leare. Thús praten we Liwwadders. De titel fan dat
stik wit ik net mear, wol wit ik noch goed dat ik de tekst
achterstefoaren koe. Myn Frysk wie net sa dat ik der samar
op los ymprovisearje koe.’ Nei dy earste kear rekke er folslein
mei besmet mei it toanielfirus.
It Huzumer Toaniel brocht meastentiids net de dreechste
stikken. ‘Oan de iene kant wie it doel om de minsken in
moai jûntsje fuort te besoargjen, se moasten der om laitsje
kinne, mar oan de oare kant brochten we kwaliteitsstikken
dy’t se bot wurdearren, lykas De Fûke nei it boek fan Rink van
der Velde. Dêrmei stienen we sels yn De Lawei yn Drachten.
Ik hâld mear fan in stik mei in rantsje, lykas de stikken
dy’t Bonne Stienstra yn de jierren tachtich spesjaal foar ús
skreau. Dat wiene eigentiidske, wat stikelige komeedzjes.
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Dêr ha we in soad sukses mei hân. Yn de rin fan de jierren
leinen we de latte hieltyd heger en sochten we regisseurs fan
bûten lykas Pyt van der Zee en Romke Toering dy’t by Tryater
aktyf wienen. Se joegen ús oanwizingen dêr’t we as akteurs
fan groeiden. Sa wie it earder in skande om mei de rêch nei
it pubyk ta te spyljen, dat moast perfoarst frontaal. Gelokkich
is dat no oars. We gongen ek wol fuort te spyljen nei Fryske
kriten yn it lân, nei Utert, Den Haag en Amsterdam. Dat wie
machtich moai. Soms gienen we freedtemiddei al fuort as
we jûns spylje moasten. It wie te djoer om in bus te hieren,
dat we gienen yn partikuliere auto’s. Kannen mei kofje mei
en dan ûnderweis derút om in bakje op in parkearplak. En
nachts wer werom. Soks wie altyd in feest, it wie in hechte

Anne Schumacher as de
fiskerman yn ‘De Fûke’ by It
Huzumer Toaniel yn 1999.
Hy wurdt oppakt troch de
Dútsers dy’t him deasjitte
sille. (Kolleksje Anne
Schumacher)

Repetysjes gienen thús troch
klup minsken.’ Anne Schumacher djippet de iene anekdoate
nei de oare út it ûnthâld. Lykas dy kear yn Sealen Schaaf
dat in spiler, dy’t gjin geweldige rollearder wie, opkaam en
begjinne soe. ‘Hy wist syn tekst net mear en sei dat gewoan
en rûn dêrnei fan it toaniel ôf. We seinen dat er net goed
wurden wie en binne fierder gien mei it stik.’ Of dy kear
dat in al wat âldere spiler mei syn stoel foar it hokje fan de
ynstekker siet, dat doe noch midden foar it toaniel stie. ‘Wat
seist, sei er tsjin de ynstekker dy’t er net ferstean koe. As
soks bart, dan lis ik dûbel fan it laitsjen en tagelyk brekt it
swit my út. Achternei binne it moaie ferhalen.’
It Huzumer Toaniel krige faak goede resinsjes en it talint fan
Anne Schumacher foel op. ‘Op in jûn kaam Tine Winters
by my. Se spile by Tryater en frege oft ik der wat foar fielde
om dêr ek by te kommen. Dat fûn ik in hiele eare, mar dat
betsjutte dat ik myn eigen klup ferlitte moast. Myn frou, dy’t
ek noch altyd op de planken stie en dêrneist bestjoersfunksjes
hie, sei dat ik it dwaan moast. It wie in drege kar, mar ik ha
der noait spyt fan hân.’ Ein jierren santich spile er yn trije
produksjes mei. De repetysjes wienen meastentiids oan de
ein fan de dei en dat koe er mei syn wurk as ferkeaper fan
effekten by de bank kombinearje. Stadichoan waard it selskip

profesjoneler en wienen de repetysjes hieltyd faker oerdeis.
‘Doe moast ik op ’e nij kieze. Earlik sein hie ik stomme graach
fan toanielspyljen myn wurk meitsje wollen, mar dat is gjin
fetpot en ik hie in goede baan. Ik bin weromgien nei Huzum
en sa is it by in grutte hobby bleaun.’
Hy spile tal fan rollen, fan misdiediger oant frijer, en wegere
noait in rol. ‘Guon stikken binne my mear bybleaun as oaren.
De Fûke hat in spesjaal plakje, net inkeld fanwege it ferhaal
dat my bot rekket om’t ik de oarloch meimakke ha, mar ek
om’t ik it stik twa kear spile ha. Yn de ferzje fan Tryater spile
ik in Dútske soldaat. It foel net ta om dat pak oan te lûken,
dan giet der hiel wat troch jo hinne. Yn de ferzje dy’t we yn
Huzum dienen, krige ik de rol fan de fiskerman. Dy rol hie ik
eins leaver en hat tink myn moaiste rol west.’
Hast syn hiele libben hat Anne Schumacher by It Huzumer
Toaniel west. ‘Toaniel wie myn twadde libben en dat wie by
myn frou ek sa. Thús gienen de repetysjes by de kofje wolris
troch. Yn 2009 is se stoarn. Twa jier earder hie ik myn lêste
rol spile. Underwilens is it selskip ein ferline jier opdoekt.
It tal stipers rûn werom, it wie in toer om jongeren derby te
belûken. It wie in sintekwestje, oan de spilers lei it net. It spyt
my dat it net mear bestiet, want It Huzumer Toaniel wie in
begryp.’ <

< By Tryater spile Anne
Schumacher yn 1977 yn ‘De
Fûke’ ien fan de Dútsers
dy’t de fiskerman oppakke.
(Tresoar)
> Anne Schumacher as
Boele Miedema op de bank
yn it stik ‘Margje Margje’
fan It Huzumer Toaniel yn
1983. It blijspul fan Jean
Kerr is bewurke troch Anne
Tuinman yn regy fan Pyt van
der Zee. (Kolleksje Anne
Schumacher)
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DOOR DOEKE SIJENS

Klompen en boerekilen
De Fryske roman op de planken
Yn Burgum waard yn 1975 it
stik ‘Marijke’ spile nei it boek
fan Abe Brouwer dat troch
de literêre krityk delsabele
wie, mar tûzenen besikers
nei de iepenloftspullen luts.
(Tresoar)

Wa’t as skriuwer werklik ferneamd wurde wol, moat hoopje dat syn boek ta in toanielstik bewurke
wurdt. Romans as It goudene ûleboerd of Marijke binne troch de literêre krityk delsabele, mar werklik
tûzenen ha de iepenloftspullen sjoen, dy’t nei dy beide boeken makke binne. Hieltyd wer wurde
âldfrinzige boeken ûnder it stof weihelle en bewurke foar it moderne publyk. Mar in inkele kear komme
spilers yn opstân of bliuwe de taskôgers wei om’t se har nocht ha fan klompen en boerekilen.

T

sjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906) wie de earste yn Fryslân, dy’t yn ‘e rekken hie, dat in kollega in
moai ferhaal skreaun hie, dat er goed brûke koe foar
eigen wurk. Yn de Rimen en Teltsjes (1871) fûn er it ferhaal ‘De
reis nei de jichtmasters’ en makke der in stik fan dat bestie
út fjouwer bedriuwen (1898). Yn de earste jierren dat it spile
waard lei de klam fan dit stik op de moraal, yn de moderne
tiid waard it mear as in klucht brocht.
Hoewol’t der lang net altyd oansprekkend Frysk wurk publisearre waard, siet der bytiden dochs wol wat by dat brûkber
wie foar in toanielbewurking. Doe’t J.P. Wiersma (1894-1973)
yn 1933 meidie oan in priisfraach, fermong hy yn it stik Oerdwerse twirren it wurk fan Shakespeare mei de izige novelle
De wylde boerinne (1915) fan T.E. Holtrop. Dyselde Wiersma
fûn ek folle goeds yn de roman It jubeljier (1927) fan Simke
Kloosterman. Dit boek, oer de Frânske tiid, ferhearliket de
Oranjes en ferketteret de patriotten. Wiersma makke der
yn 1938, by gelegenheid fan it jubileum fan Wilhelmina, in
spektakelstik fan mei wol hûndert figuranten, dat ek nei de

oarloch noch wol spile is. Doe waard de Frânske tiid gelyk set
mei de Dútske besettingsjierren. By elke útfiering yn de iepen
loft fan Skaed en Ljocht, sa’t Wiersma syn bewurking neamd
hie, koenen twatûzen taskôgers in plak krije.
It wurk fan Simke Kloosterman is by guon minsken altyd
populêr bleaun troch har lyryske skriuwstyl, mar mear noch
om har romantyske libbensskôging. De Hoara’s fan Hastings
(1921), har emosjonele boereroman, is altyd in soad lêzen.

It is út it libben
It wie har eardere ferloofde Douwe Kalma (1896-1953) dy’t
fan dit boek in iepenloftspul makke hat. Fokke Hoara (1953)
is de jierren troch in soad spile, al wie men daliks al fan betinken dat Kalma him oan de toanielbewurking fertild hie.
Ype Poortinga, dy’t alles fan Frysk toaniel wist, skreau yn de
krante dat it stik te wiidweidich wurden wie ‘en ryklik lang.’
Kalma hie der ek in tal ‘symboalyske’ figuren as ‘De Tiid’ dy’t
troch lettere regisseurs weilitten binne.
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It iepenloftspul fan Burgum
fierde yn 1983 suksesfol ‘Durk
snoad’ op nei it boek fan Rink
van der Velde, ‘Feroaring fan
lucht’, út 1970. (Tresoar)

Folle mear wurdearring fan it publyk krigen de stikken dy’t
nei boeken fan Abe Brouwer makke binne. ‘It drama moat
de minsken yn ’e besnijing hawwe’ en soks barde neffens in
toanielman yn Brouwer syn roman Marijke (1943). It ferhaal
gie oer de ivige tsjinstelling tusken earm en ryk. Seach men
by opfieringen fan Marijke ynearsten echte spitketen op it
toaniel, letter socht men nei in dekôr mei in ‘symboalyske
betsjutting’: ‘ûnder, op de grûn wennet it earme heidefolk,
boppe yn de ‘boppewrâld’ op pylders, wenje de minsken fan
oansjen.’
Wylst de Fryske literatuer in fernijing ûndergie en der al lang
net mear oer rike boeren en earme arbeiders skreaun waard,
koesteren de regisseurs en de taskôgers de bewende tsjinstellingen fan eartiids. ‘It binne boeken út de âlde tiid, mar it is
út it libben,’ hâlde de foardrager Anny van der Kuur-Faber út.
Jongere skriuwers hie sy net op it repertoire, dy har ‘karaktertekening’ wie har te modern. Op it toaniel waard socht nei it
‘magyske en nostalgyske’ fan âlde tiden, it moderne libben
of maatskiplike problemen gie men leaver oan foarby. Fan in
boek as De gouden swipe (1941) fan Abe Brouwer waard
skreaun dat ‘it appelearret oan de siel en it wêzen fan it Fryske
folk’. Nostalgy wie foar de minsken dy’t dit boek (en de film
út 1995) wurdearren in wichtige emoasje. ‘Ik koe it boek noch
fan hiel froeger,’ fertelde Rense Westra, de haadrolspiler fan
de film. ‘Sa’n boereroman docht my hiel sterk tinken oan myn
jeugd. Us pake wie ek boer. De opnames binne yn Nijlân makke op in hiel âlde pleats. Dêr wie al dy jierren neat feroare.’

