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Het Woudagemaal, uniek in de wereld
Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D.
De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van
stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je
gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water.
Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit!

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
Geopend februari t/m december en in de kerstvakantie.

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
- Gezellige koffie- en
theeschenkerij
uitje van Friesland 2013
- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Omslag: Doede Nieuwenhuis speelt Murk in de oudst
bewaarde Friese film Kar út Twa uit 1937. (Fries Film
Archief)
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twitter.com/KFGenootschap
www.facebook.com/historischtijdschriftfryslan

Fries filmisch erfgoed

SIEBRAND KRUL

Bijna honderd jaar zijn de oudst bewaard gebleven in Friesland gemaakte films. Tegenover die kleinoodjes van toen staat de eindeloze stroom beelden die tegenwoordig gemaakt worden. Dankzij het
Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed worden duizenden filmdragers die de moeite van het bewaren
waard zijn, omgezet naar technieken die hopelijk beter tegen de tand des tijds bestand zijn. Het selecteren, het verwerven van middelen, de uitvoering en archivering; daarvoor hebben we in Friesland
de beschikking over het Fries Film Archief. Enthousiastelingen uit het Fries Film Circuit stonden in de
jaren tachtig aan de basis van het FFA met het beschrijven van wat aan films de moeite van het bewaren waard was. De catalogus die daarmee ontstond heet in het circuit de ‘Dikke Anneke’, naar de aanjager van het eerste uur, Anneke van Renssen. Friesland mag zich gelukkig prijzen met het Fries Film
Archief, belast met ons filmisch erfgoed. Vanuit de koker van het Fries Film Circuit staan in deze Fryslân
verschillende artikelen die geschiedenis en achtergronden van het Fries filmisch erfgoed belichten.
Van geheel andere orde is de rol van Willem van Eysinga als rechter bij het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag gedurende de oorlog. Tim Goudriaan heeft daarover een belangwekkende Franstalige
bron gevonden. En wat te denken van de houding van een deel van gereformeerd Nederland, meteen
na de bevrijding, om ontheemde Joodse kinderen bij hun familie weg te houden? Aly van der Mark
sprak een kind van de rekening.
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OORLOGSKIND

ALY VAN DER MARK

Ies Leefsma

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog
probeerde iedereen die de bezetting had
overleefd, zo snel mogelijk zijn oude leven
op te pakken. Dat lukte velen, maar het
gold niet voor Iesje Leefsma, een Joods
jongetje uit Gorredijk dat ondergedoken
was in IJlst. Zijn ouders waren vermoord in
de concentratiekampen en na de bevrijding
mocht hij niet terug naar zijn familie.
Vanwege geloofsredenen, schrijnend
genoeg.

‘Tussen moed
en principes’

I

sac (Ies) Leefsma is op 28 april 1940 geboren als
enige zoon van Abraham (Bram) Leefsma en Matje
Wolf. Bram werkte in de textielzaak van zijn oom en
tante, Jozef en Rebecca Leefsma in Gorredijk. Hij was
bang dat zijn familie wat zou worden aangedaan als hij
zich niet meldde bij de bezetter. Het is onbekend hoe
het precies is gegaan, maar Ies Leefsma denkt dat zijn
vader zich in 1942 vrijwillig heeft aangegeven bij de gemeente en vervolgens gedeporteerd is naar Westerbork,
samen met zijn oom Jozef. Omdat zijn vrouw Matje er
niet Joods uitzag, bleef zij thuis met kleine Iesje, zoals
Isac werd genoemd. Jozef en Rebecca Leefsma maakten
gebruik van de wasserij van Sjoerd Wiersma uit Joure,
Wiersma kwam dus geregeld bij de Leefsma’s aan huis
en leerde zo de familie en de situatie kennen. Hij zat in
het verzet en hij ried Matje aan toch onder te duiken. Ze
weigerde, maar na lang aandringen van Wiersma gaf ze
Iesje mee. Zelf dook ze na een poosje onder bij de vader
van Sjoerd Wiersma in Scharnegoutum. Na twee andere
adressen kwam Iesje terecht bij Janke NooitgedagtWiersma in IJlst, een zuster van Wiersma. Janke Nooitgedagt was de weduwe van Jentje Nooitgedagt, in leven
directeur van de befaamde Nooitgedagtfabriek in IJlst,
waar naast schaatsen, ook speelgoed en gereedschap
werd vervaardigd. Toen Janke Wiersma met hem trouwde, was hij een weduwnaar met een dochter en vier
zonen. Iesje Leefsma was bang voor Sjoerd Wiersma:
‘Ik was nog maar twee jaar toen ik bij mevrouw Nooit-

<
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< Isac Leefsma, toen en nu. (Particuliere collectie)

gedagt kwam, maar ik zag kennelijk in Wiersma de man
die me misschien weer weg zou halen uit mijn vertrouwde
omgeving.’ Iesje werd in IJlst Tiesje genoemd, een naam die
minder Joods klonk.
Mevrouw Nooitgedagt was gereformeerd en vanuit de gedachte een mens in nood op te moeten vangen, haalde zij
naast Iesje nog een baby, Sjoerd, in huis, verder een meisje,
Jopie Blitz, en een Joodse familie uit Duitsland met twee zonen. Iesje noemde haar wel ‘mem’, maar wist heel goed dat
zij niet zijn moeder was. Zijn echte moeder Matje wist niet
dat haar zoon dichtbij was, maar via het verzet werden er wel
brieven heen en weer bezorgd. Daaruit bleek dat Tiesje een
gereformeerde opvoeding kreeg: hij kon namelijk goed zijn
handjes vouwen en christelijke versjes opzeggen.
Matje Leefsma is later verraden en opgepakt. ‘De moffen
wisten precies waar ze moesten zijn, toen ze haar ophaalden,’ vertelt Ies Leefsma. Zijn moeder werd gemarteld door
de SD’er Grundmann. Broers van Wiersma zaten ook in het
verzet en de Duitsers dachten waarschijnlijk dat ze die zou

Gespaard voor het geloof
kennen. Leefsma: ‘Ze heeft niets verteld, want ze wist niks.’
In het boek De jacht op het verzet van Ad van Liempt wordt
verteld dat Grundmann heel veel dronk en zich daardoor te
buiten ging aan grof geweld. Matje Leefsma overleefde de
martelingen, werd gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze
stierf. Haar man Bram is overleden in Groß-Rosen in Silezië,
een Nacht und Nebelkamp, waar gevangenen werden uitgehongerd en in een steengroeve moesten werken tot de dood
er op volgde.
Na de oorlog kwamen enkele familieleden terug uit de kampen. Zij wilden Iesje graag in huis nemen, maar dat is niet
gelukt. Al in 1944 is op aandringen van Gezina van der Molen, een vooraanstaande verzetsvrouw, getracht een wet aan
te nemen waarin werd bepaald dat Joodse ouders die hun
kinderen lieten onderduiken, uit de ouderlijke macht dienden
te worden ontzet. Dat is niet gelukt, maar de ouders werden
wel geschorst en ouders die zich niet binnen drie maanden na de oorlog hadden gemeld, werden uit de ouderlijke
macht ontzet. Kinderen, die gereformeerd waren opgevoed
moesten gespaard worden voor dat geloof, ze mochten niet
terug naar een Joodse omgeving. Onderduikouders mochten
de kinderen niet meegeven aan de echte ouders. Dr. Hilda
Verwey–Jonker, die voor de oorlog al betrokken was geraakt
bij de opvang van jonge Joodse vluchtelingen en in de oorlog
verzetswerk deed, wilde de wezen meegeven aan familieleden, maar Gezina van der Molen heeft dat zo veel mogelijk
tegengehouden. Joodse pleegouders werden ongeschikt
geacht, ze waren ‘te oppervlakkig.’ Ies Leefsma: ‘Daarmee
bedoelde ze waarschijnlijk dat ze niet christelijk waren, dan
krijg je dus een beeld van mensen, dan oordeel je over iets
wat je niet weet, ik denk dat dat ook bij Gezina zo geweest is,
dat ze niet wist waar ze het over had. Je kunt weinig van haar
Doede Nieuwenhuis
zieleroerselen
bedenken, maar het is wel een gegeven en het
in
1941.

is in Friesland heel stringent doorgevoerd. De Wiersma’s,
vooral de oudste broer, Haitse, waren er heel erg op uit om
de kinderen in christelijke gezinnen te houden, ze waren heel
rechtlijnig en er was maar één waarheid. Sjoerd Wiersma
heeft ook gezegd tegen zijn zuster Janke Nooitgedagt: ‘Hou
de familie op afstand.’ Ik weet dat tante Beb (Rebecca) er
op mijn achtste verjaardag is geweest, ze had op de spiegel
geschreven: Tijsje is acht jaar, en ik heb boeken van Bolke de
Beer gekregen en daarna was het over, het was de laatste
keer dat ik haar gezien heb.’
Tante Bep die de oorlog dus had overleefd, wilde graag contact houden met Iesje, maar brieven en cadeautjes werden
genegeerd. Mevrouw Nooitgedagt stuurde haar wel brieven

De jonge Iesje met zijn vader
Bram en zijn moeder Matje.
(Particuliere collectie)

Mevrouw Nooitgedagt met
Ies en Sjoerd die ze als klein
kind in de oorlog in huis
haalde. Na de oorlog moest
Ies bij ‘mem’ Nooitgedagt
blijven. (Particuliere collectie)
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DOOR DOEKE SIJENS

Alle bewoners, met onderduikers, van het huis van mevrouw Nooitgedagt: (vooraan) Jopie Blitz en
Iesje Leefsma (beide onderduikers). Op de tweede rij (v.l.n.r) mevrouw De Jonge (onderduiker),
mevrouw Nooitgedagt, Sjoerd (onderduiker) de heer De Jonge (onderduiker). Op de achterste
rij: Akke Nooitgedagt, Heinrich de Jonge (onderduiker), Tjitte Nooitgedagt, Jarich Nooitgedagt,
Joachim de Jonge (onderduiker) en Jollie Walstra (hulp in de huishouding). (Particuliere collectie)

> Meer weten?
• In Museum Opsterlân
(Gorredijk) is op de
tentoonstelling Herinner
de Vrijheid de film met een
interview met Isac Leefsma
te zien. De tentoonstelling
loopt van begin april
tot half mei
(www.museumopsterlan.nl)
• Hilda Verwey- Jonker,
‘Er moet een vrouw in,
herinneringen aan een
kentering in de tijd’,
in: DBNL Jaarboek van
de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde,
Leiden, 2006-2007
• Ad van Liempt (red.),
De jacht op het verzet,
Amsterdam, 2013
• Elma Verhey, Om het Joodse
kind, Amsterdam, 1991
• Elma Verhey, Het kind van
de rekening, het rechtsherstel
van de Joodse oorlogswezen,
Amsterdam, 2005
• Pieter Wijbenga,
Bezettingstijd in Friesland,
Leeuwarden, 1995
Aly van der Mark (Rotterdam,
1939) werkte 35 jaar bij
Omrop Fryslân. Na haar
pensionering heeft ze o.a.
onderzoek gedaan naar de
tuinen van Gerrit Vlaskamp.

met de vraag om eventuele goederen, die aan Iesje toebehoorden, naar haar op te sturen. Twee andere familieleden
van Iesje die de oorlog overleefden, waren Jacob en Emmy
van de Rhoer. Ze waren beiden advocaat, hadden geen
kinderen en wilden hem graag adopteren, maar na diverse
rechtszaken is het niet gelukt, Iesje moest bij ‘mem’ Nooit-

Naast Iesje haalde mevrouw Nooitgedagt nog een meisje
in huis, Jopie Blitz. (Particuliere collectie)

gedagt blijven. Leefsma: ‘Toen ik acht jaar werd, liepen ook
de rechtszaken, het kantongerecht had al uitspraak gedaan,
ik moest bij mevrouw Nooitgedagt blijven. Mem Nooitgedagt heeft wel eens gezegd: “Als ze je van me afpakken, duik
ik met je onder”.’
De rechters gingen er dus in mee omdat Gezina van der
Molen er regelgeving voor had ontwikkeld en de rechterlijke
macht was er ook helemaal op gefocust: Joodse kinderen
blijven bij christelijke ouders als men er niet onderling uit
kwam. De Rijkscommissie voor Oorlogspleegkinderen (OPK)
moest beslissen of de kinderen terug werden gegeven. Zelfs
als de kinderen niet bij hun onderduikouders konden blijven,
gingen ze naar een pleeggezin en niet naar hun eigen ouders
of familie. Sommige ouders hebben jaren moeten vechten
om hun kinderen terug te krijgen, wat niet altijd is gelukt.
Gezina van der Molen zei het zo: ‘Kinderen moeten aan de
ouderlijke macht worden onttrokken om ze te behouden voor
het christelijke geloof.’
Isac Leefsma bleef in IJlst, hij ging naar het lyceum en wilde

Joodse wortels
daarna graag arts worden, maar dat kon niet omdat er geen
geld voor was. ‘Er is ook niet veel moeite gedaan om fondsen
te verwerven. De Stichting 40-45 was opgericht om hulp te
bieden aan gezinnen waarvan in de oorlog ouders waren
omgekomen. Zo was er in IJlst een man die in de laatste
oorlogsdagen is doodgeschoten, zijn kinderen mochten studeren op kosten van de Stichting 40-45. Maar Joodse kinderen vielen niet onder deze regeling,’ vertelt Ies Leefsma. Hij
mocht in Arnhem de opleiding voor sportleraar volgen, toen
kon hij wel geld lenen van de Stichting 1940-1945. Hij ging
niet naar Groningen omdat de opleiding in Arnhem christelijk was. Hij werd sportleraar en later directeur van een middelbare school in Groningen. Pas veel later heeft Ies Leefsma
begrepen dat hij gedoogd werd om het geloof. Warmte kreeg
hij wel van Akke, de stiefdochter van Janke Nooitgedagt
en van Jennie, de vrouw van stiefzoon Tjitte. Zijn tweede
dochter is genoemd naar deze beide vrouwen, Jenneke Akke.
Later is Ies Leefsma teruggegaan naar de synagoge, naar zijn
Joodse wortels.
Heeft zijn bijzondere jeugd invloed gehad op zijn leven? ‘Het
zal ongetwijfeld mijn leven hebben beïnvloed, stel dat ik in
dat gezin van Jacob en Emmy van de Rhoer was terechtgekomen, dan was het een heel ander leven geworden, ik denk
dat ik dan arts was geworden.’ Na zeventig jaar is deze zaak
nog steeds actueel. In Joure is onlangs een straat genoemd
naar Sjoerd Wiersma. In Aerdenhout wil de gemeente Bloemendaal een straat noemen naar Gezina van der Molen,
maar vooral bij voormalige oorlogspleegkinderen is hier
verzet tegen gerezen. <
Met dank aan Isac Leefsma, Pauline Kick en Iepie van der
Meulen.

13 september 2013 - 30 augustus 2015

ons kent ons in
de gouden eeuw
Wie deelde in Friesland in de 17de eeuw de lakens
uit? Ontmoet vijf sleutelfiguren met hun persoonlijke
kostbaarheden, ambities en geheimen. Society-expert
Jort Kelder laat zien dat begrippen als old boys network,
nouveaux riches en musthaves van alle tijden zijn.
De Gouden Eeuw komt tot leven.

www.friesmuseum.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
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Wiersma-Reitsma Stichting

Stichting Herbert Duintjer Fonds

THEMA FRIESE FILM

SYDS WIERSMA

Schatkamer van Fries filmisch erfgoed
Stapels blikken en rijen video’s en dvd’s liggen in het koele, droge donker van depot 2 van Tresoar. Ooit werden de films
gedraaid in huiskamers, dorpszalen, filmclubs, bioscopen. Dat is sinds het videotijdperk en de digitale revolutie voorbij. Het
grootste deel van de films wacht nu op digitalisering, zodat de beelden nieuw aan het licht kunnen komen.

