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Nieuw boerderijonderzoek

SIEBRAND KRUL

De boekbespreking in deze Fryslân gaat over het alarmerende werk van Peter de Ruyter, Vloeiend landschap. Hij signaleert tal van bedreigingen voor het Friese landschap: de status van mooiste provincie
gaat door het putje als we niet snel ingrijpen. Dat landschap bepaalt meer en meer de Friese identiteit,
al ziet De Ruyter dat verband niet. Kenmerkend onderdeel is de boerepleats, sinds jaar en dag het
stoere baken van sociale, economische maar ook landschappelijke samenhang. Ze maken in hoog
tempo plaats voor boerderettes en zielloze, iele veeloodsen. Met dat sloopwerk verdwijnt dus wellicht
een deel van onze identiteit, maar zeker ook een bron van kennis voor de geschiedenis van de Friese
boerderij. We denken dat we er veel van weten (Uilkema, Postma, Van der Molen), maar het onderzoek
is de laatste decennia niet bijster opgeschoten. Gelukkig is er nu een bevlogen onderzoeker, evenmin
als Uilkema universitair geschoold maar vol vakkennis, die zich op de materie stort en, voor ons niet
onbelangrijk, er graag over vertelt: Paul Borghaerts uit Easterein. Een uitgebreid verslag in deze editie.
Mondjesmaat worden de laatste jaren hiaten in onze oorlogsbibliografie gevuld. Het wel en vooral het
wee van de koopvaardijvloot in de Tweede Wereldoorlog is zo’n hiaat. Net als bij boerderijonderzoek is
dat eigenlijk een onbegrijpelijk gemis, gelet op het belang ervan. Vrolijker tijden herleven in Appelscha,
waar met Pinksteren de rode dageraad nog altijd gloeit.
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WIEBE HOEKSTRA

Nieuwe impuls
voor boerderijenonderzoek

Honderd jaar geleden, in 1916, verscheen het baanbrekende boek Het Friesche boerenhuis. Onderzoek naar het ontstaan van het
tegenwoordige boerenhuis in Friesland van de hand van Klaas Uilkema. In recente jaren wordt met een vernieuwende aanpak
een belangwekkende stap vooruit gezet bij het beantwoorden van de vraag hoe de traditionele Friese boerderij zich in de loop
der eeuwen heeft ontwikkeld. Deze impuls is te danken aan Paul Borghaerts uit Easterein.

Paul Borghaerts
uit Easterein voert
jaarringgegevens in
zijn computer in voor
analyse van herkomst en
ouderdom. (Foto Hoge
Noorden)

Huisterpenlandschap in
het natuurgebied Skrok
bij Easterein. (Foto Hoge
Noorden)
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p een mooie junidag in 2000 kochten Paul en
Chantal Borghaerts uit Amsterdam in Easterein een
uit 1785 stammende kop-hals-rompboerderij op een
huisterp in het natuurgebied Skrok van Natuurmonumenten.
De boerderij was een bouwval en de voorgevel helde dermate
naar voren dat deze op instorten stond. Bijna geheel op eigen kracht slaagde Borghaerts er in de voorgevel weer in de
juiste positie te brengen. Ook de rest van het voorhuis en de
grote schuur herstelde hij eigenhandig. Vervolgens restaureerde hij het interieur met fraaie kamers met bedsteewanden, schouwen en vensterbetimmeringgrondig. Het herstel
nam jaren in beslag.
Zijn nieuwsgierigheid omtrent de Fryske ‘pleats’ en het
omringende landschap was gewekt door de zaken die hem
opvielen in het terpenlandschap en de 25 boerderijen in zijn
nieuwe directe woonomgeving het Skrok. Allengs breidde
het onderzoek zich uit met aanvullend archiefonderzoek en

dendrochronologisch onderzoek voor het bepalen van de
ouderdom van de gebinten. Een combinatie van zijn zeer
specifieke kennis van restaureren, gepareerd aan talent om
snel nieuwe kennis en werkmethoden tot zich te nemen en
de resultaten systematisch te verwerken, maken dat zijn
onderzoek op dit moment met recht grensverleggend mag
worden genoemd. Met name door de grote schaal waarop
het onderzoek plaats vindt, maakt het mogelijk verbanden te
vinden in de maatvoering en het gebruik van hout wat anders
onontdekt zou blijven.