Utsein it betingst dat in stik âlde tiden werombringe moast,
spile de ferhearliking fan it ‘echt Fryske’ net swak by as it om
de wurdearring fan it publyk gie. Feroaring fan lucht (1970)
fan Rink van der Velde (1932-2001)
hat dêr syn grut lêzerspublyk oan te
tankjen. Durk Snoad, de haadpersoan fan dit boek, giet folslein syn
eigen gong en is ivich en altyd mei
it gesach yn tsjok waar. Hy is net in
polityk bewuste arbeider, ‘dy’t syn
sosjalistyske klassiken út de holle
kin’, mar de ‘lytse man dy’t it yn ’e
kant set tsjin de burokraty en de bazen.’ Sa soe elke Fries wol
wêze wolle. De skriuwer wie sels de earste dy’t fan it boek
in toanielbewurking makke. Oaren ha syn bewurking fierder
brocht en alle kearen sieten de sealen grôtfol. Durk Snoad is
suver in Fryske held wurden, dy’t losrekke is fan it oarspronk
like boek. Yn in programmaboekje fan acht siden waard de
namme fan de skriuwer net iens mear neamd.
Ut en troch komt der ferset en wol men wat oars as de
klompen en de boerekilen. Sa’n rite duorret lykwols noait net
lang. Wer in oar boek fan Abe Brouwer wurdt bewurke (Gods
Bidlers,1965) en ek De silveren rinkelbel út 1856 komt wer foar
’t ljocht. Eins wie dit stik in ferbettering fan de roman. ‘Sa
stadich as it ferhaal him yn it boek ûntjout, sa flot folgje de
sênes der’t it om draait inoar op,’ stie yn ’e krante. It ferhaal
wie fansels wol humoristysker makke. <

It dekôr yn Kollum fan
it iepenloftspul ‘Skaed
en Ljocht’ nei de roman
‘It Jubeljier’ út 1936 fan
Simke Kloosterman. By
elke opfiering wie plak
foar twatûzen taskôgers.
(Tresoar)
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Thema: Het Friese toneel

DOOR JELLE KROL

‘De kalk kaem út
Earnst of koartswyl by it
’e muorren’ priissprekken
Foardrage, fertelle, resitearje en deklamearje binne nêst sprekke yn it iepenbier, debattearje, sjonge
en toanielspylje mooglikheden om in taal mûnling op syn moaist útkomme te litten. It is dan ek gjin
wûnder dat ynstânsjes en selskippen dy’t har taleine op taalbefoardering har leden dêrta oantrúnje
woene. Ien fan de bekendste krigen dy’t sûnt 1942 útskreaun wurdt, is ‘Ferstival’, in foardrachtkriich
om bern fan middelbere skoallen te stimulearjen om gedichten foar te dragen.

K

ristlike selskippen leine wat it mûnling brûken fan
it Frysk oangiet, de aksinten oars as de net-kristlike
selskippen. De kristlike leine mear de klam op it
sjongen en de neutrale op it toaniel. Mar sawol kristlike as
net-kristlike selskippen propagearren it priissprekken. Yn de
Leeuwarder Courant komt it wurd ‘priissprekken’ foar it earst
yn 1887 foar yn in oprop foar in kriich op 28 jannewaris 1888.
De prizen dy’t de krite Ljouwert fan it Selskip foar Fryske
Tael- en Skriftekennisse beskikber stelle, binne mar leafst
40, 20 en 10 gûne. Sokke hege prizen komt men letter eins
net wer tsjin. De sprekkers kinne har opjaan foar de kategory
Earnst of Koartswyl. Yn beide kategoryen dogge dy earste
kear seis sprekkers mei. De gloarjetiid fan it priissprekken
yn Earnst of Koartswyl lei likernôch tusken 1890 en 1950.

Matsjedoaren fan de sprekkerij

Jac. de Vos droech as in jonge fan in jier as tolve al foar yn it earmhûs fan Aldeboarn, dêr’t er as
wees tusken de âlde minsken grutbrocht wie. Mei de foardracht ‘It eksternêst’ fan Koopmans wûn er
tsientallen kearen de earste priis. Hy wie sa’n betûft sprekker dat oaren faak gjin nocht mear hiene om
mei te dwaan as Jac. de Vos kaam. (Tresoar)

Yn 1953 konstatearret de krite De Gordyk fan it Selskip foar
Fryske Tael- en Skriftekennisse dat it priissprekken oan it
útstjerren is. Sy wolle dan noch ienris besykje om it nij libben
yn te blazen, mar echt fertuten docht dat net. Ien en oar sil
grif te krijen hân hawwe mei it opkommen fan nije wizen fan
ferdivedaasje en it oars oansjen tsjin saken as film en toaniel,
al bleau by strang kristlike fermiddens yn de jierren fyftich
televyzje en toaniel fansels noch wol taboe.
Fansels kin it priissprekken net los sjoen wurde fan alle
rederikerkeamers en it Winterjûnenocht fan de 19de ieu. Dêr
kamen de sprekkers út fuort dy’t letter ek wol dielnamen oan
de krigen en prizen wûnen. Foar protestant-kristlike lju hie
it priissprekken op it Winterjûnenocht foar, dat it yn eigen
rûnte dien wurde koe sûnder dat it toaniel waard, in sjenre
dêr’t sy har net yn bejaan woene. By de lju dy’t yn it earstoan
prizen wûnen, komt men geregeld de namme fan Hindrik
E. Kylstra (1853-1929) tsjin, de man dy’t ek as spylder yn it

16

Fryslan_april_2014.indd 16

11-03-14 13:23

<< Fonger de Vlas hie in
soad sukses mei ‘It
geitsje’ fan Barend
van der Veen. Hy koe
him ‘alhiel behingje
mei medaljes en wûn
mannich priissprekkerij
en hie faak de
publykspriis dêrby.’
(Tresoar)
<< ‘King Kylstra’ makke fan
it foardragen syn berop.
Eins wie Hindrik Kylstra
in koperslagger en
kachelsmid. (Tresoar)

Winterjûnenocht (mei Simke Molenaar) syn brea fertsjinne.
‘King Kylstra’, eins in koperslagger en kachelsmid út
Drachten, makke fan it foardragen syn berop. Willem Vrijburg
skreau faak spesjaal foar him de teksten fan de foardrachten,
mei moaie titels as ‘Kobus Kwos de baenfager’ en ‘Jakkele de
aeiboer fen Nergenhuzen’. Kylstra wie sa súksesfol dat der
gedichten oan him wijd waarden en sels in krite fan it Boun
fen Selskippen bûten Fryslân, dy fan Breda, nei him ferneamd
waard. Dochs wie de ein, krekt as dy fan in soad fan syn
fakgenoaten, frij tragysk. By syn fjirtichjierrich jubileum as
foardrager, yn 1923 yn Hotel de Pijlaars yn Drachten, wie de
man dy’t de ‘Louis Bouwmeester fan it Noarden’ neamd wie,
sa goed as fergetten.
In oarenien dy’t ek wol as Winterjûnenochtman, mar ek as
priissprekker gauris op ’e planken stie, wie de skoalmaster
en toanielskriuwer, Bonne Sjoukes Hylkema (1862-1935). Hy
skreau meast syn eigen teksten. Yn 1888 krige hy yn Wergea
by ien fan de earste priissprekkerijen de preemje mei de
troch himsels skreaune foardracht fan ‘De doarps-deaklok’.
‘De earste komeedsje to Keallebûrren’ (1885) wie in stik fan
de Winterjûnenochter, kranteman, slachter en politikus Geart
Lourens van der Zwaag (1858-1923) dat as foardracht tige
populêr wie en dêr’t hy, syn bern en ek oaren geregeldwei
prizen mei wûnen. In oar o sa populêr stik by priissprekkers
wie ‘It Krystberntsje en syn mem’ fan Jan fen ’e Gaestmar
(Jan Jelles Hof). De taalkenner Hof wie ek geregeldwei as
sjuerylid by de priissprekkerijen oanwêzich.
Wêr’t de sjuery fan priissprekkerijen om tocht, kin weromfûn

wurde yn de plakboeken fan de man dy’t miskien wol
it faakst earste prizen wûn by sprekkerijen: Jac. de Vos.
Weromkommende punten dêr’t op beöardiele waard, binne:
de kar fan it stik, de krektens fan werjefte, de mimyk, de
útspraak, it opkommen en ôfgean, de foardracht, it brûken
fan de stim en de algemiene yndruk. Jac. de Vos skoarde
dêr kear op kear de heechste punten mei. As jonge fan in
jier as tolve droech Jac. de Vos, dy’t op 5 july 1899 yn Grins
berne wie, al foar yn it earmhûs fan Aldeboarn, dêr’t er as
wees tusken de âlde minsken grutbrocht is. Sels skreau er in
soad grappige stikjes en rymkes dêr’t er letter wol prizen mei
wûn, mar de Akkrumer dichter Willem Johannes Koopmans

Yn it ferjitboek
skreau spesjaal ‘It eksternêst’ foar him. Mei dy foardracht
wûn er tsientallen kearen de earste priis. De Vos wie net
allinne foardrager, mar ek imitator. It lûd fan fûgels koe er
perfekt neidwaan. Sa’n betûft sprekker waard er, dat oaren
der faak gjin nocht mear oan hiene om mei te dwaan as Jac.
de Vos kaam. Yn in ynstjoerd stik fan de Leeuwarder Courant
(5 maart 1937) komt dat nei foaren. De Vos hellet yn dat stik
in brief oan fan in feriening út Eanjum dêr’t er sprekke soe:
‘Alhoewel het ons spijt, moeten we u berichten, dat we u
van het programma hebben moeten plaatsen. Aangezien wij
van drie andere, ook deelnemende recitators bericht hebben
gekregen, dat, indien we u aangenomen hadden, zij niet
wenschten deel te nemen.’ Hy mei dus net nei Eanjum en
17
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Thema: Het Friese toneel

Nije inisjativen op it mêd fan
foardragen en fertellen binne
der ek, lykas it sertifikaat
ferhalefertelling, útrikt troch
de st. Wâldpyk.
Op de foto Loekie de
Boer (1961-2014) mei dat
sertifikaat yn de Krûdetún fan
Bûtenpost yn 2013.

Oan de ein fan de 19de en
yn de earste helte fan de
20ste ieu binne in soad
Fryske foardrachteboekjes
útjûn en ferkocht. Yn 1954
ferskynt ‘Nije foardrachten’
fan Ype Poortinga en Douwe
Tamminga. (Tresoar)

hat soarch dat oare ferienings him ek wegerje sille. Hoe faak
oft er fierder yn syn karriêre as priissprekker wegere is, wurdt
men net út syn plakboeken gewaar, mar de hûnderten prizen
dy’t er wûn hat, lykje der op te wizen dat dat net sa faak west
hat. De man hie in wat tragysk libbensein nei’t syn frou yn
1964 ferstoar. Hy dy’t wend west hie om yn it sintrum fan
de belangstelling te stean, waard iensum. Ek yn Aldeboarn
lieken de minsken net mear nei him om te sjen. Hy ferstoar
dêr op 10 oktober 1971.
Yn syn rubryk ‘Bylâns de wei’ yn de Friesche Courant fan
15 maaie 1943 hat Reinder Brolsma it oer de moetings fan
toanielminsken as Barend van der Veen, Lammert Popma,
Yme Schuitmaker, Abe Brouwer en Kobus Wiersma, mar ek
oer moetings fan ‘desoarte toanielljue dy’t faek en dikmels
giene to priissprekken, sasear gjin biropsljue, mar wol ta
greate dingen yn steat’. Is sa’n ien fleurich op ’e trie, dan ‘scil
hy folle mear bilibje as in oare swijsumer minske.’ Brolsma
komt op ’e tekst oer Jac. de Vos, mar neamt ek de bekende
– as boade foar beurtskippers en frachtriders wurkjende –
priissprekker Fonger de Vlas (1876-1955): ‘Hwent det is mar
sa, safaek as ik dy lytse kroeskop, Fonger de Vlas, yn ’e stêd
sjuch, net mear in jongkeardel, mar dochs noch altyd like
gysten, rêd op ’e fyts, biwegelik as kwiksilver, hastich fen ’e
boat ef nei de boat, alle waer en wyn treast, in fûle skrepper
en skynber tofreden mei de wrâld en alle minsken, en teffens