Klaas Zwaan, vrijwilliger bij het FFA, aan het werk in het
filmdepot. (Fries Film Archief)

W

ie deze schatkamer van het Fries Film
Archief in Leeuwarden bezoekt, beseft
dat Friesland een rijke filmhistorie
heeft. De oudste nog bewaard gebleven films
die in Friesland zijn gemaakt, dateren van rond
1918. De jongste beelden zijn gisteren gemaakt
en digitaal aan het filmarchief beschikbaar
gesteld. De collectie bestaat inmiddels uit
een kleine 10.000 beelddragers: diverse filmen videoformaten, dvd’s en andere digitale
dragers. Een deel hiervan is online te bekijken
op www.friesfilmarchief.nl. In het kader van het
Deltaplan Digitalisering Fries Erfgoed worden de
komende jaren nog duizenden films en video’s
gedigitaliseerd. Wanneer Leeuwarden in 2018
culturele hoofdstad is, ligt er honderd jaar Friese

Sneeuwbaleffect
filmgeschiedenis op de schappen. Het Fries
Film Archief hoopt dan tachtig procent van zijn
collectie digitaal en online beschikbaar te hebben.
Het begon in 1988, toen een groepje
filmliefhebbers, dat betrokken was bij het Fries
Film Circuit, besloot dat het Fries filmisch
erfgoed moest worden verzameld, gerestaureerd,
beheerd en opnieuw vertoond. Ze richtten
een stichting op en de Vereniging De Friesche
Elfsteden en het Fries Rundvee Stamboek werden
geënthousiasmeerd om hun films in beheer te
geven. Onderzoek leidde tot een overzicht van
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duizend Friese films en video’s die behoud en
beheer verdienden. Deze klapper, ‘De Dikke
Anneke’, was samengesteld door Anneke van
Renssen en beschreef voor elke film de technische
staat, inhoud en vindplaats. Natuurlijk zit Kar út
Twa (1937), de eerste Friese speelfilm er tussen,
maar ook films van dorp en stad, families,
documentaires, bedrijven, sport en natuur.
De ‘Dikke Anneke’ werd een missie om zoveel
mogelijk eigenaars en producenten over te halen
hun films in het filmarchief onder te brengen. In
veel gevallen lukte dat.
Er ontstond een sneeuwbaleffect. Er dook
veel meer, onbekend filmmateriaal op. Vooral
films van Friese ‘amateurfilmers’, mensen die
hobbymatig maar vaak met grote deskundigheid
en passie hun leven, familie en omgeving
filmden. Deze categorie is een kwart eeuw
later veruit de grootste binnen het archief. De
huidige collectie is opgebouwd vanuit en met
behulp van de inwoners van Friesland. Vanaf
de jaren dertig nam het aantal amateurfilmers
gestaag toe. Een aantal verenigde zich in het
filmcollectief ‘Film yn Fryslân’ (1936). Daarbuiten
waren het met name vermogende Friezen
die filmden, zoals Leeuwarder advocaat en
uitgever Mindert Hepkema (1881-1947). Hij
was een sportliefhebber, voetbalde bij Frisia
en een talentvol schaatser. In 1909 richtte hij

de vereniging De Friesche Elfsteden op. In de
jaren dertig kocht hij een filmcamera. Hij gaf
ook opdracht om de Elfstedentochten van 1933,
1940, 1941 en 1942 te filmen. Na de Tweede
Wereldoorlog bleef de populariteit van de film
groeien. De jaren vijftig en zestig brachten veel
Friese amateurfilmers voort. De leden van de
Friese smalfilmclub ‘De Kleare Kimen’ (1951)
werkten samen, bijvoorbeeld bij de verfilming
van Elfstedentochten. Andere bekende Friese
filmmakers uit de jaren vijftig en zestig zijn
Johannes Doedes de Jong, Hein Faber, Piet
Plantinga en Sjoerd Andringa.
Met de komst van de Super 8 camera in de jaren
zestig werd filmen betaalbaarder. Mensen kregen
meer middelen en vrije tijd en met de opkomst
van de televisie ontstond ook een beeldcultuur.
Er kwamen meer amateurfilmers die kijkjes gaven
in het leven van gewone Friezen. Super 8 vormt
inmiddels het grootste deel van de collectie
van het archief. Nog steeds worden er wekelijks
particuliere collecties binnengebracht. Niet alle
filmmateriaal kan verzameld en verwerkt worden.
De filmarchivaris moet bepalen wat de moeite
waard is voor de toekomst. Het Fries Film Archief
is niet alleen een depot waar filmmateriaal wordt
opgeslagen. De online catalogus is een goudmijn
voor diverse gebruikers, zoals omroepen,
filmmakers, musea en historici. Veel particulieren
vinden er historische
kiekjes van hun familie
en voorouders, hun dorp
of stad, hun jeugd en
generatie. <
Syds Wiersma (Grou, 1963)
is coördinator bij het Fries
Film Archief.

Age Visser, vrijwilliger bij
het FFA, plaatst een film
in de viewer. (Fries Film
Archief)
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SYDS WIERSMA

Hein Faber, zeeman
onder Friese filmmakers
Hein Faber was de zeeman onder de Friese schrijvers en filmmakers. Eind jaren dertig, nadat hij de grote vaart vaarwel had
gezegd, keerde hij terug naar Friesland en raakte betrokken bij ‘Film yn Fryslân’. Na de oorlog begon hij zelf films te maken. Over
de schrijver Hein Faber is veel bekend. Over de filmmaker bestaat echter nauwelijks documentatie, terwijl hij Friesland in de
periode van de wederopbouw toch op een bijzondere wijze heeft vastgelegd.

H

ein Faber (1904-1970) is te typeren als een zwerver die
steeds weer terugkeerde naar zijn geliefde Friesland.
Het Friestalige schrijversbroertje van Slauerhoff, met
het verschil dat de laatste weinig van Friesland moest hebben
en de zee bleef verkiezen boven het land. Faber liet de zee
wel achter zich, woonde op vele plaatsen in Friesland,
werd schrijver, publicist, kenner van volkskunst- en
cultuur, conservator en tijdelijk ook filmmaker.
Als kind maakte hij al vele omzwervingen.
Geboren in Bolsward woonde hij met zijn
ouders achtereenvolgens in Enschede,
Gladbach, opnieuw Enschede, Lonneker,
Witmarsum en ten slotte op Grauwe Kat
bij Witmarsum. Na de lagere school
ging hij aan de slag als notarisklerk
in Makkum. Hij hield het niet lang
vol. Faber was een kind van de zee.
Zijn familie in Makkum leefde
grotendeels van de Zuiderzee:
vissers, zeelui. Hij liet de pen
liggen en ging op zijn negentiende
naar de zeevaartschool in
Harlingen. Een jaar later vertrok
hij naar Rotterdam, waar hij een
opleiding voor radiotechnicus en
marconist volgde. Vijf jaar grote
vaart volgden. Daarna werkte
hij als instructeur en technisch
inspecteur bij Radio Holland.
In deze periode ontmoette hij
Gertrud Geertje (G.G.) (Trudy
en Trude genoemd) Hornstra
(1911-2004), een cultureel
onderlegde dame van Friese

komaf, geboren in het Duitse Essen, met haar ouders gevlucht
naar Meppel en uiteindelijk in Rotterdam beland. Zij trouwden
in 1936, hun enige kind Haijo Frans werd in 1941 geboren.
Op aanraden van Joop Hemelrijk, directeur van uitgeverij De
Tijdstroom, schreef Faber een jongensboek, De PH 24 antwoordt
niet!! (1934). Hij deed dit onder het pseudoniem Hein van
Makkum. Het boek verkocht goed, werd herdrukt en kreeg een
vervolg, De ondergang van de PH 24 (1935). Intussen bouwde
Faber een journalistieke carrière op. Er verschenen rubrieken
en korte verhalen in de Nieuwe Rotterdammer Courant, De
Telegraaf, Nieuwsblad van het Noorden, Leeuwarder Courant
en Leeuwarder Nieuwsblad. In 1937 publiceerde hij zijn eerste
Friestalige jongensboek, It geheim fen ‘e stratosfear (1937), het
eerste sciencefiction boek in het Fries.
Nadat Faber in 1937 bij Radio Holland werd ontslagen wegens
de crisis, haalde notaris Bouke Tuinstra hem terug naar
Friesland. Hij regelde dat Hein en Trude beheerders werden
van kunsthuis Statum in Makkum, een zaak in ambachtskunst
en antiek. Later werden ze eigenaar van het kunsthuis. Ze
leefden daarnaast van de pen, ze werkten als freelancejournalist
en schreven verhalen en romans. Trude schreef onder

Multitalent
pseudoniem Stins van Idserda. Enkele titels van haar hand
zijn Bakvisch Af (1934) en Moed houden Maud (1935). Terug
in Friesland, of misschien al eerder door zijn contacten in de
Friese journalistiek en cultuur, sloot Hein Faber zich bij ‘Film
yn Fryslân’ aan, het filmcollectief dat verantwoordelijk was
voor enkele bijzondere films, waaronder de eerste Friestalige
speelfilm Kar út Twa uit 1937. Het collectief timmerde behoorlijk
aan de weg en had bovendien nogal wat literatoren onder zijn
leden. Hij ontmoette er multitalenten als fotograaf en dichter
Johannes Doedes de Jong, journalist, dichter en toneelschrijver

In 1950 verscheen de film It Liet fan de Burd van Hein Faber. De poëtische film gaat over het waterland bij
Grou, dat hij goed kende. De film geeft een beeld van de natuur en het boerenwerk. Zoon Haijo (in vissersboot) speelt er een rol in. (Fries Film Archief)
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Hein Faber publiceerde
diverse verhalen, romans en
kinderboeken. De schrijver
achter zijn bureau. (Tresoar)
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Sybe Douwes de Jong en tekenleraar en fotograaf Gerrit
Aalfs. Op welke wijze Hein Faber betrokken was bij de
productie van Kar út Twa is niet helemaal duidelijk. De
Leeuwarder Courant vermeldt zijn naam. Zeker is dat hij
samen met Johannes Doedes de Jong in een autootje van
‘Film yn Fryslân’ stad en land afreisde om de succesfilm te
vertonen. Ze bereikten zelfs Amsterdam, waar Kar út Twa kort
draaide in het zondagochtendprogramma van Tuschinski. De
oorlog spleet ‘Film yn Fryslân’, dat tussen 1938 en 1949 werd
voortgezet als ‘Fryske Filmrounte’. S.D. de Jong en J.D. de
Jong hadden nazi-sympathieën. Faber weigerde lid te worden
van de ‘gelijkgeschakelde’ Cultuurkamer en moest later
onderduiken. Na de oorlog kreeg Fabers vroegere kompaan
en collega-auteur J.D. de Jong een publicatieverbod en
filmde en fotografeerde noodgedwongen in de luwte van de
fotozaak die hij in Aldtsjerk probeerde op te bouwen.
Voor Faber brak een bloeitijd aan. Hij en Trude kregen
maatschappelijke de wind goed in de zeilen. Omstreeks 1941
werden ze samen aangesteld als conservator van museum
’t Coopmanshûs en verhuisden van Makkum naar Franeker.
Naast zijn werk als conservator en publicist begon Faber
zijn eigen films te maken, zowel in de privé-sfeer als in
opdracht. Zijn eerste publieksfilm was, voor zover we weten,
een korte filmregistratie van de PC (kaatspartij) van 1946.
Hij deed dit op verzoek van notaris-advocaat Klaas Bijlsma,
voorzitter van de Permanente Commissie. Het filmpje toont
veel shots van de finale, waarin partuur Jan Wallendal (St.
Jacobiparochie), Jan Rodenhuis (St. Annaparochie) en Frans
Helfrich (Harlingen) de kransen verovert. Natuurlijk filmde
Faber ook privé. Een mooi voorbeeld is Spelende Kinderen
(1948). De film toont een dag uit het leven van zoon Haijo
en zijn vriendengroep. We zien hen op de lagere school, na
schooltijd rondhangen op het bolwerk, in de grote tuin van

’t Coopmanshûs boompje klimmen, verstoppertje en cowboy
spelen en buiten Franeker polsstokspringen. Ook moeder
Trude komt enkele keren in beeld. De film is in zwart-wit
geschoten, maar er bestaat ook een korte versie in kleur van
de avonturen van de jongens in de tuin.
Naast verhalen, columns en poëzie schreef Faber
toneelstukken, revues en openluchtspelen. Frouwe Tialda,
de rike widdou fan Starum (1946), de Halbertsmarevue (1947)
en het historische openluchtspel Franeker in roerige tijden
(1950) zijn daar voorbeelden van. Hij schreef ook teksten
voor Tetman de Vries en toneelgezelschap De Jounpraters.
In het schouwspel Franeker in roerige tijden speelt zijn vrouw
Trude Marijke Meu. Hein filmt het schouwspel en verwerkt de

Culturele elite
opnames in zijn film Feest in Franeker (1950).
Faber behoorde nu tot de Friese culturele elite. Begin jaren
vijftig kreeg hij twee belangrijke filmopdrachten. In 1950
filmde hij onder andere met de Harlinger apotheker en
uitstekende cameraman Piet Suir het bezoek van koningin
Juliana aan Friesland. Kort daarna maakte hij in opdracht
van Gedeputeerde Staten een film ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van de Woningwet uit 1901. Deze film
kreeg de titel In Friesland staat een huis. Faber schreef het
scenario en deed de regie, Suir was de cameraman. De film
duurt circa twintig minuten en is een tour door Friesland met
een bijzonder oog voor landschap, cultuurgeschiedenis en
vooral wonen en architectuur. Wegens Fabers grote kennis
van het Friese materiële erfgoed was deze opdracht een kolfje
naar zijn hand. Maar hij toonde zich ook sociaal bewogen.
De centrale boodschap is dat door de Woningwet de
kwaliteit van wonen in Friesland weliswaar verbeterd is, maar

nog verre van rooskleurig. De problematiek van de grote
gezinnen en de hygiëne wordt aan de orde gesteld. Faber laat
zien hoe in sommige situaties ‘het water onder de bedsteden
staat’. Over de woudhuisjes, die prachtig in beeld worden
gebracht, zegt hij: ‘aardig om te zien, maar je zou er maar
eens in moeten wonen’. En als hij op de Waddeneilanden
is, pepert hij de kijker in dat ‘de mens een aanval op