Klaas Uilkema
Aan het eind van de 19de eeuw groeide de belangstelling
voor het ontstaan en de ontwikkeling van de boerderij in
Nederland. Klaas Uilkema, een boerenzoon uit Grou en onderwijzer in Leeuwarden die in de avonduren cursussen gaf

aan de landbouwwinterschool, pakte dit onderzoek op voor
Friesland. In 1916 publiceerde het Friesch Genootschap van
Geschiedenis, Oudheid en Taalkunde zijn Het Friesche boerenhuis, onderzoek naar het tegenwoordige boerenhuis in Friesland. Hierin toonde Uilkema op overtuigende wijze aan dat
het boerenhuis in de Friese veenweidestreek oorspronkelijk
een lang, laag gebouw was: een woonhuis met een aflegering
of uitgebouwde melkkelder, daarachter een stal met dubbele
regel (twee rijen koeien) en naast het gebouw een hooiberg.
Dit type werd door hem het oud-Friese langhuis genoemd.
Begin 20ste eeuw waren er nog enkele langhuisboerderijen
als bedrijf in gebruik. De Museumboerderij in Warten met
een zesroeden hooiberg is het laatste voorbeeld van dit oudFriese langhuistype. Om efficiëntieredenen werden in de loop
van de tijd het stalgedeelte en de hooiopslag geïntegreerd en
overkapt door een grote schuur. De hooikap werd vervangen
door de hooivakken of gollen. De boer had nu alle bedrijfsonderdelen onder een dak, waarbij de opstelling van het vee in
de oude stal min of meer dezelfde bleef.
Ten tijde van zijn publicatie had Uilkema nog geen studie
kunnen maken van de bedrijven op de klei, die omstreeks
1600 al een grote schuur hadden voor berging van de oogst
en een zaadzolder boven de woonvertrekken hadden.
Uilkema dacht aanvankelijk dat deze bedrijven uit een andere
oervorm ontstaan waren en pleitte voor verder onderzoek.
Onderzoeker en Fries dichter dr. Obe Postma deed in diezelfde tijd uitvoerig archiefonderzoek naar het boerderijtype
in de bouwstreek. Aan de hand van oude kaarten, boedelbeschrijvingen en verkoopakten concludeerde hij in zijn
publicatie uit 1929 De Fryske buorkerij om 1600 hinne dat het
oud-Friese langhuis oorspronkelijk ook de algemene vorm in
de bouwstreken was geweest.
Journalist en onderzoeker S.J. van der Molen betrok de resultaten van het terpenonderzoek bij de ontstaansgeschiedenis
van de Friese boerderij. Uit vergelijkingen van de plattegronden uit de terpen naast die van het oud-Friese langhuis in
Warten concludeerde hij dat hier opvallend veel overeenkomsten bestonden in afmeting en in de paarsgewijze manier
van stalling met de kop tegen de buitenmuur en daarachter
de grup. Naar zijn idee kon de Friesche huizinge bogen op
een meer dan 2000 jaar oude bouwgeschiedenis. Uilkema’s
publicatie over Het Friesche boerenhuis uit 1916 is op veel
punten nog steeds gezaghebbend.