wittende det dit mantsje him, om sa to sizzen, alhiel mei
medaljes bihingje kin, woun op mannich priissprekkerij
en faek de publykspriis dêrby, den scil it net misse, ek
dizze persoan hat op det mêd [fan moetings, JK] hiel wat
bilibbe.’ By gjin ien fan de priissprekkers laten al dy prizen
en moetings lykwols ta duorjende kontakten en bliuwende
rom. Ek de namme fan skuonmakker Douwe Lap (18651958) – broer fan de oprjochter fan de bekende lapkewinkels
Lippe Lap –, de priissprekker dy’t mear as 700 kear op ’e
planken stie, benammen yn de Súdeasthoeke, is al lang yn it
ferjitboek rekke.
Al dy Fryske priissprekkerijen, organisearre troch kriten fan
selskippen, muzykferienings, feinte- en fammeferienings,
hawwe yn de bloeitiid dêrfan tûzenen Friezen yn de kunde
brocht mei Fryske foardrachten. Hûnderten jonge minsken
learden ek sels hiele foardrachten út ’e holle. Withoefolle
Fryske foardrachteboekjes binne oan de ein fan de 19de
en yn de earste helte fan de 20ste ieu yn it ljocht jûn, dêr’t
grif ek hûnderten fan ferkocht binne. Ta de bekendste titels
meie grif rekkene wurde: It nije foardrachteboek (1912) fan
O.S. Akkerman, Loddespitten (1911) fan A.M. Wybenga, Frysk
Rymsnoer (1925) fan G.A. Wumkes en Nije foardrachten
(1954) fan Y. Poortinga en D. A. Tamminga. Folle letter, yn
1979, joech Joop Boomsma noch ris in oersjoch fan al dy
folkspoëzij yn it ljocht yn de bondel Earnst en koartswyl: in
samling folkspoëzij en foardrachten út earder tiden.
Moaie titels komt men by dy foardrachten tsjin: De
nachtmerrie, as in heislyke reare dream oer uwtbryding fen ‘t
kiesrjûcht (1897) fan G. Dykstra, Sakele en Myntsje dy krigen

Taalbefoarderjend ynstrumint
malkoarren net (1903) fan Tsj. G. van der Meulen en It
mottige jern en it bleke sloopgûd (1912) fan W. Vrijburg. ‘It
geitsje’ fan Barend van der Veen, foar it earst ferskynd yn
Sljucht en Rjucht fan 1927 en yn 1938 ek as aparte útjefte
publisearre, waard it súksesnûmer fan Fonger de Vlas. De
foardracht fan Lolke Pruiksma (1899-1983) fan ‘De slachter
en de abbekaet’, skreaun troch Paulus Akkerman, wie neffens
dy ûnderwilens no ek fergetten priissprekker sa’n súkses
dat ‘de kalk kaem út de muorren’ nei al it hantsjeklappen
(Leeuwarder Courant, 29 maart 1972).
Foar it Frysk hat it priissprekken in tige taalbefoarderjend
ynstrumint west en oant en mei de jierren fyftich hat it grif
foar gâns in soad te betsjutten hân, mar sûnt dy tiid ferskode
it alhiel nei de marzje. De Fryske fertelkeunst moat it net
mear ha fan priissprekken, mar fan Fe(r)stivals, workshops
en kursussen. Baasfertellers binne der lokkigernôch noch
lykas Mindert Wijnstra, Hilly Harms en Douwe Kootstra. <
Jelle Krol (Drachten, 1957) is kolleksjefoarmer/fakreferint by Tresoar
oangeande it Frysk, Fryslân, moderne talen en meartaligens by
Tresoar.
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SCHATTEN UIT DE TOPOGRAFISCHE ATLAS

DOOR MARLIES STOTER

‘Jammer dat ik alles zoo laat ten uitvoer breng. Zoo is mijn heele leven. Ik heb erg veel tijd
noodig om tot de juiste daad te komen.’ (Uit het dagboek Frederik van Eeden, 18 okt. 1903)

Frederik van Eeden
in Nij Beets

‘G

root album in prachtband met foto’s van
gezichten in den Grooten Veenpolder in
Opsterland en Smallingerland’. In 1924
krijgt het Fries Genootschap dit boek van de erfgenamen
van J.H. van der Meulen, voormalig voorzitter van het
polderbestuur. Het is een beeldverslag van tientallen
jaren polderen, werk-in-uitvoering om het vergraven
land in te richten voor de toekomst. Voor de jubilerende
voorzitter zijn de plekken in het veranderende
landschap direct herkenbaar. Dankzij Meint Wiegersma
lukt dit honderd jaar later nog steeds. Als leraar
aardrijkskunde en kennis der natuur aan de pas opgerichte
H.B.S. in Drachten is hij de ideale man om dit album te
voorzien van deskundige bijschriften. Bij elke foto plakt hij
een handgeschreven briefje met tekst en uitleg en nummert
de foto’s. Die nummers verwerkt hij keurig in een kaartje
achterin het boek. Zo zijn alle plekken ook nu nog terug te
vinden.
Bij no 53 schrijft hij: ‘Westpolder, tusschen straatweg
en Prikkeweg ten Noorden van Beets. Blik naar ’t N. Op
achtergrond rechts een molentje van de mislukte ontginning
‘Vrij Friesland’ van Fred. v. Eeden.’ Heeft Frederik van Eeden
een ontginning in Friesland gehad? Hij is toch de man
van Walden? Bij navraag beaamt sociaal-historicus Johan

Frieswijk, dat de arts en letterkundige Frederik van Eeden
bemoeienis heeft gehad met de stichting van de kolonie
Frij Fryslân in Nij Beets in 1903. Met geld van de Vereniging
Gemeenschappelijk Grondbezit, waar Waldens stichter nauw
mee verbonden was, wordt het startkapitaal bijeengebracht.
Ondanks het jarenlange geploeter van de kolonisten loopt
het niet goed af met de ontginning. Hoe kijkt Frederik van
Eeden hier zelf tegen aan? Weinig tot niets is hiervan terug
te vinden in zijn persoonlijke dagboeken. Is hij wel echt
betrokken bij deze socialistische proefneming of ontbreekt
het hem aan daadkracht? <

De Topografische Atlas van
het Fries Museum bevat
een omvangrijke collectie
prenten, tekeningen, foto’s,
kaarten, plattegronden en
ansichten van Friese steden,
dorpen en streken. Deze
rubriek toont de schatten uit
de grotendeels onontdekte
verzameling werken op
papier.
Marlies Stoter (Woerden,
1960) is conservator Oude
Kunst en Toegepaste Kunst
bij het Fries Museum.
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SCHATTEN VAN STINSEN

DOOR RUUD SPRUIT

Dekema State
Als de vliegtuigen aan de overkant van de weg zwijgen, is de tuin van Dekema State bij Jelsum een
paradijs. Via de vroegere tuinmanswoning betreedt men een complex van tuinen tot nut en sier. Een
bloementuin, een moestuin, een fruittuin met allerlei soorten bessen, een berceau en een kas. In het
gras scharrelt een bonte schare kippen, eenden en twee zwarte zwanen.

D

In de nieuwe rubriek
‘Schatten van stinsen’
diept Ruud Spruit
onbekende en vaak
verrassende verhalen
op over personen en
voorwerpen uit de
geschiedenis van staten
met een museale functie.

e State is omsloten door een gracht en maakt
een voorname en schilderachtige indruk. Aan de
stenen van een zijmuur is te zien dat daar het
oudste stuk is, een gedeelte van een middeleeuwse stins
waaruit in rustiger tijden een state is ontstaan. De brug en
een charmant poortje uit 1905 met de tekst ‘Tankje God yn
alles’ voeren naar het voorplein. Door een rijke voordeur
komt men in een hal van bescheiden afmetingen. Daar
valt het oog op een prachtig staand horloge. De klok is
gemaakt door Sikko Haakma uit Leeuwarden, telg uit een
befaamd uurwerkmakers geslacht. Naar het schijnt heeft
de stamvader van deze familie klokkenmakers de naam
Haak, later Haakma, aangenomen vanwege de uitvinding
van de ankergang. Destijds sprak men over een haak in
plaats van een anker. De ankergang met een lange slinger, in
tegenstelling tot de wijd uitslaande slinger bij de spillegang,
zoals die veelal werd toegepast in stoeltjesklokken, maakte
het mogelijk een uurwerk met gewichten en al in een slanke
kast te plaatsen.
Friesland had op klokkengebied een naam hoog te houden.
In Joure werden vanaf de tweede helft van de 17de eeuw
stoeltjesklokken gemaakt. De familie Nauta in Leeuwarden
muntte uit in het maken van zakhorloges versierd met
prachtig graveerwerk en met allerlei extra mogelijkheden
zoals het aangeven van getijden en maanstanden.
Ongelooflijke stukjes precisiewerk binnen een kast die nog
geen centimeter dik was. Naar het schijnt is het zakhorloge
waar stadhouder Willem III zo trots op was, vervaardigd door
Jacob Nauta.
De oude Haakma hield zich in Leeuwarden vooral bezig
met de voor een stad zo belangrijke torenuurwerken. Zijn
zoons Arent en Theunis volgden hem op in de zaak aan de
Koningsstraat. Theunis ging later voor zichzelf beginnen
aan de Eewal. Beide makers van onder meer zakhorloges
hadden geen kinderen. Hun werk werd voortgezet door de
neven Sikko en Willem. Sikko was een paar jaar in de leer bij
Staand horloge gemaakt door Sikko Haakma. (Bruikleen
familie Fenema, Fries Museum)

de Haagse klokkenmaker Jacobus van der Hegge. Hij keerde
terug in Leeuwarden niet alleen vol van kennis, maar ook
met de dochter van zijn baas. Hij trouwde met het meisje en
ging bij de zaak aan de Eewal wonen.
Van Sikko is het staand horloge in Dekema State bewaard
gebleven en een soortgelijk exemplaar in museum het
Admiraliteitshuis in Dokkum. De staande horloges zijn
in de mode gekomen vanuit Engeland, vooral dank zij
de familie Fromenteel die behalve in Londen ook een
zaak in Amsterdam had. In tegenstelling tot de wat stijve
Engelse kasten zijn de in Nederland vervaardigde staande

Obsessie van Havank
horloges veel sierlijker, zoals goed te zien is aan de klok in
Dekema State. Meubelmakers maakten in de Lodewijkstijl
van hun tijd sierlijke kasten van fijne houtsoorten zoals
wortelnoten, met intarsia van bijvoorbeeld rozenhout. De
uurwerkmaker spande zich in om de klok te voorzien van
helder slag- en soms speelwerk, maanstanden enz. Terwijl
de stoeltjesklokken uit Joure prijkten in de mooie kamer van
rijke boerderijen, mocht een staand horloge niet ontbreken
in een raadhuis, regentenkamer of state.