Immaterieel erfgoed
het landschap deed’, maar dat de ‘gribus van keten’ die
daar door de opkomende recreatie is ontstaan, nu met
rijkstoelage gelukkig wordt vervangen door zomerhuisjes,
waarvan ‘de bouw thans aanvaardbaar is’. In Friesland staat
een huis is een interessant sociaal-historisch document
en registreert een belangrijke fase van de woningbouw in
Friesland, die van de wederopbouw.
Hein Faber heeft ook voor Polygoon-Profilti (Den Haag,
1922) gewerkt. Zo was hij betrokken bij ’t Komt in de bus
(1954), een film over de Condens-fabriek in Leeuwarden.
Faber schreef zeer waarschijnlijk het scenario en speelde
de rol van de boer die voor twee Hollandse stadsjuffers
een uitstapje regelt naar de Condens. De jongedames
worden rondgeleid door de bedrijfsleider, een rol van Kees
Brusse. Of Faber ook heeft meegewerkt aan de film Dat
is ’t Condensfabriek (1950) is onzeker. Misschien was hij
ook betrokken bij de film De koartste klap. Welvaart voor de
Wouden (1950), eveneens een Polygoon-Profilti-film.
Ander bijzonder materieel en immaterieel erfgoed legde
Faber vast in filmmateriaal over de IJsselmeervisserij bij
Makkum (eind jaren veertig). Samen met Suir, die zich
opnieuw een talentvol cameraman toonde, legde hij het
werk van de vissers aan de wal en op het water vast. De film

is ongetwijfeld uit liefde voor het vissersbestaan gemaakt,
maar Faber kennende zal hij hebben beseft dat hij een
cultuur filmde die na de afsluiting van de Zuiderzee aan het
verdwijnen was. Wellicht vanuit hetzelfde motief maakten
Suir en hij It Liet fan de Burd (1950). Het is een poëtische
film over het waterland ten oosten van Grou. Faber kende
De Burd op zijn duimpje. Ze hadden er jarenlang vakanties
en weekenden gevierd op hun woonarkje. De film geeft
een beeld van zowel het landschap en de natuur, als het
boerenwerk. Het vervoer over het water is de verbindende
factor: melkbus, paard, hooi, gereedschap, boer, meid,
bakker, postbode, visser, recreant en zoon Haijo, in en
rondom De Burd gaat alles over het water. Maar ook deze
cultuur moest verdwijnen, zal Faber hebben geweten. Het
Prinses Margrietkanaal kwam er aan en was een teken dat de
wereld van Grou en De Burd ingrijpend zou veranderen.
Het huwelijk van Hein en Trude hield geen stand. In 1953 vertrok Faber naar Rotterdam, zijn oude passie, en hij ontmoette
er zijn tweede vrouw, Map Hablous van Eekum. Zij zat, hoe
kon het ook anders, in de antiekhandel. Maar Faber kon Friesland niet loslaten. Eind jaren vijftig streken hij en zijn tweede
vrouw in Heerenveen neer en later in Harlingen (Midlum),
waar hij in 1970 overleed. Volgens zoon Haijo heeft zijn vader
na 1953 niet meer gefilmd. Hij verloor ook zijn maatschappelijke status en materiële welstand, maar het waren zijn beste
jaren als schrijver. Hij publiceerde diverse verhalen, romans
en kinderboeken. Maar liefst zeven keer won hij de Rely Jorritsmaprijs. Trude Faber-Hornstra bleef invloedrijk in culturele
kringen. Tussen 1952 en 1976 was zij directeur van de Fryske
Kultuerried. Ze was ook secretaresse van het Beraad van het
Nederlandse Volksleven. In 1970, het overlijdensjaar van de
man van wie ze gescheiden was maar wiens achternaam ze
altijd bleef dragen, kreeg ze de Friese Persprijs. <

Hein Faber speelt de rol van
boer in de film ’t Komt in
de bus (uit 1954) over de
Condens-fabriek in Leeuwarden. De boer regelt voor
twee Hollandse stadsjuffers
een uitstapje naar de Condens. Waarschijnlijk schreef
hij ook het scenario. (Fries
Film Archief)

In 1936 trouwde Hein Faber
met Trude Hornstra. Samen
werden ze beheerders van
kunsthuis Statum in Makkum, later werden ze de
eigenaar van het kunsthuis.
(Tresoar)

Informatie over de
films van Hein Faber
is via de catalogus
van het Fries Film
Archief te vinden.
Een deel van zijn
films is online (www.
friesfilmarchief.nl) te
bekijken.
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JEANINE OTTEN

De oudste Friese speelfilm

Kar út Twa

Eind december 1937 verscheen de eerste Friese speelfilm, Kar út Twa. Het was een zwart-wit film
zonder geluid, met Friese tussentitels en Nederlandse ondertitels. De film, die de strijd van twee
jongens om een meisje in beeld brengt, was een productie van het toen pas opgerichte filmerscollectief
‘Film yn Fryslân’. De tweede Friese speelfilm, De Dream van regisseur Pieter Verhoeff, kwam in 1985
uit, bijna vijftig jaar later.
in drie bedrijven van Douwe Kalma. Het liefdesdrama
gaat over Anne die tussen Rudmer en Murk moet kiezen.
Aanvankelijk zijn Anne en Rudmer een paar, maar Rudmer
raakt in de gevangenis, als hij bij de kermis zijn rivaal
Murk een messteek geeft. Als hij uit de gevangenis komt,
blijkt dat Anne inmiddels verkering heeft met Murk. Na
talloze perikelen, waaronder het stelen van een koe en een
achtervolging, belandt Murk uiteindelijk in de cel en… vinden
Anne en Rudmer elkaar weer.
De filmopnamen waren, behalve in Leeuwarden, in tal van
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V

anwege de primeur als eerste Friese speelfilm is Kar
út Twa een mijlpaal in de Friese filmgeschiedenis.
Aanleiding voor de film was het vijftigjarig bestaan
van het Ljouwter Toaniel in 1937. Regisseur Willem
Hielkema, redacteur van het Leeuwarder Nieuwsblad, wilde
ter gelegenheid daarvan een film maken. Eén van de grote
boerencoöperaties, de Coöperatieve Vereniging tot Aankoop
en Bewerking van Landbouwbenodigdheden voor Friesland
(C.A.F.) stelde duizend gulden beschikbaar. Het in 1936
opgerichte collectief ‘Film yn Fryslân’ werd er bijgehaald en
de stichting Fryske Spylfilm opgericht. De Friese bevolking
gaf alle steun, zoals het ter beschikking stellen van hun
boerderij of arbeiderswoning.
Kar út Twa ging op Tweede Kerstavond in première in
de Harmonie in Leeuwarden, na afloop van de door het
Ljouwter Toaniel gebrachte luchtige komedie ‘Film yn Fryslân’

Landbouwvoorlichtingsfilm

Friese dorpen en streken gemaakt. De financiële middelen
waren niet genoeg voor het maken van geluidsopnamen,
maar dit gemis werd gedeeltelijk goed gemaakt door
een apart van de film gemaakte ‘muzikale illustratie’
van Sytse Jan van der Molen. Zijn pianomuziek was op
grammofoonplaten vastgelegd en werd los van de film ten
gehore gebracht. De platen zijn in de loop van de jaren

Leeuwarder Nieuwsblad en mede-hoofdredacteur van het
Nieuwsblad van Friesland was de regisseur. De filmopnamen
zijn gemaakt door Gerrit Aalfs (Harlinger tekenleraar,
fotograaf en filmer) en Piet Plantinga (Leeuwarder drogist).
Johannes Doedes de Jong (fotograaf, filmer en dichter
uit Aldtsjerk) was verantwoordelijk voor het draaiboek
en de eindmontage. De acteurs in de film waren van het
Leeuwarder toneelgezelschap, aangevuld met een paar
gasten. De hoofdrollen waren voor Hendrik Visser (Rudmer)
en Doede Nieuwenhuis (Murk) en Wietske Hoogenberg
speelde Anne.
Kar út Twa is een recht-voor-zijn-raap film met de
diepgang van een mestpraam, waarin de twee mannelijke
hoofdpersonen clichématig als goed en fout worden
neergezet en de twijfelende vrouwelijke hoofdrolspeelster
heen en weer geworpen wordt. Ongeloofwaardig is het dat
Anne, bij afwezigheid van Rudmer die notabene voor haar
opkwam, verkering met haar aanrander Murk heeft, en dan
ook nog tussen de twee moet kiezen.

Titelbeeld van Kar út Twa, een zwart-wit film zonder geluid met
Friese tussentitels en Nederlandse ondertitels. (Fries Film Archief)

Murk toont Anne dat hij nu genoeg geld heeft om haar te trakteren
op de kermis in Leeuwarden. (Fries Film Archief)

Fraaie toneeltjes

Wietske Hoogenberg als
Anne in de film. (Fries Film
Archief)

versleten. De 16mm film werd in allerlei lokalen gedraaid.
Aanvankelijk duurde de projectie een uur, maar omdat er
maar één kopie was en er door het veelvuldig afspelen wel
eens een stukje film afbrak, is de totale duur nu 46 minuten.
Kar út Twa werd tot in 1946 in Friesland en daarbuiten
vertoond. De film werd met enthousiasme ontvangen.
Vooral de fraaie toneeltjes uit het Friese boeren-, dorps- en
stadsleven en de natuurscènes vond men geslaagd. Maar er
was ook direct kritiek, met name op het verhaal: ‘Is det dan
Fryslân? It mes, it stellen fen in kou, finzenis? Hwet meije
frjemden wol fen de Friezen tinke!’ En juist vanwege het
mes was de film alleen goedgekeurd voor personen boven
de 14 jaar, zo schreef begin februari 1938 het Nieuwsblad van
Friesland Hepkema’s Courant.
Het scenario van Kar út twa was van Sybe Douwes de Jong,
journalist, dichter, toneelschrijver en redacteur van de
Leeuwarder Courant. Willem Hielkema, redacteur van het

Het zijn echter de niet in scène gezette beelden die anno
2015 van bijzondere waarde blijken te zijn. Bij nauwkeurige
bestudering vallen dingen op die in 1937 nog heel
normaal waren. Zo maakten Aalfs en Plantinga uitgebreid
opnamen van het hooien met paard en wagen. Allerlei
oude ongemotoriseerde landbouwwerktuigen komen
uitgebreid in beeld. Af en toe bekruipt je het gevoel of je
naar een landbouwvoorlichtingsfilm zit te kijken. In de
film zijn zeer weinig gemotoriseerde vervoersmiddelen
te zien. Het met de hand koeien melken in het weiland is
met de komst van de melkmachines verdwenen, en ook de
huiskamerkroegjes in boerderijen bestaan niet meer. De
scènes op de drukbezochte kermis in Grou waar mannen
en vrouwen in lange rijen gearmd lopen (met vermakelijke
beelden van de draaimolen, de schommels, de Kop van Jut,

Murk wordt gepakt door
de veldwachter. (Fries Film
Archief)

Doede Nieuwenhuis als
Murk in de film. (Fries Film
Archief)
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< Sybe Douwes de Jong
schreef het scenario van
Kar út twa. Hij was journalist, dichter, toneelschrijver
en redacteur van de Leeuwarder Courant. (Tresoar)
> Johannes Doedes de Jong
verzorgde het draaiboek
voor de film. (Tresoar)

de poffertjeskraam) en de drukke veemarkt in Leeuwarden
met de onderhandelende veehandelaren in hun lange jassen
en met bamboestokjes laten zien dat overgewicht in de jaren
dertig niet veel voor kwam. Ook de scènes op de drukke
perrons van de treinstations in Groningen en Leeuwarden,
en van de rijdende trein met stoomlocomotief, de shots van
de uit het raam kijkende Rudmer (hij ziet boerderijen en
op het land werkende mensen) zijn vermakelijk. Opvallend
is de afwezigheid van de stad, deze komt alleen voor in
de openings- en slotscènes met shots van de Huizen van
Bewaring en de stations in Groningen en Leeuwarden.
Johannes Doedes de Jong, die het draaiboek had geschreven,
wist zich in 1992 nog goed te herinneren dat de regisseur
de situatie niet in de hand had. Piet Plantinga en Gerrit
Aalfs filmden de hele zomer naar eigen inzicht en volgden
het scenario amper. De Jong hoorde pas weer over hun

Medewerkers van Kar út Twa in 1976 bij het Fries Film Festival. Doede Nieuwenhuis, die Murk speelde,
staat achter in het midden. (Tresoar)
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filmactiviteiten toen Hielkema en de C.A.F.-directeur bij hem
aanbelden. Ze hadden de avond daarvoor de film bekeken en
waren nogal verslagen. Het leek nergens op, het was geen
film maar een strook bewegende beelden, zonder begin,
midden of eind. Om de abrupte overgangen te verzachten,
monteerde De Jong er losse natuuropnamen doorheen, die
Aalfs zomaar had geschoten. ‘Technisch mankeert er veel
aan Kar út Twa en de mise-en-scène is niet bijzonder,’ schreef
de recensent van de Leeuwarder Courant na de première.
Maar verder was hij mild: ‘de film heeft lokale sfeer en is
daarom interessant. De natuuropnamen maken veel goed, ze
laten zien hoe mooi Friesland is.’
Toen in 1949 de in 1938 opgerichte Fryske Filmrounte (die
beschouwd werd als een voortzetting van ‘Film yn Fryslân’)
werd opgeheven omdat de organisatievorm niet meer
bevredigde, werd het aanwezige filmmateriaal, waaronder Kar
út Twa, overgedragen aan het Bureau voor Culturele Zaken in
Friesland. Het filmerscollectief ‘Film yn Fryslân’ werd in 1949
weer heropgericht met als doel ‘het vervaardigen van Friese
culturele en speelfilms en het uitvoeren van opdrachten’ en
bestond uit Gerrit Aalfs te Harlingen, Hein Faber te Franeker,
Johannes Doedes de Jong te Aldtsjerk, Piet Plantinga te
Leeuwarden en Piet Suir te Harlingen. De originele film Kar
út Twa is nu één van de topstukken in het Fries Film Archief
en is op www.friesfilmarchief.nl te bekijken. <

Gerrit Aalfs (1892-1970) was één van de drijvende
krachten achter het filmerscollectief Film yn Fryslân.
Vanaf de jaren 1920 registreerde hij de veranderingen
in de landbouw en het landschap van Friesland. Aalfs
kwam in 1922 vanuit Drenthe in Harlingen wonen
en was daar 36 jaar lang tekenleraar aan de Rijks
Hogere Burgerschool. Op zijn Harley Davidson trok
hij de hele provincie door om opnamen te maken
van nieuwe landbouwmachines en het verdwijnende
landbouwbedrijf. Hij filmde, ontwikkelde en monteerde
het materiaal zelf in een schuurtje bij zijn woning aan
de Zuidoostersingel 31. In zijn Zuiderzeefilm geeft hij
een nauwkeurig verslag van het werk aan de Afsluitdijk
tussen 1926 en 1932. De film was in bezit van de
Directie Zuiderzeewerken en is in heel Nederland te
zien geweest. Bij een vertoning in Veendam brak er
brand uit en ging een fors deel van de film verloren.
Opnamen van de afsluiting door Gerrit Aalfs, de laatste
happen aarde die de Afsluitdijk dichtmaken, zijn door
Joris Ivens (zonder naamsvermelding van Gerrit Aalfs)
gebruikt in zijn film Woeste Gronden. Andere films van
Gerrit Aalfs zijn de landbouwfilm Friese weiden uit circa
1930 en Friese documentaires over sportgebeurtenissen
en het landschap. Na zijn pensionering in 1957 ging
Aalfs weer terug naar Drenthe en hield zich bezig met
fotografie.

NIENKE JET DE VRIES

Taal yn byld
Faak wurdt by de ferhâlding tusken film en literatuer tocht oan in boekferfilming. De wearde fan film foar literatuer giet lykwols
folle fierder. Film kin ek bydrage oan de eftergrûnkennis fan in literêr wurk en oan de biografy fan in skriuwer. Dat jildt perfoarst
ek foar Tsjêbbe Hettinga, fan wa’t resintlik in hoemannichte byldmateriaal digitalisearre en beskreaun is.