kasteel, waar hij me wees op de verschillende soorten kapconstructies en de ingenieuze manier waarop die in elkaar
staken. Ik kreeg nauwkeurige uitleg.’ Toen Borghaerts twintig
jaar oud was, kocht zijn vader, een werktuigbouwkundig ingenieur, een oude boerderij met eiken ankerbalkgebint in het
Gelderse Malden. ‘Toen had ik al voldoende kennis opgedaan
om mijn vader te kunnen verbeteren. Bovendien kan ik vormen in mijn hoofd roteren, waardoor ik die driedimensionaal
kan zien.’ Deze eigenschap kwam hem in zijn latere werk als
ontwikkelaar van historische panden in en rond Amsterdam
goed van pas. Voordat hij bij een nieuw verworven pand aan
een renovatie begon, ging hij eerst in een vertrek op een
stoel zitten om het pand op zich in te laten werken. Vervolgens ging hij met een filmcamera door het gebouw heen om
zo het bestek en de begroting te maken.
Van Sytse ten Hoeve, deskundige op het gebied van historische Friese interieurs, kreeg hij adviezen over hoe hij het interieur in zijn boerderij uit 1785 het beste zou kunnen restaureren. Ten Hoeve wees hem er op, dat de boerderij in eigendom
van het Sint Anthony Gasthuis uit Bolsward was geweest. Dit
zette hem op het spoor van het doen van archiefonderzoek
in Bolsward, met het bestuderen van huurcontracten, onderhoudsrekeningen en het doornemen van notulen. ‘Zo kwam
ik alle details aan de weet van de verbouwing van mijn boerderij in 1785. Daarvoor was de boerderij eeuwenlang in bezit
geweest van de adellijke familie Van Eysinga.’
Daarna stortte hij zich in Tresoar op de boeken uit de Nedergerechten van de vroegere grietenij Hennaarderadeel. Hij
heeft deze boeken gedigitaliseerd en daarna zich het lezen
van de oude handschriften in korte tijd eigen gemaakt. Uiteindelijk transcribeerde hij zo’n 6.000 pagina’s. Vorige winter heeft hij 450 inventarissen uit de periode 1550-1650 van
Hennaarderadeel en Baarderadeel doorgewerkt en een uittreksel gemaakt van de aantallen dieren en andere zaken die
voorkwamen in de boedellijsten. Door allerlei soorten feiten
uit deze bronnen in een Excel-gegevensbestand te plaatsen,
kan hij informatie snel terug vinden en daar kwantitatieve
statistische berekeningen op loslaten.

Klaas Uilkema. (Collectie
R.U.J. Uilkema)

Sytse Jan van der Molen.
(Tresoar)

Obe Postma.

Historische kapconstructies
Vanaf zijn zeventiende ging Paul Borghaerts in de zomer in
Frankrijk aan de slag bij een klavecimbelbouwer en bespeelde
het instrument op het Chateau de Lanquais. ‘Mijn leermeester Helm Jiskoot daar nam me mee naar dorpspleinen in
de omgeving met open kappen en naar de zolder van het

Paul Borghaerts kocht de
vervallen boerderij ‘Groot
Amswert’ en knapte deze op.
(Foto Paul Borghaerts)
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Een nieuwe fase in het onderzoek begon met de start van
het (kostbare) dendrochronologisch onderzoek naar de ouderdom van het gebint in de boerderij aan het Skrok. Paul
Borghaerts boort dunne houtkernen uit het dikke hout, waar
hij vervolgens de jaarringen van kan aflezen. ‘Het bintwerk
van mijn eigen boerderij stamt uit 1660 en ik vond nog delen
terug van het oud-Friese langhuis dat hier aan vooraf ging.
Het model van het langhuis was briljant, maar uiteindelijk
werd deze verdrongen door de voor commerciële productie
meer efficiënte Friese schuur. De meeste langhuizen waren
aanvankelijk zelfvoorzienend en tussen 1500 en 1550 werden
ze uitgebreid met een aan het voorhuis zijwaarts uitgebouwde ‘molkenkamer’, een ‘molkenkelder’ onder het voorhuis
of een uitbouw aan de zijkant van het voorhuis onder een
luifel.’

Friese schuur vanuit hooischuur

Opgraving van terpboerderij bij Ezinge met duidelijk zichtbaar plattegrond. (Groninger Instituut voor
Archeologie)