Dekema State bij Jelsum.
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Als we ons losrukken van de klok in de hal komen we in
Het Sael waar een bonte verzameling wordt getoond van
geschilderde portretten. Allemaal mensen die op de één
of andere manier een relatie hebben met Dekema State.
Hoewel het oudste gedeelte, de stins, waarschijnlijk dateert
uit de 13de eeuw gezien de bodemvondsten ter plaatse, is
pas aan het eind van de 15de eeuw sprake van geschreven
berichten met namen van onder meer families als de
Camstra’s en de Dekema’s. In 1791 kwam de state in bezit
van Gerard van Wageningen. De laatste eigenaar van de
state was ook een Gerard van Wageningen (1920-1994).
Diens oudere broer Jan (1918-1979), een elektrotechnicus,
woonde in de jaren vijftig op Dekema State. Hij was bevriend
met de schrijver van detectives, Hans van der Kallen beter
bekend onder zijn auteursnaam Havank. De auteur logeerde
regelmatig op Dekema State en maakte er aantekeningen
voor onder meer de detectiveroman Caviaar en Cocaïne.
Gerard van Wageningen, die schrijver en journalist was,
ontmoette Havank voor het eerst in november 1953. Hij
noteerde over hem in zijn dagboek: ‘Aardige, wat stille knaap;
Europees, artistiek, bereisd’. En verder: ‘Hij vond Dekema
State en vooral de portretten interessant’.
Die belangstelling liep uit op een obsessie voor het door
B. Accama in 1754 geschilderde portret van de dan 21-jarige
Anna Maria van Burmania. Een koele schoonheid met een
wat onhandig geschilderde linkerarm die door het ophouden
van haar kleding met haar vinger lijkt te wenken. Toen

Frivole familieportretten
Havank op een zonnige dag in Het Sael zat te schrijven was
het alsof er iemand binnenkwam: ‘En toen ik opkeek, naar
links, ontmoette ik de ogen van Anna-Maria, en in de ogen
van Anna-Maria de blik, die ik nooit zal vergeten. Het waren
de jonge ogen van een vrouw die naast mij stond terwijl ik
daar aan die tafel zat’, vertelde hij in een interview. Havank
liet grote kleurenfoto’s van het schilderij maken, die hij
voortaan altijd bij zich had. Behalve de boeken van Havank
is er nog een herinnering aan de schrijver op Dekema State.
In het weitje naast het huis ligt onder een zwerfsteen diens
hondje Nicolas Nickleby, kortweg Nicko, begraven. Havank
was gek met het hondje en ontroostbaar toen het dier stierf.
De schrijver J.P.M. Passage heeft de trieste gebeurtenis,
de rouw, de in een met zijde gevoerde koffer opgebaarde
hond, omringd door brandende kaarsen in een hotelkamer
van Amicitia in Leeuwarden, en de begrafenis op Dekema
uitvoerig beschreven in zijn boek over Havank.
In de Blauwe gang en de aangrenzende eetkamer, kan men
kennis maken met de eerste generaties van de familie Van
Wageningen die vanaf 1791 op Dekema State woonden. In
de gang hangt een aardig familieportret gemaakt door een
zekere Du Buf van Gerard van Wageningen en zijn vrouw
Juliana Houth, omringd door hun kinderen. In de eetkamer
zien we de ouders terug op latere leeftijd geschilderd door

de bekende Friese kunstenaar Willem
Bartel van der Kooi. De doeken zijn
in neoclassicistische stijl geschilderd
door deze grotendeels op eigen
krachten tot ontwikkeling gekomen
kunstenaar die zoveel portretten
van Friese notabelen op zijn naam
heeft staan. Opmerkelijk is een
romantisch schilderij van zijn leerling
Otto de Boer. Het is een portret
van Margaretha Maria Crommelin,
vrouw van Jan Hendrik Jetse van
Wageningen, de oudste zoon in het
gezin. Een alleraardigst bijna Italiaans
aandoend portret van Margaretha
getooid met een frivole zonnehoed
tegen een zonnige achtergrond. Een
opmerkelijk doek van Otto, die vooral
bekend is door altaarstukken voor
kerken in onder andere Woudsend,
Dronrijp, Workum en naar zeggen
zijn beste werk in de katholieke kerk
van Heerenveen. De in Woudsend
geboren Otto was minder honkvast dan zijn leermeester
die niet verder gekomen is dan een reisje naar Düsseldorf.
Otto reisde door Duitsland, Frankrijk en Italië, waar hij
schilderijen kopieerde in Rome en Florence. Hij vestigde
zich voor korte tijd in Amsterdam en Den Haag, maar
keerde telkens terug in Friesland, waar hij tenslotte stierf in
Leeuwarden in 1857. Zijn schilderij in de Dekema State is veel
losser en frivoler dan bijvoorbeeld zijn wat stijve portretten
van een Friese boerin en een scheepsbouwer in het Fries
Scheepvaartmuseum in Sneek.
Wellicht het meest markante portret is dat van de tweede
zoon in het gezin, Jacobus Gerardus van Wageningen. Hij
is door een zekere Van Wiggeren afgebeeld als Kolonel
van de Schutterij. Na eerst dienst te hebben gedaan als
vrijwilliger en commandant van de dienstdoende schutterij

Anna Maria van Burmania.
Het portret in Het Sael
waarop de schrijver Havank
verliefd werd.

Margaretha Crommelin, de
vrouw van Jan Hendrik Jetse
van Wageningen geschilderd
door Otto de Boer, leerling
van Willem Bartel van der
Kooi. Ter vergelijking een
in 1849 door Otto de Boer
geschilderd portret van
Houkje Overmeer. (Fries
Scheepvaart Museum)
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SCHATTEN VAN STINSEN

De schrijver Havank was
graag op Dekema State.
(Tresoar)

in Leeuwarden, werd het in 1831 menens. Tot grote
verontwaardiging van Koning Willem I en niet minder van
zijn Nederlandse onderdanen haalden de Belgen het in
hun hoofd om zich los te maken van Nederland en als
zelfstandige natie verder te gaan. Met de herinneringen
aan de Franse tijd in het achterhoofd laaide een golf van
nationale gevoelens op. Studenten in onder meer Leiden
en Amsterdam vormden corpsen van vrijwilligers. In
Friesland werden bataljons samengesteld van jongens
die waren ingeloot en daarnaast corpsen vrijwilligers. De
officieren waren grotendeels afkomstig uit de kringen van
Friese regentenfamilies. Na langdurig afwachten in Brabant,
ging het er in augustus 1831 op los. De slecht gewapende
Belgen, vaak recent gedeserteerd uit het Nederlandse
leger, verweerden zich dapper. De boeren op het platteland

De Friezen steken met messen

De bibliotheek in Dekema
State met op de ezel het
portret van Gerard van
Wageningen, de laatste
bewoner van de State,
postuum geschilderd door
Douwe Elias. De kogel op
het bureau is gevonden bij
grondwerk op het voorplein.
Een herinnering aan de
strijd tussen Schieringers en
Vetkopers.

gingen gebukt onder de inkwartiering, plundering van hun
voedselvoorraden en het vernielen van hun akkers midden in
de oogsttijd.
De officieren lieten zich voorzien van een aangenaam bed
en volgetaste tafels bij de rijke burgers. De manschappen
kwamen soms nauwelijks uit de kleren en krioelden van
het ongedierte met allerlei ziekten tot gevolg. De Friezen
weerden zich kranig. Er vielen onder hen nogal wat
slachtoffers vergeleken met de corpsen uit de rest van het
land. In gevechten van man tegen man gaven de Friezen de
voorkeur aan hun eigen messen boven de naar hun smaak te
lichte geweren, ‘onvoldoende om de vijand de hersens mee
in te slaan’. De Belgen zeiden over hen: ‘Die Friezen zijn niet

J acobus Gerardus van Wageningen. Eén van de bevelhebbers van de
Friese Schutterij tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831.

politesse, zij slaan met kolven en steke met messen’.
Toen Nederland de Veldtocht dreigde te winnen, grepen
Frankrijk en Engeland in. Men had vijftien jaar na Waterloo
geen enkele behoefte aan weer een oorlog. De troepen
trokken zich terug en werden in hun woonplaatsen met
gejuich ingehaald. Willem I was woedend. Hij kon de
terechtwijzing door de grote mogendheden niet verkroppen
en hield het leger overeind met als gevolg dat de troepen
nog tot 1835 rondtrokken door het zuiden van het land,
met enorme kosten tot gevolg. Jacobus bleef in dienst tot
september 1838. Daarna was hij nog tot 1839 kolonel van de
rustende schutterij in Friesland en adjudant in buitengewone
dienst van de koning. Toen zijn vader stierf in 1852 werd
hij de bewoner van Dekema State. Er was het verstandige
besloot genomen dat de state zou worden verloot onder de
erfgenamen en de kolonel was de gelukkige. <

Ruud Spruit (Leiden, 1942) was onder andere directeur van het
Westfries Museum in Hoorn. Hij schrijft over kunst, geschiedenis en
architectuur.
> Meer weten?
•	www.dekemastate.nl
Naast de vaste opstelling is de wisseltentoonstelling dit jaar gewijd aan Havank en Dekema.
Er wordt gewerkt aan een boek over Dekema State.
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Kort nieuws

door Marijke de Boer

Mondriaan Fonds

Elfstedentocht 1954

Het Fries Museum krijgt voor de periode 2014/15 een
budget van 100.000 euro om moderne en hedendaagse
kunst aan te kopen. Het fonds zegt in zijn toelichting
dat het Fries Museum ‘zich in de regio goed weet te
profileren met behoud van een landelijke meerwaarde’.
Keramiekmuseum Princessehof krijgt in 2014/15 een
aankoopbudget van 80.000 euro van het Mondriaan
Fonds. Het fonds waardeert de publieksgerichte insteek
van het museum.
www.friesmuseum.nl

Van de Elfstedentocht van 1954 zijn nieuwe filmbeelden
opgedoken. Leden van de Friese smalfilmclub Kleare
Kimen filmden deze tocht en hun film ligt al jaren in
het Fries Film Archief. In het archief van het Koninklijk
Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) dook onlangs per
toeval een langere versie van de film op. Deze versie
duurt bijna acht minuten langer. Er zijn nauwelijks extra
beelden van de wedstrijd en de finish, maar wel meer
beelden van de aankomst van deelnemers op station
Leeuwarden, de inschrijving in hotel de Groene Weide,
diverse doorkomstplaatsen en stempelposten en
publiek langs de kant.
www.friesfilmarchief.nl

Ari van Tienhoven

Oudste boot van Friesland
In het Fries
Scheepvaart Museum
in Sneek is een
tentoonstelling over
de oudste boot van
Friesland. In 2005 is
de praam uit de 12de eeuw bij graafwerkzaamheden
bij Tirns gevonden. De boot is de afgelopen jaren bij
de afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed in Lelystad geconserveerd. Vorig
jaar kon de boot worden behandeld, maar de planken
bleken erg aangetast en broos.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Schiere monniken
Monniken van het trappistenklooster Sion in
Diepenveen bekijken de mogelijkheid om naar
Schiermonnikoog te
verhuizen. De huidige
abdij is te groot voor
de tien monniken die
er nog zijn. Vanwege
de historische banden
met het eiland
bekijken ze daar
locaties. De monniken kleden zich in schiere (vale)
pijen en gaven het eiland zijn naam.
www.omropfryslan.nl

Zodenhuis
Het zodenhuis in Firdgum wordt weer opgebouwd. Het
huis stortte in november deels in omdat het dak nog
niet goed waterdicht was toen het langdurig regende.
Archeoloog Daniël Postma had het huis gebouwd als
wetenschappelijk experiment om de bouwtechnieken
uit de Vroege Middeleeuwen te testen. Bij de opbouw
komt er een dikkere mestlaag op het dak met dunnere
grasmatten. De provincie stelt 50.000 euro beschikbaar
en ook de Rijksuniversiteit Groningen betaalt mee.
www.omropfryslan.nl

Yn Ithaca yn Amearika is Ari van Tienhoven ferstoarn.
Hy wie de inisjatyfnimmer foar de Fedde en Martha
Bergsmapriis, de priis foar oarspronklik Frysktalich
toaniel. De lêste kear is de priis takend oan Rients
Gratama. Van Tienhoven waard yn 1922 berne en siet
as studint yn de
oarloch by de famylje
Bergsma yn Jellum
ûnderdûkt. Yn 1947
emigrearre er nei
Amearika en waard
heechlearaar yn
‘animal physiology’
oan de universiteit fan Cornell yn Ithaca yn de steat
New York. Yn 1959 waard er Amerikaansk steatsboarger.
Hy ynspirearre Fedde Bergsma ta it skriuwen fan syn
earste toanielstik.
www.omropfryslan.nl