D

ichter Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) wie ien fan de
grutste literatoaren fan Fryslân. Him waard yn 2001
de Gysbert Japicxpriis takend foar de bondel Fan
oer see en fierder (2000) en yn 2013 waard him postúm de
Fryske Anjer takend, foar de ynternasjonale erkenning fan

Reservoir fan bylden
syn poëzy. Syn wurk is oerset yn it Hollânsk, Ingelsk, Dútsk,
Frânsk en Spaansk. Hettinga waard yn de jierren 1970 literêr
aktyf en droech by oan ferskate Fryske literêre tydskriften.
Yn 1993 briek er ynternasjonaal troch mei syn optreden op
de Frankfurter Buchmesse. Hy waard in wurdearre gast op
literatuerfestivals yn binnen- en bûtenlân. Syn faak lange
gedichten droech er foar op in kenmerkjende wize mei in
soad gefoel foar klank, ritme en kadâns. It ynternasjonale
publyk ferstie fansels gjin Frysk, mar waard oerfallen troch de
libbene foardracht.
It grutte sukses fan Tsjêbbe Hettinga rûn min ofte mear lyk
op mei de opkomst fan de cd yn de jierren njoggentich. Syn
wurk is tige geskikt om nei te harkjen en dêrom binne syn

gedichten ek wol op cd útbrocht. By de twatalige bondel
Vreemde kusten/ Frjemde kusten (1995) waard sels in cd
taheakke. De konsumpsje fan syn poëzy hat yn dy sin in
ferskowing fan lêzen nei harkjen trochmakke. Byldmateriaal
is dêrby in wichtige oanfolling en fersterking op it belibjen
fan syn wurk.
Filmmakker en regisseur Pieter Verhoeff makke yn 2006 foar
de VPRO de dokumintêre Yn dat sykjen sûnder finen oer Tsjêbbe
Hettinga. Verhoeff hat him dêrfoar yn 2004 en 2005 geregeld
opsocht en sawol ynterviewd as observearjend filme. Oan de
úteinlike dokumintêre mei in doer fan 50 minuten leit in skat
oan rûch filmmateriaal te’n grûnslach. De 32 filmbantsjes
(ûngefear 25 oeren) dy’t Tresoar fan Verhoeff krigen hat, binne
koartlyn by it Fries Film Archief digitalisearre en wiidweidich
beskreaun. Dêrop komme ek kanten fan de dichter nei
foaren dy’t minder bekend binne, bygelyks oer syn jeugd,
priveelibben, wurkwize en gearwurking mei en ferhâlding ta
oare dichters. Sok materiaal is tige brûkber by it skriuwen
fan bygelyks in biografy. Benammen nei it ferstjerren fan de
dichter blykt it rûge materiaal in weardefolle boarne. Soan
Piter koe ferline jier gebrûk meitsje fan it byldmateriaal foar

Tsjêbbe Hettinga draacht
eigen fersen en gedichten
fan Slauerhoff foar yn De
Koperen Tún yn Ljouwert
nei ôfrin fan in Slauerhofffytstocht yn 1998. (Tresoar)
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Tsjêbbe Hettinga syn kenmerkjende foardrachtshâlding: de holle wat skean en de
eagen ticht: ‘dan giet it nei binnen’. (Fries Film Archief)

Pieter Verhoeff hie sa’n 25
oeren oan rûch filmmateriaal
oer Tsjêbbe Hettinga makke.
(Tresoar)

Sjoerd de Vries en Tsjêbbe
Hettinga by it portret dat
de keunstner fan de dichter
makke, Ljouwert, 2004. Fan
alle Gysbert Japicxwinners
wurdt in portret makke. De
skilderijen hingje yn Tresoar.
(Tresoar)
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De dichter is yn de studio fan Omrop Fryslân foar opnamen. (Fries Film Archief)

syn dokumintêre Heit. It filmmateriaal ûnderstipet Hettinga
syn wurk op in fisuele wize. In kanttekening dy’t hjirby makke
wurde moat, is dat Hettinga sels fisueel behindere wie. Der
bestiet dus in spanningsfjild tusken wat de sjogger sjocht en
wat Hettinga sels waarnommen hawwe moat. Syn sintúchlike
waarnimming waard ek ferskate kearen oansnien troch Pieter
Verhoeff. Troch in erflike eachsykte gie Hettinga syn fisueel
fermogen hieltyd mear efterút. Hy prate los fan syn gedichten
net graach oer syn blinens. It kaam wolris foar dat him yn in
ynterview út in patetysk stânpunt wei nei syn blinens frege
waard. Minsken tochten wol dat syn blinens, as foarm fan
libbensleed, de boarne wie fan syn dichterskip – krekt as
wurde dichters allinne mar ynspirearre troch ellinde. Dêr hie
er in ôfkear fan: ‘Dan fersmellest it ta in aberraasje, mar it is
gewoan ûnderdiel fan it wêzen. En dêrút wei, wat de skriuwerij
oanbelanget, wurkje ik.’ Yn de petearen tusken Verhoeff en
Hettinga wurdt de blinens mear út syn wurk en wurkwize
wei besjoen. De ynsichten dy’t dat opsmite oer bygelyks it
ferbyldzjen, binne weardefol en soenen by it bestudearjen fan
Hettinga syn oeuvre yn acht nommen wurde kinne.
Syn waarnimming mei oare sintugen ferbylde hy yn tinzen. In
soad fan dy ferbyldingen wienen basearre op syn oantinkens
fan doe’t hy noch wol sjen koe. Ek beskriuwingen fan oaren

droegen by oan dy byldfoarming. Yn ien fan de petearen mei
Verhoeff joech er oan dreamerij en eigen ynterpretaasje hiel
wichtich te finen yn in gedicht: ‘it is in reservoir fan bylden’.
It ferbyldzjende yn Hettinga syn gedichten is tige nijsgjirrich,
om’t ien him dêrmei yn it spanningsfjild tusken in bline
dichter en in sjende lêzer of harker bejout. It ynsjoch dat syn
waarnimmen net primêr basearre is op sicht, kin dus fan
belang wêze by de ynterpretaasje fan syn wurk. De filmbylden
jouwe in goede yndruk fan de faktoaren dy’t in rol spilen by
Hettinga syn ferbyldzjen. Op it filmmateriaal is te sjen dat de
fisuele beheining direkt ynfloed hie op it ta stân kommen fan
syn wurk. It yn tinzen ûntstiene gedicht typte er streekrjocht
yn in tekstferwurkingsprogramma op syn kompjûter yn, of
hy naam it earst op in lûdsbantsje op en typte it letter út.
Om te kontrolearjen oft er gjin typflaters makke hie, liet er de
spraakkompjûter de tekst foarlêze. Troch de spraakkompjûter
de tekst ferskate kearen efterinoar werhelje te litten en dat
sels lûdop nei te sizzen, learde hy syn gedichten fan bûten.
Dat holp him ek om te fielen hoe’t de tekst rûn en wat der
eventueel wat klanken en ritme oanbelanget feroare wurde
moast. Hjir docht út bliken dat Hettinga syn gedichten yn
in bepaald opsicht as sekundêr orale literatuer sjoen wurde
kinne: it waard skreaun mei de bedoeling om foardroegen te
wurden.
Mei orale literatuer wurdt in mûnlinge utering mei literêre
aspiraasje bedoeld. Foarbylden fan sokke ‘teksten’ binne
folksferhalen en mearkes dy’t fan generaasje op generaasje
mûnling trochferteld waarden. Yn it filmmateriaal komt nei
foaren dat Tsjêbbe Hettinga út in famylje fan ferhalefertellers
komt en dat hy seit te witten yn in orale tradysje te stean.
Hy is mei in soad taal opgroeid. Foar de feehannel dy’t syn
âlden bedreaunen, kaam der geregeld folk oer de flier. Dan
kaam de flesse op tafel, ‘meastal siet der ek noch wol wat
yn’, waard de pet ôfset, de tiid naam en waarden der ferhalen
ferteld. Tsjêbbe typearre syn heit as in echte ferhaleferteller

Tsjêbbe Hettinga lêst, fan papier, foar út eigen wurk yn de tún fan it eardere Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum yn Ljouwert by it evenemint Kunst op komst yn 1991. Under de belangstellenden is skriuwer en literatuerbesprekker Michaël Zeeman. (Tresoar)

mei gefoel foar taal. Ek foar skreaune taal hie heit Hettinga
gefoel, sa’t út in anekdoate bliken docht: op de balken yn de
skuorre stienen sprekwurden en siswizen; yn it ljocht stienen
de algemienere sprekwurden, mar yn de tsjustere hoeken fan
de skuorre wienen de siswizen wat rouwer. It gefoel foar taal
hie Tsjêbbe nei eigen sizzen dan ek fan syn heit. Taal wie hiel
wichtich foar de dichter, hy omskreau it as ‘in sykjen nei wat
djipper yn dysels leit’.
Tsjêbbe Hettinga wie ek tige muzikaal en spile fertsjinstlik
saksofoan yn de band Breed Freed. ‘It spyljen yn de band, en

Tsjêbbe Hettinga is thús oan it wurk yn syn studearkeamer. Hy
wurket mei de help fan in bânrikôrder en in spraakkompjûter. (Fries
Film Archief)

sawisa de muzyk, dat is myn nocht en wille.’ Pieter Verhoeff
hat opnamen makke fan it optreden ‘Swing troch de nacht’
fan dy band. Hettinga spile saksofoan en droech ferskillende
gedichten foar dy’t muzikaal begelaat waarden troch de
band. Ek binne der filmbylden fan de tarieding dy’t er mei de
Angoleeske sjonger en perkusjonist Basile Maneka trof foar
de foarstelling ‘Het Lied, het Paard en de Dood’. Tsjêbbe
Hettinga syn gefoel foar taal en muzyk kombinearre hy yn syn
foardrachten. De ekspresje en krêft dy’t er dêryn lei, wie tinkt
my foar in part in gefolch fan syn blinens. De skriftlike poëzy
waard fersterke troch foardracht troch Hettinga sels. In oar
soe it net sa foardrage kinne as hy, eat dêr’t hy him bewust
fan wie en tige perfeksjonistysk op reagearre.
It byldmateriaal fan Pieter Verhoeff befettet in soad opnamen
fan foardrachten en optredens. Dat is in weardefolle
oanfolling op de studio-opnamen fan de foardrachten dy’t
op cd’s útbrocht binne. Wichtich by orale literatuer is de
ynteraksje mei it publyk, soks komt op de cd’s net ta utering,
mar yn it filmmateriaal wol. It filmmateriaal is perfoarst in
tafoege wearde op Hettinga syn poëzy yn bondels en op cd.
De muzyk fan de taal wurdt mei de filmopnamen yn byld
brocht en troch de sichtbere ynteraksje mei it publyk is de
dichter in performer wurden. <

Nienke Jet de Vries
(Haaksbergen, 1990) hat
de master Fryske letteren
en kultueren oan de
Ryksuniversiteit Grins folge.
Se docht no de master
Multilingualism oan de
University Campus Fryslân.
Yn har staazje by Tresoar en
it Fries Film Archief hâlde
se har ferline jier dwaande
mei de filmbantsjes fan
Pieter Verhoeff oer Tsjêbbe
Hettinga. Se is ien fan de
inisjatyfnimmers fan Stifting
Skanomodu, dy’t it nije
ynternettydskrift Y-skrift
Skanomodu útjout, dat in
poadium biedt oan in nije
generaasje Friezen dy’t
har belutsen fiele by en in
miening ha oer it kulturele
en maatskiplike libben yn
Fryslân.
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ASING WALTHAUS

De filmtraditie van een toneelland
Henk Penninga raakte al op
jonge leeftijd verslingerd aan
film. (Foto Hoge Noorden)

Op de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid (ASCA) aan de Oosterhamrikkade in Groningen
noemden ze hem Pasolini. Want Henk Penninga had het altijd over film. En in het bijzonder over de
Italiaanse filmmaker Pier Paolo Pasolini. ‘Daar was ik een echte liefhebber van.’

W
Programmaboekje van het
Alternatief Film Instituut
in Harlingen. (Fries Film
Archief)
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aar de filmliefde vandaan komt, is ook bij
Henk Penninga (Buitenpost, 1949) moeilijk te
achterhalen. Zijn vader was bakker - brood en
banket - in Buitenpost en later (Penninga was twaalf toen ze
verhuisden) chefkok in ziekenhuis Oranjeoord in Harlingen.
Op zijn veertiende ging hij aardappelen zoeken bij een boer
in Kimswerd, om een camera te kunnen kopen. Net zo een
als zijn vriend Theo Althuis had. Op de ASCA volgde hij ‘een
soort filmkunde’ voor scholen en sociaal culturele centra.
‘En ik was verkocht.’ Hij voedde zichzelf op, door veel films
te zien en erover te lezen. Vooral toen hij twee jaar het bed
moest houden in Beatrixoord in Haren, na een auto-ongeluk.
Al is Penninga bescheiden over zijn rol en noemt hij
voortdurend anderen, hij stond aan de wieg van de naoorlogse filmvertoningen in Friesland. Van het festival
in Leeuwarden, het Fries Film Circuit, van het filmhuis.
Hij vertoonde films aan zijn leerlingen op de Noordelijke
Hogeschool in Leeuwarden. En hij maakte ze zelf. Met zijn

vriendin Wieke Mollema heeft hij een productiemaatschappij
in Minnertsga, Noorderlicht Film.
Zijn eerste baan was bij het katholieke vormingscentrum
Vinea Domini in Witmarsum, zijn laatste, tot 2012, als
docent bij de designopleiding aan de NHL. Daar had hij een

Super 8-festival
les filmgeschiedenis aan het pakket toegevoegd. ‘Want de
leerlingen wisten niet altijd veel van film.’ In tien colleges
nam hij ze mee van de eerste filmvertoning in Parijs, 1895,
tot nu. Er zaten tien filmvertoningen in het filmhuis aan vast.
Onder zijn leerlingen waren mensen als Mirjam de With
en Alex Pitstra, nu zelf filmmaker. Het waren altijd halve
banen, zodat hij ernaast met film bezig kon zijn. Dat begon
met het Alternatief Film Instituut (AFI), dat hij omstreeks
1971 met Theo Althuis en Bernard Kramer in Harlingen
oprichtte. ‘We waren nogal idealistisch in die tijd’, zegt hij:

het AFI wilde de ‘betere film’ vertonen, filmeducatie op
scholen verzorgen en zelf films maken. Vooreerst waren het
de vertoningen waar het om draaide, in een grote zaal in
het pand aan de Voorstraat waar Penninga destijds woonde.
De films huurden ze met hulp van Wim Schuurman, lid
van de Fryske Kultuerried en een godsdienstleraar uit het
voortgezet onderwijs, die door het filmvirus gegrepen was.
Hij reisde naar de festivals van Berlijn, Cannes en Venetië.
Harlingen had een bioscoop (Trebol), maar geen filmhuis.
Filmliga’s of filmcircuits waren er in Friesland niet. Alleen
initiatieven, zoals in De Blauwe Hand, het wijnpakhuis aan
de Grote Bredeplaats waar in de galerie van Jerre Hakse films
als Slaughterhouse 5 te zien waren. Het AFI vertoonde elke
donderdag en vrijdag ‘Pasolini, Bergman, Widerberg, films
met inhoud. En dan gingen we er daarna over in discussie,
als dat wou.’
Het was de aanzet tot het Fries Film Circuit. Want de films
kwamen op donderdag binnen en hoefden dinsdag pas
weer terug naar de verhuurder. Het lag voor de hand ze
ook in andere Friese plaatsen te vertonen. In het Bolwerk
in Sneek (zaterdag), in Vannu in Bolsward (zondag) en in
Hippo in Leeuwarden (vrijdag). De filmrollen gingen per
bus de provincie door. Het AFI organiseerde het eerste
festival van super 8-films. Een novum voor Nederland, dat
hadden ze in Amsterdam niet eens. Iedereen kwam erop af,
tot de VPRO aan toe. Super 8 was betaalbaar, er hing een
sfeer van amateurisme omheen, maar ze werden steeds
professioneler. Er bestonden zelfs montagetafels voor.
Het collectief maakte een aantal Harlinger stadsjournaals.
‘Wim Schuurmans opende onze studio.’ Een ervan groeide
uit tot de ‘politiek-historische documentaire’ Hoe een haven
niet kon, en er toch kwam uit 1980. Penninga’s eerste film. Hij
volgt de bouw en opening van de industriehaven die in 1978
open ging, aangevuld met verhalen over andere Harlinger
havens. In 2013 was de film, digitaal gerestaureerd, terug te
zien op het Noordelijk Film Festival. In 1976 organiseerde
de gemeente Leeuwarden een Fries Film Festival in de
Harmonie in Leeuwarden, drie dagen film in oktober. Het
werd een traditie, eerst eens in de twee jaar, later jaarlijks.
Tjerk Visser trad bij de derde editie als festivalbaas aan. ‘Er
zijn vroeger meer pogingen gedaan voor festivals. Er was
een Pools festival in Vannu in Bolsward, waar de nieuwste
film van Andrzej Wajda draaide. In Sneek, in Amicitia, is
een festival geweest met films die in Rotterdam draaiden,

van Marguerite Duras, Rainer Werner Fassbinder. Die waren
eenmalig, maar het Fries Film Festival is een blijvertje
gebleken.’
De bestuursleden van het Fries Film Circuit, zoals het
inmiddels heette, vonden dat er ook een centrum voor de
vertoning van de ‘andere’ film moest komen, in Leeuwarden.
Een eigen, losstaand filmhuis. Nu had Tjerk Visser nog
een kantoortje in jongerencentrum Hippo, zodat op
vertoningen een stempel zat van sociaal-cultureel werk.
Het Filmhuis kwam in de Harmonie. Penninga stapte eind
jaren tachtig uit dat bestuur. Hij was van de initiatiefnemers,
‘en zulke mensen moeten na vijf, zes jaar weg. Wij waren
ook geen echte bestuurders, we deden dat er wat bij.’ De
organisatie werd groter, onderzoekster Anneke van Renssen
had de grondslag gelegd voor het Fries Film Archief. Dat
alles (festival, filmhuis, circuit, archief) is uiteindelijk

<< S
 till uit de film Nei Boppe met Joop Wittermans
en Astrid Reitsma.
<< S
 till uit de film Nei
Boppe met Joop Wittermans als glazenwasser
op de hoogste toren van
de stad.