Op de achtergrond de bedschotten uit 1785, gerestaureerd in de originele kleuren. In de opkamer van
Borghaerts’ boerderij Groot Amswert in Easterein. (Foto Hoge Noorden)
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Vanaf 1550 zijn er in de archieven al veel meldingen van
‘hooischuren’. Het oudste bintwerk dat Borghaerts in de
greidhoek tot nu toe in een Friese schuur heeft gevonden,
staat in Reahûs en stamt uit 1595. ‘Het bintwerk is zo
volwaardig gebouwd, dat het niet anders kan dan dat de
ontwikkeling al een tijdje aan de gang was. Het valt aan te
nemen dat de eerste geïntegreerde Friese schuren al rond
1560-1570 in het landschap moeten zijn verschenen. Deze
‘Friese schuur’ is ontwikkeld vanuit de grote hooischuren
met dekbalkgebint op de klei waar al ruimschoots ervaring
mee was. Ik heb hier in het Skrok om me heen gekeken, want
er waren waarschijnlijk nog oudere schuren dan die van mij.
Ik ben bintwerken op gaan meten en gaan fotograferen. Via
het dendrochronologisch onderzoeksbureau van Pressler heb
ik met financiële steun van de boerderijenstichting Fryslân
zeventien boerderijen onderzocht om een anker te leggen
onder de aannames van mijn opmeting.’
Inmiddels heeft hij ruim 140 boerderijen onderzocht, gefotografeerd, opgemeten en is van een honderdtal stalenmateriaal afgenomen. ‘Aan de hand van vormverhoudingen, maatvoering en bouwtechniek, dakhellingshoeken en bewerking
van de stijlen kan ik zien hoe oud een boerderij is. Er waren
timmerfamilies waar de zoon nog net zo bouwde als pake,
terwijl anderen een modernere bouwwijze volgden. Moderner was, dat de stijlen langer zijn, de hellinghoek van het dak
steiler en de overspanning van de liggers groter is. Bij traditionele timmerfamilies kom je de bouwwijze van 1600 nog
in 1750 tegen. Alleen dendrochronologisch onderzoek kan in
dat geval uitsluitsel geven omtrent de ouderdom.’
De boerderij werd gebouwd vanuit het grote dragende frame
van het gebint, het zogenoemde blok van de schuur. ‘Uit de
aktes blijkt dat de timmerman als eerste aan de boer vraagt
hoeveel land hij heeft. Ik heb berekend dat een boer omstreeks 1650 tien kubieke meter opslagruimte per pondemaat
nodig had. Dit was het uitgangspunt voor het bepalen van de
grootte van de schuur. In 1850 is de benodigde opslagruimte

Bestek uit 1709: hoe langhuis met hooischuur
integreren in Friese schuur
Voor het historisch boerderijenonderzoek is de
vondst in het archief in Bolsward van een akte uit
1709 - een rechtszaak over de onenigheid tussen de
dorpstimmerman en de opdrachtgever, de erven van
burgemeester Gerben Monsma uit Bolsward - heel
bijzonder. In 120 pagina’s wordt daarin beschreven hoe
je een hooischuur van een bestaand Fries langhuis moet
integreren in een Friese schuur met dekbalkgebint.
Voor de deskundigen een vondst om de vingers bij
af te likken. ‘Van Klaas Uilkema wisten we al dat
het gebeurde, maar hier ligt een zeer gedetailleerde
beschrijving voor,’ vertelt Paul Borghaerts. ‘Hoe moest
je muren verleggen, hoe stel je de klippen in de grond,
hoe moesten de gordingen gemaakt worden, hoe groot
waren de afstanden tussen de sparren. Eindeloos
in details. Het archiefmateriaal sluit perfect aan op
het meer praktisch gerichte onderzoek van Klaas
Uilkema, die zich vooral baseerde op waarnemingen en
opmetingen van in zijn tijd nog bestaande boerderijen.
Voor het boerderijenonderzoek zijn deze bestekken
uitermate belangwekkende archiefvondsten.’ Paul
Borghaerts kan - met zijn specifieke deskundigheiddeze bestekken ‘lezen’ en interpreteren.

dankzij landverbetering opgelopen tot zestien kubieke meter
per pondemaat. Aan de hand van dergelijke vuistregels bepaalden de bouwmeesters het blok van de schuur; het blok
was aanvankelijk altijd over twee ‘gollen’ verdeeld. Andersom
kan ik dus uit de oppervlakte van het land en het volume van
het blok van de schuur ook een indicatie krijgen omtrent de
ouderdom van de schuur.’ Nadat de omvang van de ‘gollen’
bepaald was, volgde de rest van de ‘pleats’. Onder de aflegering aan de ene kant kwam de stal, het ‘bûthús’, en aan de
andere kant de ‘skuorreed’ en tegen de achtermuur het ‘lytsbûthús’, altijd met dubbele regel. En aan de voorkant werd
de karnmolen en boterbewerking ondergebracht.

Schematische voorstelling van een overkapt langhuis. (Uit Uilkema)

Tekening van een typisch oud-Fries langhuis, uit het onderzoek van Uilkema.