Dam Jaarsma
De Stichting 100 jaar Dam
Jaarsma viert dit jaar de
100ste geboortedag van de
schrijver en verzamelaar van
volksverhalen rondom zijn
woonplaats Eastermar. Hij
verzamelde 16.500 verhalen die
hij opschreef. Hij was kenner
van het volksleven van de Friese
Wouden en verzamelde ook
ambachtelijke attributen. De Stichting organiseert tal
van activiteiten in dit jubileumjaar en brengt onder
andere het boek Mearkes út de Wâlden uit met daarin
een keuze uit de meest interessante verhalen.
www.eastermar.nl/st-100-jaar-dam-jaarsma

Vergeten opera
In de collectie van Tresoar is de complete partituur
van een opera van de Harlinger componist Martinus
Schuil (1842-1899) ontdekt. Schuil was in zijn tijd een
verdienstelijk componist. De gevonden bladmuziek is
van de komische opera Franchemont de marskramer.
Tresoar werkt met Opera Company Noord samen om
deze komische opera onder de naam Keapmanskeunsten
opnieuw op te
voeren in augustus/
september in het
openluchttheater
De Pleats in
Burgum.
www.tresoar.nl

Kinderdirecteur
Kees Tromp, 11 jaar, is tot
kinderdirecteur van het
Fries Museum benoemd.
Gedurende een jaar staat hij
het museum bij, denkt mee
over onderwijsprogramma’s
en bedenkt ideeën voor
kinderactiviteiten. Hij geeft ook
rondleidingen waarin hij over
zijn favoriete stukken vertelt.
www.friesmuseum.nl

Graf met een naam
De namen van de zes bemanningsleden die met
een bommenwerper van de RAF in 1941 bij Boazum
neerstortten, komen eindelijk op hun grafsteen. De
mannen zijn begraven op de Noorderbegraafplaats in
Leeuwarden, maar konden niet worden geïdentificeerd.
Leden van de Stichting Missing Airmen Memorial
Foundation Fryslân hebben met hulp van de luchtmacht
de gegevens en de namen van de vliegers boven water
gehaald. Het gaat om John James Cox, Mervyn Sydney
Lund, Arthur Edward Owen, Alfred Joh Le Poidevin,
Frank Gordon Walker en Roy Penry Williams. De
Royal Air Force (RAF) heeft de namen bevestigd en
binnenkort komt er een nieuwe steen op het graf.
www.luchtoorlogfriesland.nl
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DOOR BERNHARD VAN HAERSMA BUMA

Twee eeuwen rechtspraak in Sneek
Het hoogtepunt van de rechtspraak in Sneek ligt tussen 1838 en 1877. Toen was
er een rechtbank waarvan het werkingsgebied zich uitstrekte van Lemmer tot
de poorten van Harlingen, van Staveren tot Wartena. In 1877 werd de rechtbank
opgeheven. Een eeuw later ging het met het kantongerecht ook bergafwaarts.
Vanaf omstreeks 1970 had Sneek geen eigen kantonrechter meer. De functie was
gecombineerd met Heerenveen. Vanaf omstreeks 1960 had Sneek trouwens al geen
eigen griffier meer.

vrederechters waren er over de hele provincie.
Pas in 1838 kwam een nieuwe wetgeving tot stand
en werd de Wet op de rechterlijke organisatie
ingevoerd, die het Franse stelsel uit 1811 verving.
Nu kwamen er arrondissementsrechtbanken
en kantongerechten, globaal met hetzelfde
arbeidsterrein. Zo kreeg Sneek een
arrondissementsrechtbank en een kantongerecht.
De overgang viel in Sneek vooral op doordat hier
een nieuw gerechtsgebouw tot stand kwam.
De achtereenvolgende rechtbanken waren
samengesteld uit een president en drie gewone
leden. In totaal hebben ongeveer dertig rechters
in Sneek dienst gedaan, een derde bij de
rechtbank in eerste aanleg en tweederde bij de
arrondissementsrechtbank. Over het algemeen
begon men als rechter op vrij jonge leeftijd.
Elf waren beneden de 30, de jongste was 25.
Slechts vijf waren bij hun benoeming ouder dan
35. Ruim de helft was in Friesland geboren. De
rechters werden vooral in het begin nogal eens
gerekruteerd uit bekende families. Een opvallend
verschil met Leeuwarden is dat de adel vrijwel
afwezig was. Tot globaal 1860 hadden de rechters
gemiddeld zo’n twintig jaar zitting, waarna de
helft raadsheer in het Hof werd. Na 1860 is de
zittingsduur op twee gevallen na maximaal vijf

Sneek lijkt een doorgangshuis

Schilderij van omstreeks 1855 met op de achtergrond
het gerechtsgebouw. Links de boterwaag van
Sneek en op de voorgrond de gracht De Wip en het
Leeuwenburg. (Fries Scheepvaart Museum)

Gezicht op de waag en het gerechtsgebouw aan de
Marktstraat in Sneek. (Fries Scheepvaart Museum)

I

n 1811 – in de Franse tijd – kwam met de
invoering van de Franse wetgeving in ons land
voor het eerst een uniform rechtsstelsel tot
stand. Na de nederlaag van Napoleon werd de
Franse wetgeving natuurlijk in het Nederlands
vertaald, maar in principe bleef de organisatie
dezelfde. Er waren rechtbanken in eerste aanleg
(misdaden) en vredegerechten (overtredingen).
In Sneek werden in 1811 een rechtbank in eerste
aanleg en een vredegerecht gevestigd. De
komst van de rechtbank wordt speciaal vermeld
in de tweede druk van Napjus’ Kroniek van
Sneek, de vrederechter had kennelijk minder
nieuwswaarde. Rechtbanken waren er verder
dan ook alleen in Leeuwarden en Heerenveen,

jaar, waarvan in de meeste gevallen twee jaar of
nog minder. Sneek lijkt een doorgangshuis te zijn
geworden. De situatie bij de opheffing in 1877 is
tekenend. De president zat toen drie jaar, twee
leden twee en een lid een jaar. Hun bijdrage aan
de stedelijke gemeenschap zal marginaal zijn
geweest.
In de eerste president van de rechtbank in eerste
aanleg in 1811 ontmoeten we al meteen een
opvallende figuur, de kleurrijke Johan Herbell.
Hij was afkomstig uit Duitsland, had in Franeker
rechten gestudeerd en was daarna aangesteld als
huisleraar voor de kinderen thoe Schwartzenberg
op het slot Groot Terhorne te Beetgum. Hij
ontwikkelde zich als historicus tot de rechterhand
van Schwartzenberg bij de samenstelling van
diens beroemde Charterboek, een verzameling
documenten over Frieslands verleden, en zette
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Advocaten hadden een gevestigde plaats in de gemeenschap, zo ook mr. Cornelis. Hij was ook kantonrechterplaatsvervanger en curator van het Stedelijk Gymnasium. Installatie van mr. H. Menalda als kantonrechter in 1954
door mr. Cornelis als oudste kantonrechter-plaatsvervanger die voorleest uit zijn eigen exemplaar van het werk van
de beroemde 17de-eeuwse Franse rechtsgeleerde Domat. (Fries Scheepvaart Museum)

na de dood van Schwartzenberg diens werk
voort. Later was hij secretaris van Franeker, totdat
hij bij de Bataafse Omwenteling in 1795 werd
afgezet. Maar zeven jaar later werd hij secretaris
van Sneek en dat bleef hij tot zijn benoeming als
president van de rechtbank. Hij was toen 59.
Bij de reorganisatie van 1838 promoveerde de
president naar het gerechtshof in Leeuwarden
en bleven de drie andere rechters in Sneek.
De oudste werd president. Slechts één nieuwe
rechter moest worden aangetrokken. Dit was
H.U. Huguenin die na 22 jaar rechter in Sneek
te zijn geweest in 1860 tot lid van de Hoge
Raad werd benoemd. Hij was in Den Haag niet
onbekend, vanaf 1850 was hij een paar jaar
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
geweest. Een van de zittende rechters was
Gerard van Nijmegen Scheltema die binnen
een jaar op 32-jarige leeftijd overleed. Hij is
door een fraai geschilderd portret in Sneek in
de herinnering gebleven. Uit de latere periode,
toen men doorgaans maar enkele jaren in Sneek
zat, vallen twee rechtsgeleerden op. De eerste
is W.B.S. Boeles, die nauwelijks twee jaar in
Sneek was. Hij zou zijn carrière eindigen als
president van het gerechtshof in Leeuwarden,
maar is vooral bekend vanwege zijn rol in het
Fries Genootschap. Hij was achtereenvolgens
bibliothecaris en voorzitter en bouwde in de
eerste functie een uitgebreid netwerk op in de

wetenschappelijke wereld. Vooral leeft hij voort
als de schrijver van een standaardwerk over de
Franeker Academie. De tweede is Eiso Bergsma,
die er in de vijf jaar dat hij in Sneek werkzaam
was blijk van gaf, zich sterk bij de plaatselijke
gemeenschap betrokken te voelen. Na enkele
jaren werd hij zelfs lid van de gemeenteraad.

Tussen 1817 en 1877 functioneerden acht
officieren van justitie. Vijf van hen waren in
Friesland geboren. Zes waren in Sneek begonnen
als substituut-officier. Bij de officieren was de
Nederlandse adel sterker vertegenwoordigd
dan bij de rechters, namelijk een kwart, de
Geldersman Nedermeyer van Rosenthal en de
Fries Beyma, die een jaar voor de opheffing van
de rechtbank zowel Friesland als de rechtspraak
verliet en naar het Departement van Justitie
ging om daar te eindigen als secretaris-generaal,
waarna hij nog een aantal jaren lid van de Eerste
Kamer was.
Van de griffiers van de opeenvolgende
rechtbanken had de eerste het langst zitting,
Isaäc Verweij, een ontwikkeld man, aan zijn
carrière te oordelen. Hij was achtereenvolgens
in twee plaatsen rector van de Latijnse school
geweest, in twee plaatsen boekhandelaar en
tenslotte advocaat in achtereenvolgens Workum
en Sneek. Hij was achttien jaar griffier. Soms
waren er ook substituut-griffiers. (Rond 1870
was dat Sybrand van Haersma Buma, mijn
overgrootvader, BB.)
In de 19de eeuw speelde het leven zich
voornamelijk in de eigen woonplaats af. Ook
was de rol van de landelijke overheid heel
beperkt. Op het gebied van het strafrecht had de
kantonrechter dan ook vooral met overtreding
van plaatselijke verordeningen te maken.

Kantonrechters hadden
een eenmanspost
In die functie schreef hij een uitvoerige brochure
over de Weeshuiskwestie, een in de eerste helft
van de 19de eeuw geruchtmakende zaak in
Sneek, waarbij het ging om de vraag of het Old
Burger Weeshuis, dat vanaf de Reformatie een
protestants stempel had gehad, zijn zorg ook
over rooms-katholieke wezen moest uitstrekken.
Even komt nog ons koloniale verleden om de
hoek kijken. Voor één rechter was de horizon van
Sneek te beperkt. Na vier jaar Sneek werd C.D.W.
Pape in 1875 rechter in Semarang op Java. Sneek
zal er wel van hebben opgekeken.
En hoe verliep even later in 1877 de opheffing?
President Ledeboer hing na drie jaar Sneek – hij
was toen 42 – de lier aan de wilgen en vestigde
zich in Oosterbeek waar hij later nog lid van de
gemeenteraad werd. Twee van de rechters gingen
naar de rechtbank in Heerenveen.