Toneelland
ondergebracht bij de stichting Film in Friesland.
Het festival heet inmiddels Noordelijk Film Festival, het
filmhuis heet Slieker en zit in het Fries Museum, het circuit
is sinds 2014 ter ziele, het archief huist in de kelders van
Tresoar. Penninga heeft er net een doos vol notulen bezorgd.
‘Het Noordelijk Film Festival heeft grote moeite om de
eigen geschiedenis te kennen. Er zou eens een student op
gezet moeten worden die dat allemaal vastlegt, want het
is echt de moeite waard. Een geschiedenis van de ‘andere
filmvertoning’ in Friesland, van dat typische jaren-zestig
vormingswerk-achtige tot nu. Vergis je niet, Friesland liep
hierin voor. Iemand als Jan van der Hoek, die lang bij het
Fries Film Festival betrokken is geweest, is er nu nog en kan
veel vertellen. Wij ook, we zijn nu nog allemaal helder.’
Heeft dat alles tot een bloeiende filmcultuur in Friesland
geleid? IJsland, met de helft minder inwoners, heeft een
redelijk bloeiende filmindustrie, bij wijze van spreken. Hier
zijn een paar mensen, als Pieter Verhoeff en Steven de
Jong, die nu en dan een Friese film maken. ‘Friesland is een
toneelland,’ zegt Penninga stellig. ‘Kijk naar Tryater, naar de
iepenloftspullen. Dat staat dichter bij het dorpsleven. Op
het Noordelijk Film Festival komen altijd veel mensen film
kijken, maar daarna is het ook weer over. Film is te…’ Hij
vindt het woord niet. ‘Misschien is film meer iets van onder
de rivieren.’ <

> Filmografie Henk
Penninga
• Hoe een haven niet
kon, en er toch kwam
(documentaire, 1980,
55 minuten)
• Doarp (documentaire,
1995, 75 minuten)
• Nei Boppe (speelfilm met
Joop Wittermans en
Astrid Reitsma, 2002,
30 minuten)
• Ald Dyk (documentaire,
2007, 60 minuten)
• Ien fan ús (documentaire,
2009, 30 minuten)
Asing Walthaus (Vreeland,
1958) is filmliefhebber,
werkte voor filmblad Skoop,
journalist, columnist en
recensent bij de Leeuwarder
Courant. Met Harm Nijboer
schreef hij George Christiaan
Slieker (1861-1945). De
eerste bioscoopondernemer
in Nederland, dat in 1995
verscheen.
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DOLF VAN WEEZEL ERRENS en DURK OSINGA

Een zilveren troffel
keert terug
De zilveren troffel werd in
1773 gehanteerd door de zevenjarige Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg bij
het leggen van de eerste steen
van de school te Berltsum.
(Foto Hoge Noorden)

In 1999 ontving kerkvoogd Durk Osinga van
George Wolfgang Carel Duco Kan een zilveren
troffel. Deze troffel is vier generaties in de familie
doorgegeven alvorens hij werd aangeboden aan
de kerkvoogdij van Berltsum. Op de troffel bleek
nagenoeg dezelfde tekst gegraveerd te staan als op
een gedenksteen van een eerste steenlegging uit
1773 die in de Koepelkerk herplaatst is.

D

ie gedenksteen was tijdens de restauratie aan het
kerkgebouw (1970/80) aan het licht gekomen. Samen met nog twee gedenkstenen uit 1779 was de
steen in het baarhuis -op de kop- als vloerverharding neergelegd. Na archiefonderzoek bleek dat de steen uit 1773 geen
betrekking heeft op de kerk (gebouwd 1777/79), maar op de
bouw van het nieuwe schoolgebouw bij de kerk ter plaatse
van een schoolgebouw uit 1617.
Het plaatsen van de ‘eerste steen’ is één van de vele tradities
waarmee het oprichten van bouwwerken wordt omgeven.
Andere gebruiken zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een
‘bouwoffer’, het slaan van de eerste of de laatste paal, het
halen en plaatsen van de meiboom, pannenbier, onthulling
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van een gedenkteken of de opening van het gebouw. Het leggen van de eerste steen of het plaatsen van de gedenksteen
markeert symbolisch de aanvang van de bouw en bevestigt
de band tussen opdrachtgever, gebruiker of naamgever met
het bouwwerk. Vaak worden kinderen als ‘geluksbrengers’
voor de begunstiging van de toekomst van opdrachtgever
en bouwwerk ingezet om de eerste steen te plaatsen op een
mortelbedje dat met een metseltroffel wordt aangebracht.
Het gebruik van een zilveren troffel is daarbij functioneel,
symbolisch én kostbaar tegelijk. Een zilveren troffel is als het
ware de geboortelepel van het bouwwerk. Het dure, ceremoniële gereedschap wordt gehanteerd bij eenmalige plechtigheden en dan alleen bij uitzonderlijke bouwwerken of dito
opdrachtgevers. De troffel wordt daarna meestal geschonken
aan de gelegenheidsmetselaar(-ster), soms met de -óók speciaal voor de gelegenheid gemaakte- voorschoot, speciebak,
hamer, schietlood en etui.
Bij onderzoek in gedigitaliseerde kranten, tijdschriften en
registraties van museale collecties, aangevuld met gegevens
van Sytse ten Hoeve (Nijland), Jan Schipper (Steenwijkerwold) en Albert Reinstra (RCE, Amersfoort), konden meer
dan honderd zilveren troffels in Nederland worden gedocumenteerd. Uit Friesland zijn tot op heden dertien zilveren
troffels bekend: een uit de 17de eeuw, negen uit de 18de
eeuw, twee uit de 19de eeuw en een uit de 20ste eeuw. De
eerste steenlegging met een zilveren troffel was geen exclusief Nederlands gebruik. Het kwam in heel Europa voor.
Het bouwen van de nieuwe school in Berltsum met inpandige woning voor de onderwijzer werd betaald door de
kerkvoogdij. In het rekeningenboek van de kerkvoogdij te
Berltsum (1755-1815) staan in de jaren 1772-1774 de uitgaven met betrekking tot de bouw van de school nauwgezet
verantwoord. Op 26 september 1773 kregen de Berltsumer
timmerlieden Jetse Meinerts en Take Klazes tien Carolusguldens betaald voor het maken van het bestek, het houden van
toezicht tijdens de bouw en de oplevering. De school is gebouwd door Jurjen Okker, meester-metselaar uit Harlingen,
die daarvoor in 1773 in drie termijnen bijna 1.152 Carolusguldens kreeg uitbetaald, in overeenstemming met zijn inschrij-

wapen en Inscriptie sampt het Loofwerk in ‘t geheel seeven
en dertig C.glds en agt stvs 37-8-0’.
Deze gedenksteen vermeldt: ‘Den 10 Maij 1773 / Heeft Jonkheer Georg : Wolfgang • Carel Duco / Baron Thoe Schwartzenberg / en Hohenlansberg, / oud 7 Jaaren / 3 maanden en
14 dagen, den eersten / steen aan dit Gebouw gelegt //.
Terwijl de rekening ‘voor vragt en heen brengen van de gedenksteen in de nieuwe schole huisinge’ op 26 juni 1773 is
betaald, zijn er geen kosten verantwoord voor het léggen
van de eerste steen. Evenmin zijn de kosten voor de zilveren troffel vermeld, zodat moet worden aangenomen dat
de aannemer óf de vader van de gelegenheidsmetselaar de
troffel op eigen kosten heeft laten vervaardigen als herinnering. De metselaar van de eerste steen aan de nieuwe school

Zilversmid
in Berltsum was de zevenjarige zoon van de grietman van
Menaldumadeel Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg
en Hohenlansberg (1733-1783) en Sophie Elisabeth gravin
d’Aumale (1735-1807). De zilveren troffel is dus vier generaties in de familie doorgegeven voordat hij aan de kerkvoogdij
van Berltsum werd geschonken. De schenker George Wolfgang Carel Duco Kan (1915-2005), toentertijd emeritus-predikant in Eefde, was een rechtstreekse nazaat en naamgenoot

Ingelaten hals
ving bij de aanbesteding op 28 december 1772 ‘met nog een
Carolusgulden, agtien stuivs voor een restie overgebleevene
Kalk.’ Op 26 juli 1773 is aan Hendrik Ewerts Huiving drie
Carolusguldens, twee stuivers en acht penningen betaald
‘bij het brengen der Meijboom op het Nieuwe Schoole huis
verteerd’. Na de bouwkundige werkzaamheden zijn school
en woning geschilderd door Anne Willems en Bote Barteles
en zijn twee nieuwe ‘leggende Haardplaten’ geleverd. Pas in
1774 zijn de kosten betaald voor een gedenksteen: ‘Den 12
Maart 1774 Betaald aan Dirk Embderveld Mr. Hardhouwer
te Leeuwarden voor een Gedenksteen in de Geevel van de
Nieuwe Schole huisinge geplaatst, met het houwen van het

De kerk in Berltsum is een typische protestantse centraalbouw op
achthoekige plattegrond met een koepel. (Foto Hoge Noorden)

van jonkheer Georg thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (17661808), die blijkens het opschrift
op de troffel (daarmee) de eerste
steen aan het schoolgebouw had
gelegd.
De punttroffel heeft een loofhouten handvat (lengte 12,5 cm)
met aan het uiteinde een rozet
met oog waaraan een kleine
ring(buitendiameter 1,6 cm). Het
handvat is met een ingelaten
s-vormig gebogen hals (‘arend’)
van een platte staaf (0,8 x 0,3 cm)
bevestigd aan het blad. Aan het
handvat zit een onversierd klemmanchet. Het andere uiteinde
van de arend is spitsvormig aan
de bovenzijde van het blad gesoldeerd. In vergelijking met overgeleverde andere 18de-eeuwse
zilveren troffels is het handvat
opmerkelijk eenvoudig: het is niet
uitgevoerd in ebbenhout, er is geen balustervormig draaiwerk en het manchet is onversierd. Dit in combinatie met
grof soldeersel op het blad bij de aanhechting van de arend
doet vermoeden dat het handvat is vervangen.
Aan de onderzijde van het blad is de inscriptie aangebracht:
Den 10 Maij 1773 / Heeft Jonkheer / Georg Wolfgang Carel
Dúco / Baron Thoe Swartzenberg / en Hohenlansberg / Oúd
7 Jaren / 3 Maanden en 14 Dagen, den eersten / Steen aan
dit geboú gelegt~ //. Een eivormige kaderlijn is uit de ‘stok’
van de beginletter ‘D’ getrokken. Het is opmerkelijk dat de
inscriptie aan de onderzijde van het blad is aangebracht. Het
komt wel vaker voor, maar uitsluitend wanneer ook de bovenzijde is voorzien van een gravering (van bijvoorbeeld een
familiewapen).
Het driehoekige blad met licht gebogen zijden meet (lengte
over de hartlijn 14,8 x breedte 10,3 cm; totaalgewicht 150
gram). Links van de aanzet van de arend is een trembleersteek getrokken van 2,6 cm. Op de hartlijn van de bovenzijde
van het troffelblad zijn de zilvermerken geslagen van onder
naar boven: meesterteken IvL die door Jan Schipper
(www.zilverstudie.nl) werd geïdentificeerd als Jan Hermanus
van Leek, het stadskeur van Leeuwarden, het gehaltemerk
(wapen van Friesland) en de jaarletter U (1772). Jan Hermanus van Leek, werkzaam te Leeuwarden, werd geboren te
Drachten in 1746. Hij trouwde met Johanna Luitiens Nieuwezijl te Leeuwarden, waar hij als meester zilversmid werd ingeschreven in 1768. Hij overleed te Leeuwarden in december
1797. Deze zilveren troffel is een zeldzaam stuk gereedschap
ter herinnering aan een eenmalig gebruik én een bijzondere
aanvulling op het oeuvre van de zilversmid Jan van Leek. Met
de schenking van de troffel aan de kerk werden de gedenktekens van de bouw van de school bij elkaar gebracht. <

De gerestaureerde en
herplaatste gedenksteen in
de kerkmuur herinnert aan
de eerste steenlegging van
het vroegere schoolgebouw
aan de rand van het kerkhof.
(Foto Hoge Noorden)

Dolf van Weezel Errens
(Leeuwarden, 1956)
werkt bij de provincie
Fryslân (Team Erfgoed).
Durk Osinga (Berltsum,
1956) is accountant en
oud-penningmeester
van het Koninklijk Fries
Genootschap.
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WURK ÛNDER HANNEN

PETER VAN DER MEER

Kort nieuws

Marijke de Boer

Herdenkingsraam

(Foto Henry Drost)

Baarhuisje

Wat vindt de
boer er zelf
van?
H

Eise Eisinga Planetarium
Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker kan uitbreiden
nu de benodigde 750.000 euro binnen is. Door
bijdragen van provincie, gemeente Franekeradeel,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een schenking
van de BankGiroLoterij kan het museum het buurpand,
een voormalige bakkerij, aankopen. De entree wordt
verbouwd, er komt een museumwinkel, horeca en een
educatieve ruimte.
www.planetarium-friesland.nl

Rense Westra
Akteur Rense Westra is
begjin maart ferstoarn. By
Tryater spile er yn mear
as tachtich stikken, lykas
Midsimmernachtsdream. Ek
spile er yn tal fan films, lykas
De Dream, De Gouden Swipe en
De Fûke. Hy is 68 jier wurden.
www.omropfryslan.nl

‘De boer, hij investeerde voort’ is een nieuw project dat onlangs op de Fryske Akademy van
start is gegaan. Doel is het verzamelen van persoonlijke verhalen over de modernisering van
het agrarisch bedrijfsleven tussen 1955 en 1980.