Herkomst hout en handelsroutes
In een boerderij is hout uit verschillende landen te vinden.
De timmerman die de opdracht had een nieuwe schuur te
bouwen ging naar Harlingen, waar hij het voor hem meest
geschikte hout bij de handelaar uitzocht. ‘De dekbalken zijn
meestal van een fijnere structuur en afkomstig uit een ander land dan de staanders. In een boerderij ben ik wel hout
tegengekomen uit vijf verschillende herkomstlanden. In de
toekomst kan ik mogelijk uit de dateringen van de jaarringen
en mede aan de hand van vlotmerken vanaf 1595 tot 1900 de
stapelplaatsen langs de Oostzeekust traceren. Aan de bovenloop van de rivieren waarlangs het hout naar de stapelplaats
afdreef, of op de stapelplaatsen zelf, werden de boomstam-

Bintwerk van hergebruikt eiken in een boerderij bij Oosterbierum. Pressler GmbH dateerde het op
1720, maar de hergebruikte delen zijn waarschijnlijk ouder. (Foto Paul Borghaerts)
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WURK ÛNDER HANNEN

SIEM VAN DER WOUDE

Digitaal documenteren en
dendrochronologisch onderzoek

De museumboerderij
Warten vanaf achterkant
met zichtbaar de
zesroeden hooikap. (Foto
Boerderijenstichting Fryslân/
Sytse de Boer)

Timmermerk met
maatverdeling. (Foto Paul
Borghaerts)

Drs. Wiebe Hoekstra
(Feanwâlden, 1954) is
historicus, journalist en
publicist. Hij publiceerde
meerdere boeken, waaronder
De Friese boerderij, 2500 jaar
geschiedenis van de Fryske
pleats.
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men al gekantrecht met de bijl (aan de lange zijden rechthoekig gemaakt). Uit mijn onderzoek blijkt dat in de tweede helft
van de 19de eeuw het hout uit steeds verder weg gelegen
noordelijke havens werd gehaald. Blijkbaar werd het schaarser en werden moeilijker toegankelijke en verder weggelegen
noordelijke gebieden ontgonnen. Dat is te herkennen aan de
uiterst fijne jaarringen van de langzaam groeiende bomen.
Danzig (Gdansk) vind ik in de archiefstukken en tolregisters
vaak terug als aanvoerhaven.’
Dankzij het dendrochronologisch onderzoek kunnen de handelslijnen in kaart worden gebracht en bepaald waar het hout
vandaan kwam. ‘Het hout van na 1600 is allemaal grenen en
eerst afkomstig uit Noorwegen. Vanaf de eerste helft van de
17de eeuw trad er een verschuiving op richting Zweden, Polen
en de Baltische staten. Reden voor die verschuiving was dat
Engeland beter betaalde voor het Noorse hout. Nederlandse
reders weken daarom uit naar de handel over de Sont, naar
de Oostzee en de Baltische staten. Het transport was kostbaar en het hout werd vanuit de steden langs de riviermondingen verscheept naar Nederland, hoofdzakelijk naar de
stapelplaats in Amsterdam.’ Bij de Sonthandel waren veel
Friese schippers betrokken, met name uit Hindeloopen. Hout

bestemd voor de Friese boerderijen werd voornamelijk afgeleverd in Harlingen. Alle landen langs de Oostzee en Baltische
kust waren exporterende houtlanden. De vraag was groot.
Om bijvoorbeeld een groot VOC-schip te bouwen was het
hout van 3.000 bomen nodig. Vanuit de snel groeiende stad
Amsterdam was in de Gouden Eeuw de vraag eveneens groot.
Een deel van het hout blijkt afkomstig te zijn uit het Elbegebied, waarvan Harburg bij Hamburg de stapelplaats was. Het
achterland van de Elbe liep door tot in Brandenburg, waar
men in de eerste helft van de 17de eeuw al productiebossen had met snel groeiend hout. ‘Het snel groeiende hout
kun je herkennen aan de jaarringen; zoals het jaar waarin er
opgesnoeid werd, want daarna groeide het hout weer sneller. Nu ik zoveel houtstalen heb, is er zelfs internationaal
belangstelling voor mijn monsters, omdat dit als referentie
gebruikt kan worden voor de datering van het hout. Ik werk
nu aan het perfectioneren van een statistisch programma,
waardoor ik steeds exacter de ouderdom en de plaats van
herkomst van het hout kan bepalen. Daarmee kan een duidelijk beeld gegeven worden van hoe de handelslijnen door de
eeuwen heen zijn geweest.’ Verdere uitwerking van de grote
hoeveelheid gegevens zal nog wel enige tijd in beslag nemen.
De eerste uitkomsten zijn nu al belangwekkend, een impuls
voor het boerderijenonderzoek en voor het behoud van de
geschiedenis van het platteland van Friesland. <