Bij de reorganisatie van 1838 promoveerde de
president naar het gerechtshof in Leeuwarden en
bleven de drie andere rechters in Sneek. De oudste
werd president. Een van de zittende rechters was
Gerard van Nijmegen Scheltema die binnen een jaar,
op 32-jarige leeftijd, overleed. Schilderij van Taco
Scheltema. (Fries Scheepvaart Museum)
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In 1839 verrees achter de rechtbank aan de Kleine Kerkstraat de cellulaire gevangenis, die nog altijd duidelijk in het
stadsbeeld aanwezig is. Foto van omstreeks 1900. (Fries Scheepvaart Museum)

Sneek heeft in totaal twaalf eigen kantonrechters
gehad. Aankomende jonge rechters konden het
vak van hun oudere collega’s leren, maar de
kantonrechters hadden een eenmanspost en
waren op zich zelf aangewezen. Zij werden dan
ook op oudere leeftijd benoemd. De gemiddelde
leeftijd bij hun benoeming was 44 jaar, de oudste

was 60. Vooral gedurende de eerste honderd
jaar waren zij honkvast. Vier van de zes uit die
tijd bleven tot hun dood in Sneek wonen. Eén
was zelfs een geboren Sneker, de dokterszoon
Thijs Klaas Dorama. Na vier jaar griffier geweest
te zijn was hij 26 jaar kantonrechter, het langst
van allemaal. In Sneek was hij een bekende en

Sneek heeft twaalf eigen kantonrechters gehad. Eén
was een geboren Sneker, de dokterszoon Thijs Klaas
Dorama. Na vier jaar griffier geweest te zijn was hij 26
jaar kantonrechter. In Sneek was hij een bekende en
gerespecteerde figuur. (Fries Scheepvaart Museum)

Pieter Sjoerds Gerbrandy was tot zijn benoeming
als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in 1930
kantonrechter-plaatsvervanger in Sneek. (Tresoar)

gerespecteerde figuur. Niet onvermeld mag
blijven dat tegen het scheiden van de markt in
1966 in Sneek mevrouw A.L.G. Rosier als eerste
vrouwelijke kantonrechter in Nederland werd
benoemd.
De kantongerechten kenden geen officieren
van justitie. Zij hadden een ambtenaar O.M.
(Openbaar Ministerie). Tot 1877 was dit in het
algemeen de burgemeester of de commissaris
van politie, die benoemd werd door de
gemeenteraad. Na 1877 was het een door de
kroon benoemde ambtenaar O.M. bij het parket
in Leeuwarden, die een aantal kantongerechten
onder zijn hoede kreeg. In het begin vormden
Sneek, Bolsward en Harlingen steeds een
combinatie, later kwam Berlikum daar nog bij
en vanaf omstreeks 1920 vielen zes of soms
alle zeven Friese kantongerechten onder één
functionaris. Men bleef meestal ook niet lang,
bijna de helft drie jaar of minder. Een bijdrage
aan de Sneker gemeenschap zullen ze niet
hebben gegeven.

Niet malse gevangenisstraffen
En dan waren er kantonrechters-plaatsvervanger.
Hun taak was in het algemeen beperkt en
ze treden dan ook niet als zodanig op de
voorgrond. In de eerste plaats waren het de in
Sneek gevestigde advocaten. De beroemdste
is ongetwijfeld Pieter Sjoerds Gerbrandy, de
latere oorlogspremier, die tot zijn benoeming
als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in 1930
kantonrechter-plaatsvervanger was in Sneek.
Ook de weinige juristen in de Zuidwesthoek,
waaronder enkele burgemeesters, kwamen in
aanmerking.
De advocaten hadden meer dan wie ook een
gevestigde plaats in de gemeenschap. Als
men na de oorlog aan een willekeurige Sneker
gevraagd had: noem twee meesters in de
rechten, dan zou die waarschijnlijk hebben
geantwoord: meester (mr. J.H.) Cornelis en
meester (mr. H.H.J.) van Bottenburg. Tientallen
jaren oefenden zij in Sneek de advocatuur uit en
vrijwel gelijktijdig waren beiden ongeveer veertig
jaar kantonrechter-plaatsvervanger. Ook waren
beiden curator van het Stedelijk Gymnasium. Zij
bepaalden voor het publiek het beeld dat men
had van de juristenstand.
Met het ontstaan van de onafhankelijke
rechtspraak in 1811 moesten rechtbank en
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Detail van het gerechtsgebouw. (Fries Scheepvaart
Museum)

vredegerecht ook een eigen onderkomen
krijgen, om de eigen identiteit te onderstrepen.
De civiele rechtspraak vond aanvankelijk nog
plaats in het stadhuis, in de zogenoemde
Bevelhebberskamer, links van de hal. De
correctionele rechtspraak (de strafrechtspraak)
werd gehouden in het koor van de Martinikerk.
Maar in 1819 kocht het gemeentebestuur
het huis rechts naast het stadhuis en liet het
verbouwen tot gerechtsgebouw. Het stadsbestuur
besloot in 1838 op eigen kosten voor de nieuwe
arrondissementsrechtbank een gebouw op te
trekken, bedoeld om in Sneek van het bestaan
van een rechtbank verzekerd te blijven. Het
stadsbestuur kocht het logement De Witte Arend
aan de Markstraat aan en in 1839 werd daar

Het gerechtsgebouw
aan de Marktstraat
lijkt een eenvoudig
blokvormig gebouw,
maar het is van een
verfijnde schoonheid.
Het ontwerp is van
stadsbouwmeester
Rollema. De gevel
valt op door het iets
vooruitspringende
middengedeelte
in natuursteen.
Opvallend is de
rondboog boven het
middenraam die een
rondboogvenster
suggereert en de
gevel een grote
rijzigheid geeft. (Fries
Scheepvaart Museum)

Verfijnde schoonheid
de eerste steen gelegd. In dezelfde tijd verrees
achter de rechtbank aan de Kleine Kerkstraat de
cellulaire gevangenis, die nog altijd duidelijk in
het stadsbeeld aanwezig is. Het gebouw was wel
nodig, want de gevangenisstraffen waren niet
mals.
Het gerechtsgebouw wordt vaak het oudste
kantongerechtsgebouw in Friesland genoemd,
maar dat is natuurlijk niet juist, want het Paleis
van Justitie, zoals men het in de 19de eeuw
noemde, was gebouwd voor de rechtbank en
pas in de tweede plaats voor het kantongerecht.
Vergeleken bij het imposante Paleis van Justitie
van Romein in Leeuwarden dat een jaar of
tien jonger is, is het een vrij onopvallend
bouwwerk. Het lijkt in eerste instantie een
eenvoudig blokvormig gebouw. Bij nadere
beschouwing is het echter van een verfijnde
schoonheid. Het ontwerp is van de hand van
de stadsbouwmeester Rollema, die een groot
aantal bouwwerken, vooral woonhuizen, in
Sneek op zijn naam heeft staan. De gevel van
het bakstenen gebouw valt op door het iets

vooruitspringende middengedeelte dat in
natuursteen is uitgevoerd. Dit centrale deel
vertoont zowel door het totaal-ontwerp als
door de detaillering een kwaliteit, die boven
die van het Paleis van Justitie in Leeuwarden
uitgaat. Opvallend is de rondboog boven het
middenraam die een rondboogvenster suggereert
en de gevel een grote rijzigheid geeft. (Peter
Karstkarel, Fryslân, april 2002).
Dezelfde kwaliteit zien we ook in de zittingszaal.
Daar is het de hand van de stucwerker die de
sfeer bepaalt, de Duitser Johan Eilerts Martens,
een man die in Friesland een groot oeuvre
op zijn naam heeft staan. (mededeling Sytse
ten Hoeve). Interessant zijn de kruislings
geplaatste symbolen van de rechtspraak, een
zwaard en de hand van de eed, een hellebaard
en een roedenbundel met vlam, oud Romeins
symbool van het gezag. Zowel aan de gevel als
in de zittingszaal is gebruikt gemaakt van de
vormentaal van het Empire uit het begin van
de 19de eeuw. Het is eigenlijk humoristisch dat
nu de rechterlijke organisatie van het keizerrijk,

het Empire, was verdwenen, de stijl van het
Empire de inspiratie leverde voor het nieuwe
gerechtsgebouw.
Voor 1838 zetelden rechtbank en vredegerecht in
het pand naast het stadhuis. Maar voor 1811 werd
in het stadhuis zelf door de schepenen recht
gesproken. De schepenrechtspraak is al van heel
oude datum. In het beroemde Sneker Stadsboek
van 1456 komen de schepenen voor en ook al
eerder. De schepenen, letterlijk recht-scheppers,
maakten deel uit van het stadsbestuur. De oudste
delen van het tegenwoordige stadhuis dateren
uit het midden van de 16de eeuw, maar het
stadhuis werd ter plaatse al veel eerder als zetel
van bestuur en rechtspraak gesticht. Ongeveer
vijf en een halve eeuw, misschien wel zes, is
aan de Markstraat recht gesproken. Aan die
traditie kwam in 2013 met de opheffing van het
kantongerecht een einde. <
Bernhard van Haersma Buma (Staveren, 1932) werd in
1962 burgemeester van Workum en was van 1970 tot
aan zijn pensionering in 1993 eerste burger van Sneek.
Hij publiceert over historische Friese onderwerpen.
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(Foto Hoge Noorden)

Column Eelke lok

Sneupe
Lêsten ha ’k in dokumintêre makke oer de
Fryske Akademy. Dy bestie ommers 75 jier.
Dat hat nimmen fernaam, om’t krekt op dy
dei hiel Fryslân orgastysk om de deputearre
fan wittenskip dûnse, om’t wy, WY, kulturele
haadstêd waarden. Wat my opfoel yn it ferhaal
fan de Akademy wie dat der tefolle minsken en
organisaasjes op in ferskillende wize dwaande
binne mei de wittenskip/mienskip. Lit ik mar
op it mêd fan dit blêd bliuwe: wy Friezen prutse
omraak mei de skiednis om, ha der ek mear
as gewoane belangstelling foar, mar oerstrike
elkoars terreinen. De Akademy ûntstie yndertiid
troch mannen as Titus Brandsma en Geert
Wumkes dy’t in fûle striid hiene oer oft it
gewoane folk ek meidwaan kinne soe yn wat sy
de opfolging fan de Frjentsjerter Universiteit
fûnen. En it wie doe net iens sa nuodlik, de
wittenskippers fan doe hienen al oar wurk en
dy skreaunen en sneupten der yn de jûnsoeren
wat by. Dat waard it Akademy wurk. En de
Akademy hat altyd goed kontakt hâlden mei de
mienskip, neat mis mei. Se ha no it respektabel
tal fan 1.000 boeken útjûn yn dy 75 jier. Mar
no kom ik in soad yn de mienskip en ik sjoch
mar komselden wat fan dy boeken stean. En
ik moat earlik sizze, ik ha sels ek wol fan dy
boeken trochsjoen, mar net lêzen. Dat giet je
net sa noflik ôf. En de bern en de bernsbern
sjogge se net iens yn. We libje yn it app tiidrek.
We wolle alles wol witte, mar it moat foaral gjin
ynhâld ha. Je sjogge dus dat oare ynstellings
lykas Tresoar, lykas de Afûk, lykas it hbû sykje
nei ‘makliker’ skiednis ferhalen. Sjoch ek
mar nei de middelbere skoallen, wat dêr oan
‘skiednis’ oerbleaun is. En dus moatte al dy
ynstellings ris mei elkoar, mar benammen mei
de Fryske Akademy om de tafel om hantearbere
hjoeddeiske skiednis op it kleed te lizzen.
Lêsber, sa’t dit blêd Fryslân no ek docht. De
kennis fan de Akademy moat oerein bliuwe,
mar de mienskip moat der sljocht nei wêze.
No ja, dat is dochs ek it paroal fan de kulturele
haadstêd.