Marijn Molema (rechts) en
Binne de Haan verzamelen verhalen over de modernisering
van het agrarisch bedrijfsleven.
(Foto Hoge Noorden)

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 actuele ontwikkelingen op
historisch gebied.
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et projectteam bestaat uit dr. Marijn Molema, sinds
juli 2014 als historicus van de 19de en 20ste eeuw
verbonden aan de Fryske Akademy, historicus drs.
Binne de Haan, die speciaal voor dit project is aangesteld,
en secretaresse Adrie Kaspers. De beeldredactie wordt
verzorgd door het Nederlands Agronomisch Historisch
Instituut (NAHI), dat verbonden is aan de universiteiten van
Wageningen en Groningen.
Schaalvergroting en modernisering hebben het boerenbedrijf
ingrijpend veranderd. Een goed voorbeeld is de overgang van
traditionele boter- en kaasmakerijen op het boerenerf naar
industriële verwerking in de fabriek. De bedrijfsvoering werd
hierdoor complexer. Boeren moesten niet alleen contact
onderhouden met de zuivelfabriek, maar ook met talrijke
toeleveranciers, kennisinstellingen en overheidsinstellingen.
Het netwerk van de boer werd veel groter en zijn afhankelijkheid sterker. Door efficiëntere technieken in zowel landbouw/
veeteelt als in de industrie werd na de Tweede Wereldoorlog
de wederzijdse afhankelijkheid tussen boeren en verwerkende industrieën alleen maar groter. Het is de vraag hoeveel
vrijheid boeren nog hadden in de uitoefening van hun bedrijf.
Door het interviewen van een groep boeren en boerinnen
wil het projectteam inzicht geven in de veranderende positie
van boeren in agro-industriële netwerken, daarmee wordt
ook bijgedragen aan de geschiedenis in algemene zin. De
‘mondelinge geschiedenis’ die uit dit project resulteert, kan
namelijk als bron gebruikt worden in nieuwe studies, zodat

nieuwe geschiedschrijving over de agrarische sector ook
meer ‘van onderop’ geschreven kan worden. Het perspectief
van de boeren zelf is minstens zo belangrijk als dat van het
industriele bedrijfsleven en de overheid.
Het project beperkt zich tot boeren en boerinnen die leiding
hadden over een boerenbedrijf dat in de periode tussen 1955
en 1980 in schaal en omvang toe nam. In deze periode werd
de modernisering en schaalvergroting van de landbouw
intensief ondersteund door de overheid. De interviews
worden afgenomen onder boeren uit Friesland en Groningen.
De vraaggesprekken worden gespreid over bedrijfsactiviteiten
die van oudsher goed vertegenwoordigd zijn in Noord-

Oral history
Nederland, waaronder in elk geval de melkveehouderij en de
teelt van poot- en zetmeelaardappelen. De interviews worden
volgens de wetenschappelijke methode van ‘mondelinge
geschiedenis’ of oral history voorbereid. Centraal staan de
veranderingen in het dagelijks leven en in de werkwijzen
op de boerderij. Welke bedrijfseconomische beslissingen
moesten worden genomen? Wat betekende het voor hen
om boer in Nederland te zijn en blijven? Hoe hebben zij
de intensivering beleefd? De interviews verschijnen in een
boek De boer, hij investeerde voort dat nog dit jaar verschijnt.
Naar aanleiding hiervan volgen een aantal lezingen over het
onderwerp. <

Het baarhuisje op de begraafplaats van de Dorpskerk
Huizum (in Leeuwarden) is heropend. Het baarhuisje
uit 1875 was vervallen, maar vrijwilligers hebben het
opgeknapt. Het gebouw krijgt een opbergfunctie voor
de middeleeuwse Dorpskerk.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

Roosevelt
In de archieven
van Tresoar is
een een brief van
de voormalige
Amerikaanse
president Franklin Delano Roosevelt ontdekt. Hij
schreef de brief in 1894 aan Sijbrand Fontein in
Harlingen. Roosevelt was toen 12 jaar en bedankt ‘Mr.
Fontein’ voor de postzegels die aan hem gestuurd zijn.
De brief is te zien op ‘De dag van de brief’ op 24 april in
De Harmonie in Leeuwarden.
www.tresoar.nl

Hongerevacués
Het Fries Verzetsmuseum zoekt voor een nieuwe
tentoonstellingen verhalen van Friezen die in de winter
van 1944/45 hongerevacués in huis hebben gehad. In
de oorlogswinter zijn zo’n 8.000 kinderen in Friesland
opgevangen.
www.friesverzetsmuseum.nl

Gevangenenkoor

Fryslân4045
Yn april en maaie is in dokumintêresearje op Omrop
Fryslân en NPO2 te sjen oer Fryslân yn de Twadde
Wrâldoarloch. De fiif ôfleverings ha elk in tema
(molkestaking, oarloch boppe Fryslân, tewurkstelling,
Fryslân as feilige
haven en bern fan
de befrijing). Tresoar
hat in webside
www.fryslan4045.
nl makke dêr’t
ferhalen en foto’s op
sammele wurde.
www.fryslan4045.nl

Het Fries Grafisch
Museum heeft van
uitgever NDC het glasin-lood-herdenkingsraam
uit het voormalige
pand van de Drachtster
Courant gekregen. Jentsje
Popma maakte het in
1951 voor het afscheid
van Jacob Laverman van de uitgeverij. Het raam is te
zien in Museum Joure.
www.museumjoure.nl

Fries Kaartenkabinet
Bijna 6.200 (kadastrale) kaarten, plattegronden en
bouwtekeningen uit de 15de tot en met de 20ste
eeuw zijn te vinden op de nieuwe website
www.frieskaartenkabinet.nl. Het materiaal komt uit de
collectie van Tresoar. De nadruk ligt op materiaal uit de
18de en 19de eeuw.
www.frieskaartenkabinet.nl

De stichting
Blokhuispoort heeft
tien opnamen van
het gevangenenkoor
op kleine
grammofoonplaatjes
gekregen van familie
van oud-directeur
Jansen. In de jaren ‘40 en ‘50 waren 165 gevangenen
lid van het koor, ook de dirigent was een gevangene.
De stichting zoekt informatie over de namen van de
koorleden.
www.blokhuispoort.nl

Pyt van der Zee-priis

Mancadan
Toanielskriuwer Bouke Oldenhof (1957) fan De Tynje
hat de trijejierlikse provinsjale Pyt van der Zee-priis
krigen foar syn grutte bydrage oan it Fryske (amateur)
toaniel. De sjuery priizget him om syn goede teksten en
it entûsjast meitsjen fan minsken foar (amateur)toaniel.
www.omropfryslan.nl

Merklappen
Museum Dokkum ontving drie bijzondere merklappen,
een uit 1711, een stoppenlap uit 1747 en een letterlap
uit 1833. De merklappen komen uit de kringloopwinkel
in Noordwolde. Er wordt binnenkort onderzoek gedaan
naar de toestand van de lappen.
www.museumdokkum.nl

Museum Martena heeft een 17de-eeuws landschap
van Jacobus Sibrandi Mancadan gekregen van een
particuliere verzamelaar. De landschapsschilder
is vooral bekend door zijn Italiaans aandoende
landschappen. Ook kreeg het museum het schilderij
Kerk Uil van Pieter Pander. Op het doek is het
monument voor professor Nerdenus te zien.
www.museummartena.nl
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Willem van Eysinga

TIM GOUDRIAAN

‘Sie haben die Macht,
aber ich habe das Recht’
Nog geen 24 uur na de capitulatie van Nederland in mei 1940 meldt een Duitse motorescorte zich bij het Vredespaleis in Den
Haag om het gebouw in bezit te nemen. Dankzij het vurige pleidooi van de Spaanse griffier Lopèz Oliván besluit de militaire
commandant van een bezetting af te zien. Niet veel later kondigt het Duitse gezag aan dat per 15 juli alle diplomatieke privileges
van medewerkers van internationale gezantschappen worden afgeschaft en dat de gezantschappen zelf ophouden te bestaan.

>

O

Willem van Eysinga, thuis
achter zijn schrijfbureau
in Leiden aan de Rijnsburgerweg in 1955.”(CarnegieStichting)
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p de dag voor het vertrek uit Den Haag van de
leden van het Permanente Hof van Internationale
Justitie komen de Spaanse griffier en de Nederlandse rechter Willem van Eysinga voor een laatste keer bijeen
in het Vredespaleis. Ze maken plannen om af te reizen naar
Zwitserland. Vlak voor vertrek weigeren de Duitse autoriteiten echter toestemming aan mensen met de Nederlandse
nationaliteit om het land te verlaten. Voor Van Eysinga en
zijn medewerkers zit er niets anders op dan in Den Haag te
blijven.
Van Eysinga, lid van de oude adellijke familie, tekent zijn ervaringen op in een tweedelig rapport dat na zeventig jaar nog
altijd als ‘vertrouwelijk’ in het Vredespaleis ligt. Het rapport
vertelt een verhaal over een continue strijd tussen macht en
recht en maakt duidelijk hoe Van Eysinga, samen met zijn
medewerkers in de Griffie, de rechten van het Hof herhaaldelijk heeft moeten verdedigen tegen de Duitse bezetter.
Van Eysinga (1878-1961) heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en voelt het als zijn plicht om tijdens de bezet-

ting, ‘alles in het werk te stellen ten einde het Hof ongedeerd
te doen blijven, en niets te doen wat het Hof kon schaden’.
Na hoogleraarschappen in staatsrecht en volkenrecht in
Groningen, Leiden en Rotterdam, treedt hij in 1931 als rech-

Prikkeldraad in tuin
ter toe tot het Permanente Hof van Internationale Justitie.
Daarnaast is hij altijd nauw betrokken geweest bij de Volkenbond en het ministerie van Buitenlandse Zaken. In navolging
van zijn grote voorbeelden, de Nederlandse rechtsgeleerden
Hugo de Groot en Cornelis van Vollenhoven, gelooft hij stellig dat internationaal recht voorgaat op nationaal recht, en
dat internationaal recht niet alleen geldt voor staten maar
ook voor burgers.
Eén van de eerste handelingen in zijn nieuwe functie als
waarnemend president, verantwoordelijk voor de belangen
van het Hof zoals deze enkel in Den Haag behartigd kunnen
worden, is een ‘beleefdheidsbezoek’ aan de afgezant van het

Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, Otto
Bene op 16 augustus 1940. Het duurt nog jaren voordat de
deportaties ook de medewerkers van het Hof zullen treffen,
maar op dit moment zijn de eerste anti-Joodse maatregelen
al een feit. Bovendien zullen deze toenemen in aantal en
zwaarte, tot grote ergernis van Van Eysinga.
De Jodenverklaring van 10 oktober 1940 – waarmee de
Duitsers alle ambtenaren en onderwijzers verplichten om
te verklaren geen Jood te zijn – weigert hij te ondertekenen.
In plaats daarvan zegt hij zijn girorekening op bij de PTT
(welke rekeninghouders verplicht te tekenen), maakt een
einde aan zijn colleges aan de Amsterdamse Universiteit en
neemt ontslag als curator van de Economische Hogeschool
te Rotterdam. ‘Het grote aantal arrestaties van mijn landgenoten’ doet hem overwegen ‘dat ik niet in staat zou zijn
om mijn taak te vervullen’. Hij vraagt de accountant, de heer
Bruinsma, om in het geval van zijn arrestatie de leiding over
te nemen.
Een arrestatie blijft echter uit en Van Eysinga zet door. In de
herfst stelt hij samen met collega’s een lange nota op, ge-

Jamglazen met stamppot
adresseerd aan de Nederlandse overheid in Londen en overhandigd aan de Amerikaanse consul in Amsterdam. Hierin
tonen zij nauwkeurig aan dat reeksen maatregelen van de
bezetter, inclusief de anti-Joodse maatregelen, in strijd zijn
met het Landoorlogreglement uit 1907 dat oorlogvoerende
partijen aan regels bindt, zoals het verbod op het wegvoeren
van burgers als slaven.
In 1942 groeit de druk op Van Eysinga en het Hof. De eerder
opgestelde nota valt begin dat jaar in handen van de Sicherheitspolizei. Het leidt tot de arrestatie van één van de auteurs
– een voormalig student van Van Eysinga. Later dat jaar krijgt
hij te horen dat zijn zoons, Dirk en Tjalling, en zijn schoondochter gevangen zijn genomen. Zij brengen enige maanden
door in kamp Amersfoort.
Van Eysinga zal in de oorlog altijd een strikte grens trekken
om al het terrein dat uit machte van internationaal recht
onschendbaar is. Als hij de Duitsers hierin ook maar enige
ruimte geeft, zo vindt hij, dan houdt alles op. Hij moet die
strikte grens ook thuis, aan de Rijnsburgerweg in Leiden, verdedigen. Zijn woning bevindt zich op extraterritoriaal gebied,
vanwege zijn lidmaatschap van het Hof. In dit huis ontvangt
hij veel buitenlandse collega’s en wordt er aan de keukentafel
veelvuldig gesproken over Nederland na de oorlog.
Op 30 december 1942 komen twee Duitse officieren langs
met de mededeling dat zij zijn huis komen vorderen als Ortskommandantur. Van Eysinga legt uit dat zijn huis, op grond
van het Statuut van het Hof, vrijgesteld is van vordering. Op
Oudjaarsdag schrijft Van Eysinga een brief aan Otto Bene
over dit voorval, waarin hij nogmaals benadrukt dat hij op
onschendbaar terrein woont. De afgezant van het Duitse
ministerie van Buitenlandse Zaken reageert een week later
dat diplomatieke privileges, omdat het Hof niet meer func-

tioneert, niet kunnen worden verzekerd. Maar Van Eysinga
houdt voet bij stuk. Op 15 februari 1943 krijgt hij van het
ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn te horen dat hij
tijdens de ‘Verhandlungen’ – vermoedelijk tijdens zijn werk
bij de Volkenbond – zo’n ‘Verständnis’ had getoond voor de
‘Deutsche Interessen’, dat zij besloten hebben om zijn huis
niet te vorderen.
Ondanks deze beslissing beginnen de Duitsers later dat jaar
prikkeldraad in zijn tuin te leggen, bomen te kappen, en zijn
er plannen voor een mijnenveld. Van Eysinga weigert ook
hier maar een centimeter te wijken. Hij schrijft op 26 juni
aan de garnizoenscommandant en op 24 juli weer aan Bene
dat ‘mijn tuin wordt beheerst door dezelfde wettelijke regeling als het huis’ en daarom is het nodig voor de troepen om
‘mijn tuin te verlaten’. Na herhaaldelijk aandringen krijgt hij
de toezegging dat het prikkeldraad wordt verwijderd, al moet
hij hier nog tot januari 1944 op wachten.