boeken kort
De lêste Hikke; Fryske nammen fan foarby
Aly van der Mark
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2013
96 pp. | isbn 9789033004131 | € 10,Overlijdensadvertenties inspireerden
Aly van der Mark tot het samenstellen
van een boek over verdwijnende
Fries voornamen. Denk daarbij aan
meisjesnamen als Frietske, Froatsje
en Jilkjen en bij de jongens aan Geue,
Hikke en Oukert. Van der Mark geeft
deze namen kleur door ze te koppelen
aan de levensverhalen van mensen die deze namen
dragen. In het tweetalige (Nederlands/Fries) boek
passeren overigens niet alleen namen die verdwijnen
de revue, maar ook de namen die ouders hun kinderen
op dit moment geven zoals Sterre, Dapper, Vlinder en
Tijger.
Vertier in Grou
Bauke Lageveen en Eddy van der Noord
Uitgeverij Louise, Grou, 2014
160 pp. | isbn 9789491536151 | € 22,50 (boek met CD)
In Vertier in Grou schetsen Bauke
Lageveen en Eddy van der Noord de
wereld van het vertier in Grou in de
20ste eeuw. Over ‘de jeugd van toen’,
de hoofdrolspelers en natuurlijk de
feesten. Op de bijbehorende CD staan
21 opnames van zeven bands uit Grou,
van swingende jazzmuziek tot stevige
rock.
Seehavens en havenstêden
Jaap de Jong
Wijdemeer, Leeuwarden, 2013
192 pp. | isbn 9789082073850 | € 25,Een boek over de geschiedenis
en de ontwikkeling van havens en
havensteden. De Harlinger zeekapitein
Jaap de Jong besteedt daarbij bijzondere
aandacht aan de geschiedenis van de
havensteden Shanghai, Rotterdam
en Harlingen. Dat levert zowel vanuit
geografisch als cultureel perspectief een
heel gevarieerd beeld op.
De Wadden; Een geschiedenis
Mathijs Deen
Thomas Rap, Amsterdam, 2013
304 pp. | isbn 9789400401877 | € 19,90 (ook
verkrijgbaar als ebook)
De Wadden zijn een woest en
veranderlijk kustgebied met een
bijzondere geschiedenis. Mathijs
Deen beschrijft het verhaal van
de eilanden in De Wadden. Een
geschiedenis waarin een rijke variëteit
aan mensen langskomen: boeren,
vissers, Romeinse krijgsheren, Friezen,
Vikingen, lekenbroeders, piraten, vluchtelingen,
gelukszoekers, schipbreukelingen, bezetters en
badgasten. Een ding hebben ze gemeen, ze krijgen
allemaal te maken met de wetten van water, wind en
zand. Wie in het Waddengebied wil wonen moet zich
aanpassen.

door Jan van Zijverden

Geschiedschrijving 1900-1940, in het
bijzonder over Friesland
Onder redactie van Philippus Breuker,
Goffe Jensma en Hylkje de Jong
Verloren, Hilversum, 2013
116 pp. | isbn 9789087043964 | € 16,De inaugurele rede van Robert Fruin uit 1860
wordt gezien als het begin van de academische
geschiedschrijving in Nederland. Langzaam drongen
de methoden voor historische onderzoek ook door bij
de mensen die hobbymatig met het vak bezig waren.
In Geschiedschrijving 1900-1940 onderzoeken de auteurs
wanneer de academische methoden doordrongen in
de regionale geschiedschrijving, die lang in handen
bleef van ‘liefhebbers’. Daarbij besteden zij bijzondere
aandacht aan bekende ‘liefhebbers’ van het vak zoals
Obe Postma en Geert Aeilco Wumkes.
Leafde yn oarlochstiid
Otto Kuipers
Lulu.com, 2013
77 pp. | € 13,86 (verkrijgbaar via lulu.com, tevens e-book)
In de zomer van 2013 organiseerde Tresoar een tentoonstelling over liefde in
oorlogstijd. De verhalen die toen werden
gepresenteerd zijn nu gebundeld en
aangevuld met de verhalen die de tentoonstelling niet hebben gehaald. Over de
Friese boerin die tijdens de Tweede Wereldoorlog een relatie kreeg met een Duitse militair, de
Leeuwarder die werd tewerkgesteld in Berlijn en verliefd
werd op een meisje uit Antwerpen en over de zwangere
Antje Overdijk die op 8 december 1944 bij De Overval
uit de Leeuwarder gevangenis werd bevrijd.
Van Sudermeer tot Sumar;
A. Dijkstra e.a.
Werkgroep geschiedenis Sumar, 2013
367 pp. | € 27,50 (uitverkocht)
In 2002 begonnen acht Sumarders met
het beschrijven van de geschiedenis van
Sumar. Een project dat meer dan tien
jaar zou duren. Het resultaat is een lijvig
boekwerk dat de geschiedenis van het
dorp bevat vanaf de eerste bewoning tot
en met de 20ste eeuw. Een boek waarin
werkelijk alle ins en outs van Sumar voorbij komen.
De auteurs schenken niet alleen veel aandacht aan
het boerenleven, maar ook aan minder voor de hand
liggende zaken zoals de damclub, de introductie van de
telefoon en de cichoreifabriek.
Hardrijders in Workum 6 januari 1823
Ron Couwenhoven
Stichting Archief Ron Couwenhoven, Zaandam, 2013
106 pp. | isbn 9789490492045 | € 17,95 (te koop bij
Het Boekhuis in Workum)
Op 6 januari 1823 werd aan de Trekwei
in Workum een zogenaamde hardrijderij
georganiseerd. Sportverslaggever Ron
Couwenhoven heeft aan de hand van de
originele deelnemerslijst de levens beschreven van de 54 deelnemers die om de
geldprijs streden. Ook heeft hij de winter
van 1822-1823 gereconstrueerd. Daarvoor baseerde hij
zich op het dagboek van Doeke Hellema uit Wirdum.

28

Fryslan_april_2014.indd 28

11-03-14 13:24

boeken

door Jan van Zijverden

Kleine Kerkstraat; 150 jaar handel en wandel in de
leukste winkelstraat van Nederland
Niek Donker
Wijdemeer, Leeuwarden, 2013
128 pp. | isbn 9789082073867 | € 24,50
‘Bijna dertigduizend mensen hebben
via de site NLstreets.nl – ‘het exclusieve shopnetwerk van Nederland’
– hun stem uitgebracht op ‘de leukste
winkelstraat van Nederland’. Nadat
alle stemmen waren geteld, kon de
Leeuwarder Kleine Kerkstraat tot winnaar worden uitgeroepen en hadden
Amsterdam en Groningen het nakijken.’ Een opvallend
bericht uit de Leeuwarder Courant van 5 februari 2011.
Opvallend omdat de Kleine Kerkstraat in de jaren ’80
nog werd gedomineerd door de handel in harddrugs
vanuit Coffeeshop Tanger en valsemunters die vanuit
Drukkerij Oldehove miljoenen valse dollars in omloop
brachten. Journalist Niek Donker dook in de roerige
geschiedenis van het populaire winkelstraatje. Het
resultaat is het fraai vormgegeven boekje Kleine Kerkstraat; 150 jaar handel en wandel in de leukste winkelstraat
van Nederland. Donker begint zijn verhaal bij de eerste
vermelding van de straat. Hij neemt de lezer mee naar
1556. De straat heeft op dat moment twee namen: ‘In
den Cleijnen Kerckstraet ofte Schotse Strate’. Beide
namen verwijzen naar de nabijgelegen Sint Vituskerk
die naast de Oldehove staat. Kleine Kerkstraat spreekt
voor zich (zo is er ook een Grote Kerkstraat), ‘Schotstraete’ verwijst naar de schotten waarmee de straat
kan worden afgesloten van het (Oldehoofster) kerkhof.
De straat ligt in die tijd nog wat buiten het centrum
van de stad. De drukste straten zijn de Wirdumerdijk,
Over de Kelders, De Brol, het Naauw, de Eewal en de
Voorstreek. Pas met de bouw van een militair ziekenhuis in 1675 krijgt ook de Kleine Kerkstraat enige bekendheid. Leeuwarden ontwikkelt zich sterk in de 19de
eeuw door de toegenomen transportmogelijkheden.
Nieuwe trekvaarten, verharde wegen en - iets later - de
aanleg van een trein- en tramnetwerk zorgen ervoor
dat de handel in Leeuwarden bloeit als nooit tevoren.
De Kleine Kerkstraat wordt een straat waarin een rijke
schakering aan beroepen en ambachten te vinden is,
zoals hoedenmakers, jaloezieënmakers, naaisters,
timmerlieden, goud- en zilversmeden, costumières,
tailleurs en fotografen. Eerst zijn het vooral werkplaat-

UITGELICHT

DOOR MARIJKE DE BOER

De Stichting 100 jaar Dam Jaarsma fiert dit jier de
hûndertste bertedei fan de samler fan goed 16.000
folksferhalen om syn wenplak Eastermar hinne.
sen en fabriekjes van handwerkers en ambachtslieden,
handelskantoortjes en allerlei ateliers, later worden het
pas de winkels zoals we ze nu kennen. De eigenaars
en hun arbeiders wonen met hun gezinnen in de bovenwoningen, beneden is het bedrijf. Donker haalt
een aantal van hen voor het voetlicht, zoals fotograaf
A.K. Ringler, de familie Arzoni die zich specialiseert in
het maken van weerglazen en de Miedema’s die zich
bezighouden met de verkoop van brillen. Ringler maakt
overigens niet alleen ‘Photographie-portretten, van 2-3
gulden per dozijn’, maar heeft ook een kunstkabinet
dat hij zo nu en dan openstelt ‘Op eervol verzoek
heeft de Ondergeteekende besloten zijn zeer verrijkt
kunstkabinet van zeldzaamheden, liefhebberijen,
enz. gedurende de Kermis, voor het geëerde Publiek
ter bezichtiging open te stellen à 10 cents de persoon, die men zich niet beklagen zal, voor niets te
hebben weggesmeten’. In de jaren ’30 van de 20ste
eeuw wordt de Kleine Kerkstraat steeds meer een
‘winkelstraat’ en in 1932 is de eerste gezamenlijke
winkeliersactie een feit. In april van dat jaar wordt
de Winkeliersvereniging Kleine Kerkstraat opgericht.
Veel van het winkelaanbod van toen, vinden we er
nu niet meer. Zo zitten er een handelsdrukkerij,
een gediplomeerd pedicure, een meubelmaker, een
groentezaak en een leerhandel die ‘harde- en zachte
beenkappen’ verkoopt voor ‘Heren Officieren en
Militairen’. Opvallend is het grote aantal slagers - tot
wel zes op hetzelfde moment - die volop handelen in
paardenvlees, kalfsvlees, schapenvlees, varkensvlees en
rundvlees. Reuzel en ingetond vlees worden geleverd
vanuit eigen slachterij. Eind jaren ’60 wordt het voor
kleine winkeliers steeds moeilijker om het hoofd boven
water te houden en begint het eerste verval in de Kleine
Kerkstraat zichtbaar te worden. De grootschalige sloop
van woningen in de omgeving van de Kleine Kerkstraat
maakt de situatie er niet beter op. Dichtgespijkerde
panden, drugsoverlast en vuilnis op straat domineren
het straatbeeld in de jaren ’70 en ’80. De aanleg van de
parkeergarage, nieuwe bestrating en een gemeentelijk
promotieplan keren het tij. Met als kroon op het werk
de verkiezing tot leukste winkelstraat van Nederland,
niet alleen in 2010 maar ook in 2012! <

Adam Aukes (Dam) Jaarsma is yn 1914 berne yn
Eastermar. Op de legere skoalle dêr leart er Frysk
skriuwen. Hy kin goed leare en giet nei de Ryks-HBS
yn Drachten. Nei syn eineksamen giet er trije kanten
út: teology, folkskunde en literatuer. Teology wurdt
syn berop en boarne fan ynkommen. Hy is preker,
fersoarger fan it fraachlearen en godstsjinstlearaar oan
de mulo yn Kollum. Fan 1948 ôf publisearret Jaarsma
folksferhalen dy’t er opheind hat yn syn eigen krite.