Leden van het Permanente
Hof van Internationale Justitie
in de Ferdinand Bolzaal van
het Vredespaleis, eind jaren
’30. Van Eysinga staat achtste
van links. (ICJ, foto beschikbaar gesteld door de Griffie
van het Internationaal Gerechtshof. (© ICJ, alle rechten
voorbehouden)
De – door beperkte financiële
middelen sterk gereduceerde
– staf van de Griffie van het
Permanente Hof van Internationale Justitie gedurende
de Duitse bezetting, foto is
gemaakt na de bevrijding:
(v.l.n.r.) Mejuffrouw Loeff, de
heren Bruinsma, Douma, Van
der Leeden en Willem van
Eysinga. (Tresoar, familiearchief van Eysinga-Vegilin van
Claerbergen)
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Willem van Eysinga

Het Vredespaleis met
dichtgetimmerde ramen in
1944. In de nacht van 2 op 3
november van dat jaar sneuvelden honderden ramen van
het Vredespaleis, waaronder
van een deel van de Griffie,
door inslagen in de buurt.
Gezien de financiële situatie
en een algemeen tekort aan
glas in Den Haag, schrijft
Van Eysinga, ‘zou het niet
passend zijn om ze te vervangen door nieuwe ramen.’
(Carnegie-Stichting)
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Inmiddels is de Hongerwinter aangebroken en deze begint
ook zijn tol te eisen op het Hof. ‘De laatste maanden van de
Duitse bezetting werden gekenmerkt door een groot tekort
van elke aard’, schrijft hij. ‘Problemen met de verwarmingsinstallatie dwongen ons om ons op de begane grond te
installeren’. In november 1944 sneuvelen honderden ramen
van het Vredespaleis door inslagen in de buurt. Vanwege het
toenemende gevaar wordt er gezocht naar oplossingen om
het leger buiten te houden. Van Eysinga slaagt erin om het
Vredespaleis, als zetel van het Permanente Hof van Internationale Justitie, onschendbaar te laten verklaren. Hij tekent
een pamflet in vier talen, dat militairen van alle oorlogvoerende landen de toegang tot het gebouw, alle bijgebouwen
en de tuin ontzegd.
Ondertussen rijdt er geen tram meer tussen Leiden en Den
Haag en Van Eysinga’s brief aan de Ortskommandantur
van Den Haag om vergunningen voor fietsverkeer te krijgen wordt niet beantwoord. Van Eysinga is de 65 inmiddels
gepasseerd, maar hij is in deze barre jaren buitengewoon
veerkrachtig. Zijn brood en boter weegt hij af op de brievenweger en hij wandelt, als getraind alpinist, heen en weer naar
Den Haag. In zijn rugzak zitten jamglazen met stamppot.
Als hem na een bespreking in de late avond in Den Haag
een Duitse dienstauto van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt aangeboden, bedankt hij en wandelt in
de donkere nacht terug naar Leiden.
Elders in het land wordt de situatie steeds grimmiger. Rotterdam is op 10 november het toneel van een tweede grootschalige razzia. Winkels worden gesloten, het verkeer wordt
lamgelegd en vijftigduizend mannen worden weggevoerd.
Van Eysinga vreest dat Den Haag zal volgen. ‘In deze omstandigheden’, schrijft hij, ‘dacht ik dat het passend zou zijn
om mijn medewerkers en mijzelf te beschermen met een beschermende brief’ (Schutzbrief ). Daarmee hoopt hij de me-

dewerkers van het Hof en hun familie onder de bescherming
van het Hof te plaatsen. Op 13 november schrijft hij een brief
aan Ernst August Schwebel, een Duitse jurist en afgevaardigde van Rijkscommissaris Seyss Inquart, ‘om ons van de
Duitse zijde een document van hetzelfde effect te brengen’.
Schwebel antwoordt dat Van Eysinga ‘de enige persoon is die
een recht op een dergelijke diplomatieke bescherming kan
claimen’. Terwijl ook zijn fiets en textiel op bescherming kunnen rekenen, kunnen de ambtenaren van de Griffie dit niet.
Maar Van Eysinga ontvangt Schwebels reactie niet op tijd:
door verstoringen in de postbezorging komt de brief pas op
8 december in Leiden aan.
De razzia’s in Den Haag beginnen op 21 november. De
Schutzbrief blijkt in één geval bescherming te bieden, maar
kan in twee andere gevallen niet voorkomen dat huizen worden doorzocht. In één van deze huizen woont een van de
medewerkers, die op transport wordt gezet naar Duitsland.
Wanneer Van Eysinga over zijn lot hoort, zet hij alles op alles
om hem vrij te krijgen. Hij blijft zich, zonder succes, tot aan
de bevrijding inspannen voor zijn vrijlating. Na de bevrijding
blijkt dat de medewerker zichzelf, met hulp van de Amerikaanse autoriteiten, in veiligheid heeft gebracht in Maastricht.
In Leiden melden zich ondertussen weer twee Duitse officieren om zijn huis te vorderen. Van Eysinga is wederom niet
bang uitgevallen en is het nu zat. Wanneer zij zijn huis bin-

Aardappelen uit Friesland
nenkomen, gaat hij midden op de trap staan. ‘Sie haben die
Macht’, bijt hij hen toe, beide handen aan de leuning, ‘aber
ich habe das Recht’. De officieren maken rechtsomkeert.
Het wordt januari 1945 en financieel gezien ‘werd de bodem
van de doos zichtbaar’. Van Eysinga ziet zich gedwongen om
elders geld te vinden. Karel Paul van der Mandele, voormalig

De familie Van Eysinga bezit huis Boschoord en de aangrenzende
boerderijen, landerijen en bossen bij Sint Nicolaasga. Zoon Cees
herinnerde zich de plek als zijn tweede huis waar menige vakantie
werd doorgebracht. (Tresoar, familiearchief van Eysinga-Vegilin van
Claerbergen)

directeur van de Rotterdamse Bankvereeniging, kent Van
Eysinga nog van zijn tijd bij de Economische Hogeschool.
Via hem krijgt hij ƒ 10.000,-. De Koninklijke Vereniging voor
de exploitatie van de oliebronnen in Nederlands-Indië stelt
in maart een grote hoeveelheid aardappelen beschikbaar aan
de medewerkers van het Hof. Ook uit het Eysingase landgoed
Boschoord in Friesland komen nu en dan ladingen aardappelen en brandhout naar Leiden. Het echtpaar Van Eysinga deelt
er rijkelijk van uit. Bij de aankomst van een nieuwe lading
schrijft hij: ‘wij zullen er wel een emplooi voor vinden’.
Na 1945 wordt Van Eysinga een gerespecteerd emeritus
aan de universiteit Leiden. In 1950 wordt hij voorzitter van
de Commissie Van Eysinga die de besluitvorming over
buitenlandse zaken en rond internationale verdragen moet
democratiseren. Het rapport van deze commissie bevat de
aanbeveling, die in 1953 in de grondwet is vastgelegd, om
internationale verdragen voorrang te verlenen boven het
nationale recht. In 1961 sterft hij als weduwnaar. Een groot
man aan het einde van zijn missie. <

Willem van Eysinga, waarschijnlijk omstreeks 1920. (PCIJ/ICJ,
foto beschikbaar gesteld door de Griffie van het Internationaal
Gerechtshof. © ICJ, alle rechten voorbehouden)

Professor jonkheer Willem Jan Mari van Eysinga kan
beschouwd worden als één van de belangrijkste leden
van zijn adellijke familie wiens stamreeks teruggaat tot
de 15de eeuw. Zijn grootvader, Frans Julius Johan van
Eysinga, was lid van Provinciale Staten van Friesland en
zat maar liefst 44 jaar in de Eerste Kamer. Zijn zoon,
Cees van Eysinga, was in de jaren negentig één van de
heroprichters van de ridderschap van Friesland. Zijn vader was burgermeester van Noordwijkerhout. De jonge
Willem groeide op in Rotterdam. Door erfenis heeft hij
veel onroerende goederen in Friesland verkregen, waaronder drie boerderijen en grond in de Van Eysinga polder. In 1930 kwam daar meer bij met het legaat van zijn
oom Cornelis van Eysinga. Hij werd uiteindelijk eigenaar
van Boschoord bij Sint Nicolaasga met de aangrenzende boerderijen, landerijen en bossen. Door de grote
afstand vanuit zijn woonplaats Leiden had hij zaakwaarnemers in Sint Nicolaasga, maar ook zijn neef en landbouwdeskundige bij uitstek, dr. Edzart van Welderen
baron Rengers, voorzag hem van advies. ‘Simmerdeis
en yn ’e krystperioade gongen wy as fakânsje altyd mei
myn âlders nei landgoed Eysinga-State yn Sint Nyk ta’,
herinnert zijn zoon Cees zich. Boschoord ‘waard sa ús
twadde hús’.

De voltallige staf van de Griffie van het Permanente Hof van
Internationale Justitie, eind jaren ’30. In het midden: griffier Julio
López-Oliván. (ICJ, foto beschikbaar gesteld door de Griffie van het
Internationaal Gerechtshof. © ICJ, alle rechten voorbehouden)

De Franstalige rapporten van
jonkheer Van Eysinga. Ze
liggen nog altijd als zijnde
confidentiel in het Vredespaleis. (Foto Tim Goudriaan)
Tim Goudriaan kwam dit
rapport in 2013 op het spoor
door een kleine vermelding
ervan in het boek The Permanent Court of International
Justice van het Internationaal
Gerechtshof. Het duurde
een half jaar voordat hij het
kon inzien - als één van de
weinigen, aangezien het
rapport nog altijd als ‘vertrouwelijk’ in de Bibliotheek
van het Vredespaleis ligt. Het
onderzoek is aangevuld door
interviews met de nazaten
van Van Eysinga, met informatie uit andere artikelen,
en met briefwisselingen van
Van Eysinga ten tijde van de
bezetting.
Mr. Tim Goudriaan (Nieuwegein, 1985) studeerde journalistiek, politieke geschiedenis
en internationaal recht in
Utrecht, Amsterdam en Hong
Kong. Hij werkte voor de
Verenigde Naties en internationale NGO’s, nu werkt hij als
bedrijfsadviseur in de publieke
sector. Als freelancejournalist
schreef hij eerder voor o.a.
NRC Handelsblad, Spunk, War
& Media en IsGeschiedenis.
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(Foto Hoge Noorden)

The splendour of power
J.A.W. Nicolay
Barkhuis Publishing and University of Groningen
Library, Groningen, 2014
420 p. | isbn 9789491431746 | € 49,95

Tsjin film
Eins wie ’k eartiids in frjemd jonkje. Ik gie
nea mei de oare jonges nei de film. As lytskes
moasten we altyd nei it âlde VVV-gebou yn
Drachten, dêr’t Philips begûn wie. Dêr draaiden
se filmkes fan Laurel en Hardy. Elkenien lake.
Ikke net. Ik fûn it sneue tryste mantsjes. Dus
doe’t we letter in echte bioskoop krigen, gie
’k dêr nea hinne. Op de HBS waard ik tsjin
myn sin meitroand nei Ljouwert. Dêr draaide
Blue Movie, dêr waard sa’n soad oer praat, dêr
moasten je hinne. Mar doe’t ik sjoen hie hoe’t
Hugo Metsers Carry ‘Mien Dobbelsteen’ Tefsen
in beurt joech, woe ’k wol graach wer nei hûs. It
hat doe wol hiel lang duorre, ear’t ik wer yn sa’n
bioskoop kaam. Steven de Jong is de folgjende
skuldige. Hy liet my in roltsje spylje yn syn
Alvestêdetocht fan 1963 en dus moast ik nei de
premjêre. Mei de teannen krûm sjoen hoe’t it
alvestêdebestjoer dêr yn misledige waard as in
dom, korrupt steltsje. Mar ik stie wer allinne,
want o sa fleurich naam it hjoeddeiske bestjoer
dêr ferskate buorrels op de film. Dat skynt dêr
dochs wat by te hearren. Lykas by de premjêre
fan dy film oer in pealsitter, Sportman van de
Eeuw. Ik sjoch noch Rients Gratama en Riemer
van der Velde nei ôfrin as in orkaan nei de bar
skowen en elk om twa bearenburch freegjen.
Fan ’e kaart oer sa’n minne film dêr’t se sels yn
meispilen.
Ik ha wol films sjoen, mar altyd mei de fuotten
op it eigen taffeltsje en de zapper by de hân.
Mar krekt dizze wiken is it wûnder bard. Op
in jûn sei ’k tsjin de frou, ik wol eins nei de
bioskoop. Se seach my fernuvere oan. Film?
Do? Ja. Nei dy film oer Michiel Adriaenszoon
de Ruyter. It ûnderwerp triggeret my. Suver
in mearke. Hoe’t je yn dy tiid boppedriuwen
kamen. En hoe betocht De Ruyter Chatham yn
de eagen fan de makkers. Echte skiednis. En
hoe kinne sy hjoed-de-dei dy tiid moai werom
bringe, de flinters foar tillevyzje sjogge der o sa
moai út.
Ik gean nei de film!
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Nicolay beschrijft aan de
hand van gevonden sieraden
en munten de opkomst van
vroegmiddeleeuwse koninkrijken langs de kusten van Nederland, Noord-Duitsland en
Zuid-Engeland. Deze koninkrijken hadden nog geen vaste
grenzen, maar bestonden uit
sterk dynamische netwerken
tussen koningen. Dergelijke relaties werden tot
stand gebracht door het uitdelen van luxe geschenken, waaronder sieraden van goud en zilver.
Aan de rand van de wereld, hoe de Noordzee ons
vormde
Michael Pye
De Bezige Bij, Amsterdam, 2014
416 p. | isbn 9789085425731 | € 29,99
Historicus Pye brengt het rijke middeleeuwse leven dichtbij en beschrijft hoe volkeren
rond de Noordzee de eerste
grote stappen zetten richting
ons hedendaagse monetaire
systeem, een rechtvaardige
justitie en de moderne wetenschap. Door overzees contact
konden deze ideeën zich verspreiden en kreeg de
Noord-Europese identiteit definitief vorm.
Geldzucht en godsvrucht, Bloemlezing uit de brieven van rector Reinerus Neuhusius (1608-1679)
Sybren Sybrandy en Piter van Tuinen
Fryske Akademy/Afûk, Leeuwarden, 2014
196 p. | isbn 9789062736515 | € 19,50
Classici Sybrandy en Van
Tuinen vertaalden 28 brieven
uit het Latijn van Neuhusius.
Deze rector had een groot
netwerk en schreef honderden brieven met landelijke
coryfeeën, hoogleraren van de
Franeker universiteit, Friese
notabelen, familieleden en
leden van de Friese adel.

Gais
Dick Witte
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2014
168 p. | isbn 9789033004742 | € 14,50
Gais gaat over het leven van
Gais Meinsma-Greydanus uit
Jorwert. Over haar jeugd, de
jaren in de Tweede Wereldoorlog en haar betrokkenheid bij
het Iepenloftspul. Maar ook
over het verlies van haar man
en zoon.

marijke de boer

Erelijst met bijnamen van inwoners van Sneek in de
twintigste eeuw
Jan Wouter Jellema
Uitgave in eigen beheer, Ysbrechtum, 2014
214 p. | € 20 (bestellen bij j.w.jellema@kpnmail.nl)
Ras-Sneker Jan Wouter Jellema
verzamelde ruim 800 fraaie (en
minder fraaie) bijnamen van
Snekers. De bijnaam had vaak
te maken met eigenschappen of
eigenaardigheden van de betreffende persoon. In het boek staan
ook 500 foto’s van Sneek, waaronder veel beeld van de vroegere
volksbuurten.
Alde leafde, leafdesbrieven 1940-1975
Lineke Kuiper en Baukje Wytsma (red.)
Afûk, Ljouwert, 2014
88 s. | isbn 9789062734627 | € 17.50
Yn it boek binne tsien briefwikselingen opnaam, skreaun tusken
1941 en 1971 troch minsken út
Fryslân. Alderhanne aspekten
yn it deistich libben wurde
beskreaun lykas de oarloch,
útstjoerd nei Ynje, wenningneed
en tariedingen op it houlik.
De brieven binne oanfolle mei
autentike troufoto’s fan de tsien pearen en in koart
libbensferhaal.
Ontelbare enkelvouden, Dr. Anne Mankes-Zernike
(1887-1972): een biografie
Froukje Pitstra
Uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2014
480 p. | isbn 9789021143774 | € 34,50
De biografie is de publieksversie
van het proefschrift van Pitstra
over het veelzijdige leven van de
eerste vrouwelijke dominee van
Nederland, in de doopsgezinde
gemeente van Bovenknijpe.
In het boek beschrijft Pitstra
haar liefde voor de kunsten (ze
trouwde met Jan Mankes), haar
opvatting over het predikantschap van vrouwen en
over vrijzinnigheid en geloof.
De gebouwde erfenis van twee Fries-Groningse
architecten
Bertus Fennema
Noordboek, Leeuwarden, 2015
140 p. | isbn 9789033004827 | € 17,50
Het boek geeft een overzicht van honderd jaar
noordelijke architectuurgeschiedenis met werk van de
architecten Cornelis Hermanus Eldering (1854-1932)
en zijn kleinzoon Hindrik
Eldering (1915-1993). Vooral
in Friesland en Groningen lieten ze een veelzijdig
oeuvre na. Door hun grote betrokkenheid bij de
gereformeerde kerk bouwden ze tal van kerken en
scholen.