Dam Jaarsma mei Ut it gea fan Sterke Hearke. (Tresoar)
Op fersyk fan de Fryske Akademy makket er wurk fan it
sammeljen en garret wûndermearkes, sêgen, grappige
teltsjes, anekdoates en moppen dy’t yn de mûnlinge
oerlevering rûngeane. Hy bereizget syn ynformanten op
’e fyts. Foar syn wurk krijt er spesjaal in bânopnameapparaat, yn syn tiid noch in seldsum ding. Troch syn
ynnimmendheid wit er it fertrouwen te winnen fan de
minsken fan wa’t er de ferhalen heart en ûntdekt grutte
fertellers. Jaarsma sammelet net allinne ferhalen, mar
ek lieten en ‘realia’, ansichten, boeken en snypsnaren.
Hy hat in foarleafde foar berneboeken fan foar 1900.
It âlderlik hûs is syn fêste basis, troch de sammeldrift
feroaret it hieltyd mear yn in streekmuseum en pakhûs.
Yn 1965 krijt er it fersyk fan de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen om ek te sammeljen
foar it Bureau voor Volkskunde, it Meertens Instituut.
Tolve jier letter hat it ynstitút 32.000 ferhalen, de helte
dêrfan is fan Jaarsma allinne. De samling ferskynt op
de webside fan it Meertens Instituut. Jaarsma syn eigen
literêr wurk is ienfâldich en tagonklik. Hy skriuwt in
soad gedichten en jout teksten foar bern út, lykas Fan
in âld wyfke, in pankoek en in baarch út 1954 en is as
toanielskriuwer warber. Hy komt sels net oan it útjaan
fan syn wurk ta. Oaren dogge dat en yn 1987 ferskynt
Ut it gea fan Sterke Hearke. Dizze blomlêzing út syn
wurk as samler, sneuper, ûndersiker en folkskundige is
tagelyk in earbetoan oan de man dy’t himsels almeast
net op de foargrûn pleatst. Yn 1991 stjert Dam Jaarsma.
De Stichting 100 jaar Dam Jaarsma organisearret tal
fan aktiviteiten yn dit jubileumjier en bringt ûnder oare
ein maaie it boek Mearkes út de Wâlden út mei dêryn
in kar fan de 120 meast nijsgjirrige ferhalen. Sjoch op
www.eastermar.nl/st-100-jaar-dam-jaarsma foar mear
ynformaasje.
Mei tank oan www.sirkwy.nl
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kalender
3 april
LEZING OVER DE FRIESE DIASPORA
De eerste Jansonius Lezing in de Dorpskerk Huizum (in
Leeuwarden) wordt gehouden door de in Leeuwarden
geboren prof. Meindert Fennema. Thema is de Friese
Diaspora in de 20ste eeuw.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

5 en 6 april
MUSEUMWEEKEND
Het thema dit jaar is ‘Doe een museum’. Met
activiteiten in veel Friese musea en gratis toegang of
voor gereduceerd tarief.
www.museumweekend.nl

door Marijke de Boer

kunstige, landelijke woon- en buitenlevenartikelen.
www.hannemahuis.nl

groeide Harlingen aanzienlijk door uitbreidingen aan
de noord- en de zuidkant. Havens werden gegraven,
scheepswerven en huizen gebouwd. De Admiraliteit
van Friesland vestigde zich na 1645 van Dokkum in
Harlingen.
www.hannemahuis.nl

12, 13 en 14 mei

27 april
DE LUISTERPOST EN DE OVERVAL
Maurice C.J. Wielenga vertelt over ‘de overval’ van 8
december 1944 op het Huis van Bewaring. Met name
de rol van ‘de luisterpost’ in het pand van Boekhandel
Wielenga (Oosterstraat 9) zal worden toegelicht.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

MIEN MOOIE STAD
Een avond in stadsschouwburg De Harmonie voor
en door Liwwadders in het Liwwadders in de vorm
van een revue-achtige voorstelling met zang, dans,
toneel, sport en de Oldehove. Acht regisseurs geven
op hun eigenwijze een luchtige kijk op een aspect uit
Liwwadden en met 150 medewerkers moet dit ervoor
zorgen dat iedereen het gevoel krijgt van Mien Mooie
Stad Leeuwarden.
www.mienmooiestad.nl

tot en met 17 mei

30 april tot en met 4 mei

5, 6, 9, 13 en 15 april
SCHOENEN VAN DE WAANZIN
De voorstelling is gebaseerd op het prachtige, waargebeurde verhaal over een Duitse officier, een Joodse
onderduiker en de schoenen van een omgekomen
Amerikaanse piloot. Een familievoorstelling geschikt
voor kinderen vanaf negen jaar.
www.friesverzetsmuseum.nl

vanaf 6 april
GERRIT VLASKAMP
Tentoonstelling over de bijdrage van tuinarchitect
Vlaskamp aan het aanzien van Friesland. Hij ontwierp
meer dan 350 tuinen en parken in de tweede helft van
de 19de eeuw.
www.friesmuseum.nl

11 april
DAM JAARSMA
Dit jier is it 100 jier lyn dat de grutte ferhalesamler Dam
Jaarsma berne waard. Om dat te betinken binne der tal
fan aktiviteiten. Yn Eastermar is de presintaasje fan de
film ‘Portret fan in samler’ mei dêryn fraachpetearen
mei allerhanne minsken dy’t Dam Jaarsma kend ha.
www.tresoar.nl en www.sirkwy.nl en www.damjaarsma.nl

12 april
SIRKWY SYMPOASIUM
Trije sprekkers hâlde yn De Skierstins yn Feanwâlden
in essee oer it ûnderwerp ‘Alde meuk?’, oer it belang
en de wearde fan klassikers, yn it bysûnder yn de
Fryske literatuer. Sprekkers binne Friduwih Riemersma
(Wêrom komt it âlde hieltyd werom?), Tryntsje van der
Steege (Wa betinkt de literêre proazakanon?) en Eric
Hoekstra (De Frankfurt-seleksje – in miste kâns?). De
lêzingen sille ek as essee ferskine.
www.sirkwy.nl

24 april
HARLINGEN TEN TIJDE VAN REMBRANDT
Hugo ter Avest vertelt over de Harlinger cultuur en
geschiedenis ten tijde van Rembrandt. In de periode
dat de grote meester van de Gouden Eeuw leefde,

JIDDISCH FESTIVAL
Het Jiddisch Festival Leeuwarden wil de Jiddische
cultuur presenteren aan een breed publiek en mensen
laten kennismaken met de vele facetten van deze
kleurrijke cultuur door middel van symposia, lezingen,
concerten, tentoonstellingen, stadswandelingen en
film. Er zijn ook muziek- en taalworkshops.
www.jiddischfestivalleeuwarden.nl

3 mei

JO VEGTER
Ir. J.J.M. Vegter (1906-1982) heeft zijn stempel gedrukt
op de gebouwen in het naoorlogse Nederland. De
architect, die veertig jaar zijn bureau in Leeuwarden
had, laat een breed oeuvre na.
www.tresoar.nl

20 mei
HANDEL EN WANDEL
De wandeling voert langs de oude pakhuizen van
Harlingen, een stadsgids vertelt over de handel, de
scheepvaart en de connecties die daar uit zijn ontstaan.
www.hannemahuis.nl

23 maaie

Inleverdag WOII
Experts zamelen spullen uit de Tweede Wereldoorlog
in en vertellen meteen over de achtergrond van de
objecten.
www.friesverzetsmuseum.nl

4 mei
HERDENKINGSDAG
In het kader van het project ‘Open Joodse Huizen
Leeuwarden’ geeft conservator Hans Groeneweg een
rondleiding langs objecten in het Fries Verzetsmuseum
die herinneren aan de Joodse Gemeenschap in
Leeuwarden.
www.friesverzetsmuseum.nl

11 mei
HISTORISCHE MARKT
Op deze moederdag is er vóór het museum het
Hannemahuis in de Voorstraat een markt in de sfeer
van de Gouden Eeuw en buitenleven. Op de markt
zullen oude ambachten herleven, bieden kooplieden
een zo uitgebreid mogelijk aanbod aan van oa (streek-)
lekkernijen, handgemaakte, nostalgische, natuurlijke,

LITERERE BUSTOCHT
De tocht fiert troch it gea fan Dam Jaarsma. Underweis
fertelle Marianne van Zuijlen (Meertens Instituut) en
ferhaleferteller Douwe Kootstra oer Jaarsma. By de
pleats fan omkesizzer Auke de Jong binne foarwerpen
en folkskeunst te sjen dy’t Jaarsma sammele. Oan de
ein fan de tocht is yn Eastermar de presintaasje fan
it boek Mearkes út ’e Wâlden, ferhalen sammele troch
Jaarsma, in útjefte fan útjouwerij Bornmeer.
www.tresoar.nl en www.sirkwy.nl en www.damjaarsma.nl

tot 15 juni
De oudste boot van Friesland
In het Fries Scheepvaart Museum is een tentoonstelling
over de oudste boot van Friesland uit de 12de eeuw.
www.friessscheepvaartmuseum.nl

tot en met 22 juni
PORTRETTEN EN TRONIES IN HARLINGEN
Het Hannemahuis toont honderd etsen van
Rembrandt, met extra aandacht voor zijn portretten en
tronies.
www.hannemahuis.nl

verwacht
Aardappels
In de Friese kleihoek, meer bijzonder in Het Bildt, levert
het samenspel van menselijk vernuft en natuurlijke
omstandigheden een prachtig product: de aardappel. Hoe
kwam dit samenspel tot stand? Welke mensen speelden een
rol, en hoe zit dat met de bodem, de zeelucht? Waarom is de
Friese pootaardappel toonaangevend op de wereldmarkt? In
de mei-editie laten vijf kenners hun licht hierover schijnen.
Fryslân en de Friese aardappel verschijnt op 28 mei.
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Koninklijk Fries Genootschap
voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer
Aan de leden van het Koninklijk Fries Genootschap,
									
Leeuwarden, maart 2014
Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering van het
Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur op
woensdag 21 mei 2014.
De vergadering wordt gehouden in de Gysbert Japixseal van Tresoar,
Boterhoek 1 te Leeuwarden. De aanvangstijd is 19.30 uur. De agenda
van de vergadering vindt u hiernaast.
Het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de jaarrekening 2013 kunt u vanaf 1 mei 2014 vinden op de website van het
Genootschap en zal op de avond van de vergadering in geprinte vorm
aanwezig zijn.
Aan het begin van de vergadering zal prof. dr. J.B.H. de Haan een inleiding houden over het “Eysingahuis”.
Prof. De Haan is als bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma
stichting verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Namens het bestuur,

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2014
Aanvang 19.30 uur in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1,
Leeuwarden
1
2
3
4
5

Opening en vaststellen agenda
Verslag Algemene Ledenvergadering 22 mei 2013
Mededelingen
Inleiding van prof. dr. J.B.H. de Haan: “Het Eysingahuis”
Benoeming bestuursleden
De heer L. Oldersma is definitief aftredend.
	Het bestuur stelt voor te benoemen tot bestuurslid:
mevrouw drs. N. van der Weide, historica.
	Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 mei 2014 aanmelden bij de
secretaris (p/a it Blauwe Slot 17, 9084 DL Goutum of email:
lourens.oldersma@tresoar.nl)
6 Jaarverslag van de secretaris over 2013
7 Jaarrekening van de penningmeester over 2013
8 Verslag kascommissie
9 Benoeming lid kascommissie
10 Begroting 2015 en vaststellen contributie 2015
11	Voorstel inzake de lening Fries Museum in relatie tot het pand
“Eysingahuis”
12 Het tijdschrift Fryslân
13 Nieuws over de collectie c.a. in beheer bij het Fries Museum
14 Rondvraag
15 Sluiting

Lourens Oldersma,
secretaris

kfg nieuws
Informatieavond over het Eysingahuis
Op de agenda voor de algemene ledenvergadering is een voorstel inzake
de lening met het Fries Museum in relatie tot het Eysingahuis geplaatst. Ter
voorbereiding op dit agendapunt en om u nadere achtergrondinformatie
te geven organiseert het bestuur een informatie-avond. Deze avond wordt
gehouden op woensdag 7 mei in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1
te Leeuwarden. Op deze avond zal de heer mr. J. Volkers de achtergronden van
de betreffende lening schetsen en zal het op de ledenvergadering te bespreken
voorstel worden toegelicht.
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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
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