boeken
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Met de LABO door de Noordwesthoek van Friesland
Melle van der Goot
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2014
119 p. | isbn 9789033003868 | € 14,95

De bus is bijna niet
meer weg te denken uit
het straatbeeld, maar
is eigenlijk een relatief
jonge verschijning. In
de 19de eeuw begint
de geschiedenis van
dit vervoermiddel
met de ‘omnibus’ en
de ‘paardentram’ die
door paarden over de weg (bus) of over rails (tram)
worden voortgetrokken. Het is een fenomeen dat
in 1880 ook zijn intrede doet in Friesland, met de
aanleg van de tramverbinding Dokkum-Damwoude.
Het is de eerste tram in een later fijn vertakt netwerk.
In de jaren twintig wordt het paard vervangen
door een motor en komen de eerste vrachtwagens
en ‘automobielomnibussen’ op de weg. Hendrik
Tolman is nog geen 30 jaar oud als hij in 1924 vanuit
Winsum naar Leeuwarden vertrekt om daar een
eigen autobusonderneming te beginnen. De jonge
installateur schaft samen met zijn compagnon
Schotman drie T-Fordbussen aan waarmee ze een
stadsdienst beginnen: de Leeuwarder Autobus
Onderneming (L.A.B.O.). Aanvankelijk lijkt het goed
te lopen, maar eind 1925 moeten ze hun bedrijf om
financiële redenen noodgedwongen sluiten. Tolman is
niet voor één gat te vangen en begint nog in hetzelfde
jaar een buslijn tussen Leeuwarden en Harlingen.
Deze busdienst is wél een succes en al gauw breidt
hij zijn netwerk uit met lijnen naar Berlikum en
Sexbierum. Daarbij grijpt Tolman elke kans aan om
zijn busdiensten te promoten.
Op 24 september 1928 adverteert hij in de Leeuwarder
Courant met de volgende tekst: ‘De LABO rijdt vanaf
dinsdag 25 September tot en met maandagavond
1 October ELKEN AVOND NAAR HET CIRCUS.
Zondag ook. Vertrek Harlingen 6 uur. Vertrek
Leeuwarden na afloop voorstelling. Gaarne
vroegtijdige opgave bij den chauffeur. Ook kunnen
kaarten hier besteld worden. De ondernemer H.
TOLMAN.’ En als de ‘Graf Zeppelin’ een rondvlucht
boven Nederland maakt, is Tolman er als de kippen
bij om een uitstapje te regelen voor iedereen die dit
fenomeen wil gadeslaan. In de Leeuwarder Courant
van 16 juni 1932 lezen we: ‘Autobustocht naar de
Zuiderzeewerken: Cornwerderzand en Breezand.
OP ZATERDAG 18 JUNI AS VERTREK VANAF
LANGEPIJP 2 UUR. Zeppelin wordt verwacht circa
5 uur. Prijs ƒ 1,50 per persoon. Plaatsen kunnen
worden besproken bij den ondernemer LABO. H.
TOLMAN, Bildtschestraat 35 tel 6639. Tevens te huur
voor gezelschappen nieuwe AUTO-BUSSEN met
ruime zitplaatsen.’ Een jaar ervoor heeft Tolman al
een flink stuk grond aangekocht aan de Bildtsestraat
in Leeuwarden. Daar heeft hij zijn garage, kantoren,
brandstofpompen en een wasplaats. Tolman woont
zelf met zijn gezin boven de garage. Hij breidt
intussen zijn wagenpark steeds verder uit, onder
andere met een Chevrolet B-15174 en een Citroën-bus.
Dat is ook hard nodig want hij neemt de ene na de
andere buslijn over: Leeuwarden-Sint Annaparochie,
Leeuwarden-Zwarte Haan en Leeuwarden-Franeker.
Als de Noord-Friese lokaalspoorwegen stoppen met

Maria Louise
van HessenKassel als
jonge vrouw,
schilderij van
Louis Volders,
1705-1711.
(Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries
Genootschap)

het vervoer van personen, is dat een enorme impuls
voor het busvervoer. In 1937 wordt de L.A.B.O.
echt een grote speler als de Bildtsche Autobus
Onderneming met vijf Stewart-bussen en een
Chevrolet wordt overgenomen. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog volgt de ene overname de andere op.
En zelfs tijdens de oorlog weet Tolman nog een aantal
concurrenten op te kopen, hoewel de dienstregeling
in die jaren zeer beperkt is. In het laatste jaar van
de oorlog nemen de Duitsers de meeste L.A.B.O.
bussen in beslag. Sommige bussen worden nog
teruggevonden, maar de schade is enorm. De
Nederlandse overheid koopt in het buitenland
een grote hoeveelheid bussen en vrachtwagens,
waarvan de L.A.B.O er zes krijgt. Het zijn Austinbellenwagens die in Engeland in gebruik waren als
brandweerwagen. Daar komen korte tijd later vier
White Scoutcars bij, beter bekend als ‘Amerikaanse
schoolbussen’. Vijf jaar na de oorlog opent Tolman
in Minnertsga een tweede vestiging. Zijn bedrijf heeft
dan vrijwel het hele busvervoer in de Noordwesthoek
van Friesland in handen. In de jaren vijftig wordt de
firma verder uitgebreid met het Dieselmotorenbedrijf
in Leeuwarden. Tolman senior draagt in die tijd
zijn bescheiden imperium langzaam over aan zijn
zoons. Lieuwe zwaait vanaf 1958 de scepter over
de L.A.B.O., terwijl Louw directeur wordt van het
Dieselmotorenbedrijf. Maar ze worden ingehaald
door de tijd. Het aantal personenauto’s groeit
spectaculair. En dat gaat ten koste van het busvervoer.
In 1969 vindt de overname van de L.A.B.O. door de
Nederlandsche Tramweg Maatschappij (een dochter
van NS) plaats, die uiteindelijk weer opgaat in de
FRAM (Friese Autobus Maatschappij). Daarmee komt
een einde aan de voorspoedige geschiedenis van
de L.A.B.O. Een geschiedenis die nu is vastgelegd
door Melle van der Goot, die eerder ook al een boek
schreef over busmaatschappij de ‘Zuid West Hoek’.
Met de LABO door de Noordwesthoek van Friesland
is een sober vormgegeven fotoboek dat vooral bij
mensen uit de Noordwesthoek van Friesland veel
herinneringen zal oproepen. <

Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), prinses
van Oranje-Nassau, is de stammoeder van het huidige
koningshuis Oranje. Ze was getrouwd met Johan Willem
Friso, stadhouder van Friesland en Groningen. Hij stierf
jong en Maria Louise bleef achter met haar dochter van
nog geen jaar en een tweede kind op komst, de latere
stadhouder Willem IV. Maria Louise stond als 23-jarige
voor de zware taak om als Duitse prinses en weduwe
met twee kinderen, invulling te geven aan het regentschap van de stadhouder, als gouvernante, als voogdes.
Pas toen Willem IV twintig jaar was, werd hij stadhouder
van Friesland. Ze moest tevens de belangen van het Huis
Oranje in de Nederlanden goed zien te verdedigen. Ze
dwong respect af bij de Friese adel, de grietenijen en aan
het Leeuwarder hof. Ook door haar sociale belangstelling wist zij velen voor zich te winnen en was ze geliefd.
Ze kreeg de bijnaam Marijke Meu. Haar zoon Willem IV
stierf in 1751, hij was 39 jaar oud. Haar schoondochter
Anna van Hannover werd gouvernante over de Republiek. Toen Anna in 1759 stierf, werd Maria Louise opnieuwd gevraagd om het regentschap op zich te nemen,
nu voor haar kleinzoon Willem V. In 1765 overleed Maria
Louise. Ze woonde het grootste deel van haar leven in
Leeuwarden, eerst in het Stadhouderlijk Hof en later in
het Princessehof. Zij werd bijgezet in de grafkelder van
de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.
Activiteiten
De 250ste sterfdag van Marijke Meu wordt dit jaar gevierd met tal van activiteiten op verschillende plekken.
De opening van het Maria Louise jaar is op 9 april in de
Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Dan wordt ook
begonnen met de muurschildering op een restaurant
aan het Oldehoofsterkerkhof, met portretten van Maria
Louise en Johan Willem Friso en al hun afstammelingen, waaronder tien portretten van de huidige Europese
vorsten die aan hen verwant zijn. Een dag later is een wetenschappelijk symposium op de Fryske Akademy gewijd
aan Marijke Meu en haar entourage.
Het Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof en
Historisch Centrum Leeuwarden tonen in tentoonstellingen verschillende aspecten van de prinses, haar rol als
regentes, haar privéleven en haar hovenier. De fototentoonstelling ‘23tich’ laat portretten en verhalen zien van
vrouwen van 23 jaar die nu in Leeuwarden leven.
Fryslân
Deelnemers aan het symposium schrijven over hun
onderwerp in het volgende nummer van Fryslân. Daarin
staat ook een overzicht van alle activiteiten. Dat nummer
verschijnt 27 mei.
www.marialouise2015.nl
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kalender
MARIA LOUISE JAAR

Dit jaar wordt herdacht dat prinses
Maria Louise van Hessen Kassel 250
jaar geleden overleed. In verschillende
tentoonstellingen wordt haar leven belicht.

tot en met 10 mei
Maria Louise, vorstin van Friesland
Tentoonstelling met aandacht voor het leven van
Maria Louise als regentes.
www.friesmuseum.nl

20 mei
NASSAULEZING
Dr. Hanno Brand vertelt over Johan Willem Friso, de
man van Maria Louise.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 5 juli
Thuis bij Marijke Meu
Tentoonstelling over het privéleven van Maria
Louise van Hessen-Kassel.
www.princessehof.nl

tot 2016
J.H. Knoop, veelzijdig tuinman van Maria
Louise
Tentoonstelling over de hovenier van Marijke Meu.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

29 maart, 26 april
LEEUWARDERS IN GESPREK
Eens in de maand worden er in het HCL
spraakmakende gasten geïnterviewd over hun band
met Leeuwarden en onderwerpen uit het (recente)
Leeuwarder verleden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Marijke de Boer

vanaf 15 april

3 mei

LEEUWARDEN 1940-1945
Fototentoonstelling over Leeuwarden in de
Tweede Wereldoorlog.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

INLEVERDAG ERFGOED WO 2
Experts bekijken brieven, foto’s, dagboeken of ander
materiaal en vertellen over de achtergrond. Speciale
aandacht is er voor objecten die te maken hebben met
hongerevacués.
www.friesmuseum.nl

18 tot en met 24 april 	
NATIONALE MUSEUMWEEK
Dit jaar is er geen museumweekend, maar een
museumweek.
www.museumweekend.nl

19 april
DE NIEUWESTAD 1950-1970
Albert Pasma vertelt over winkelen, wonen en uitgaan
op de Nieuwestad in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige
eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot 20 april
PJUTTEN EN BEUKERS
Tentoonstelling van veertig Friese kinderportretten uit
1550-1800 en hun levensverhalen.
www.museummartena.nl

22 april
FRIES EN ANDER ZILVER
Hugo ter Avest vertelt over zilveren voorwerpen die
tussen 1600 en 1900 in Friesland werden gemaakt en
gebruikt.
www.hannemahuis.nl

24 april
DAG VAN DE BRIEF
Dag waarop de brief als communicatiemiddel, vroeger
en nu, centraal staat.
www.tresoar.nl

4 en 5 mei
bevrijding
Het Fries Verzetsmuseum staat extra stil bij de
betekenis van 70 jaar vrijheid met verschillende
activiteiten.
www.friesverzetsmuseum.nl

10 mei
ARCHITECT EGBERT REITSMA
Kees van der Ploeg vertelt over de Groninger architect
Egbert Reitsma (1892-1976) die o.a. de Pelikaankerk
ontwierp.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 10 mei
IDS WIERSMA
Tentoonstelling met werken van Ids Wiersma (18781965) in het digitale prentenkabinet, de Topografische
Atlas, en met werken op zaal.
www.friesmuseum.nl

12 mei

FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE
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Zoo gelukkig dat we elkaar nog hebben
Aly van der Mark vertelt in Wommels over wat haar
familie beleefde in de Tweede Wereldoorlog.
www.tsiispakhus.nl

14 mei
CANON VAN DE WADDENEILANDEN
Anne Doedens en Jan Houter vertellen over cultuur en
historie van de Waddeneilanden, van prehistorie tot nu.
www.hannemahuis.nl

verwacht

tot en met 29 maart
SJOERD ANDRINGA
Dubbeltentoonstelling in Tresoar en Historisch
Centrum Leeuwarden met werken van Sjoerd Andringa.
www.tresoar.nl en www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 31 maart
EEN VERBORGEN ZILVERSCHAT
Topstukken van Nederlands zilver uit de 16de-18de
eeuw uit een particuliere collectie en Friese zilveren
lepels uit de 18de eeuw.
www.hannemahuis.nl

2 april
JANSONIUS LEZING
Marnix Krop, voormalig Nederlands ambassadeur
in Duitsland gaat in op ontstaan en perspectief van
de nieuwe, leidende rol van Duitsland in Europa.
Dorpskerk Huizum in Leeuwarden.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

15 april
FRIESE BEVRIJDINGSDAG
Activiteiten in het Fries Verzetsmuseum.
www.friesverzetsmuseum.nl

tot en met 26 april
JENTSJE POPMA
Overzichtstentoonstelling met werk van Jentsje Popma
(1921). Karakteristiek zijn de landschappen met
koolzaad, bloembollen, kanalen en dijken vaak met
opvallende Jentsje Popmawolken.
www.museumjoure.nl

30 april, 28 mei
GEHEIMEN ONTRAFELD?
Elke laatste donderdag van de maand is er een
rondleiding door de magazijnen van Tresoar.
www.tresoar.nl

Marijke Meu

Dit jaar wordt de 250ste sterfdag van Maria Louise van
Hessen Kassel met een keur van activiteiten herdacht.
‘Marijke Meu’, stammoeder van het Huis van OranjeNassau, speelde in het 18de-eeuwse Friesland een
voorname rol, reden om ook in Fryslân aandacht aan
haar te besteden. Deze Fryslân verschijnt op 27 mei.

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
30

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!
Laat u verrassen of verras uw vriend, vriendin,
relatie of familie met een kostelijk verhaal over de
Nederlandse kookkunst met vorstelijke gerechten
van Koning Willem I in de hoofdrol!
• luxe uitvoering met harde kaft • full colour • 250
pagina’s • formaat 208 x 288 mm • 300 foto’s en
illustraties • 150 authentieke gerechten • receptuur
met volledige beschrijving

Voor slechts

€ 29,95
Dit verrassende kook- kijk en leesboek geeft een boeiend overzicht
van onze eetcultuur en de geschiedenis van de Nederlandse
Kookkunst tot de dag van vandaag. Het rijk geïllustreerde boekwerk
begint bij de jaartelling en bereikt een eerste mijlpaal in 1593 als van
de geneesheer en hobby-kok Carolus Battus uit Dordrecht het eerste
in Nederland gedrukte kookboek verschijnt. De ontwikkeling van de
Nederlandse keuken door de eeuwen heen wordt in beeld gebracht
aan de hand van prachtige eettaferelen van beroemde Hollandse
Meesters uit de collecties van het Rijksmuseum, van Googh Museum,
Amsterdam Museum en Museum Boymans van Beuningen. Maar
ook met zeldzame authentieke menukaarten, nostalgische reclameaffices en tientallen historische foto’s uit de archieven van het ANP
evenals smakelijke anecdotes en bijzondere interviews.

BESTEL NU!

Ga naar www.vorstelijktafelen.nl/of bel 0513 - 68 33 14
(ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.30 uur)

Presentatie boek Paleis ‘t Loo