Links door stamboomstudie
Stamboomonderzoek met behulp van de computer is al jaren gewoon. Onderzoekers leggen hun gegevens vast met
programma’s als HazaData of Aldfaer. Maar er is veel meer mogelijk. De enorme hoeveelheid genealogische informatie, die
(hoofdzakelijk) vrijwilligers de afgelopen decennia in de computer invoerden, kan iedereen raadplegen op websites als Wie
Was Wie. Wetenschappelijke onderzoekers hebben hun oog op deze berg data laten vallen en zien nieuwe mogelijkheden voor
grootschalig stamboomonderzoek.

K

ees Mandemakers is projectleider van
Historische Steekproef Nederlandse
Bevolking. Dit HSN-project, dat sinds 1991
loopt, beoogt een statistisch, wetenschappelijk
betrouwbaar portret van de Nederlandse
bevolking uit de geboorteperiode 1812-1922 te
geven. Deze periode is bepaald door bronnen
die voor het hele land beschikbaar zijn. Hiervoor
is een representatieve selectie van ca. 85.000
personen uit de geboorteakten getrokken. De
levensloop van deze personen wordt gevolgd in
de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters.
Van het zo verkregen gegevensbestand wordt
veel gebruik gemaakt voor onderzoek naar
bijvoorbeeld analfabetisme, kindersterfte,
migratie en sociale mobiliteit. Het gaat bij de
uitkomsten altijd om totalen en gemiddelden;
individuele personen blijven buiten beeld. Het
onderzoek heeft al opmerkelijke uitkomsten
opgeleverd. Zo blijkt de geletterdheid in Friesland
relatief hoog te zijn. En de Indiëgangers

>

Veel van de Friese boerderijen zullen in de komende
vijftig jaar uit het landschap verdwijnen. Het project
van digitaliseren, opmeten van de vormverhoudingen,
maatvoering en bouwtechniek en het vastleggen van
vlot-, transport- en timmermerken is daarom van het
grootste belang. Paul Borghaerts doet een oproep aan
gemeenten mee te werken aan digitaal documenteren
als vorm van behoud. Aanvullend zou de ouderdom
van het gebint en de kapconstructie moeten worden
vastgesteld. Het geeft niet alleen informatie over de
ouderdom van het huidige gebouw, maar kan tevens
inzicht geven in de ontwikkelingsgeschiedenis: was het
oorspronkelijk onderdeel van een Fries langhuis of werd
de schuur van meet af aan als Friese schuur geplaatst?
Dendrochronologisch onderzoek, waarbij door het
analyseren van de jaarringen de ouderdom en herkomst
van het hout kan worden bepaald, is op dit moment een
van de prioriteiten. Het onderzoek heeft tot nu toe al
verbluffende resultaten opgeleverd, waaruit blijkt dat de
ouderdom verder terug gaat dan men tot nu toe voor
aannemelijk hield. De oudste datering van wat hij in de
greidhoek heeft ontdekt, is een bintwerk dat terug gaat
tot 1595 bij een schuur in Reahûs. Dat is ruim een eeuw
ouder dan tot nu toe gedacht.

Met het LINKS-project probeert men de gegevens
uit geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten te
koppelen. Portret van de familie Ganzinga uit
Koudum met Jacob Ganzinga, dochters Afke en
Hiltje en Trijntje Ganzinga - v.d. Veer. (Tresoar)

kwamen in de 19de eeuw hoofdzakelijk uit de
kustprovincies. De gegevens van het HSNproject zijn in principe voor iedere onderzoeker
beschikbaar, maar dan wel geanonimiseerd.
Uit de HSN is het LINKS-project voortgekomen.
De officiële naam is Linking System for Historical
Family Reconstruction. In tegenstelling tot de
HSN gaat het hier wel om alle Nederlanders
uit de 19de eeuw en niet om een steekproef.
De gegevens worden ontleend aan Wie Was
Wie. Men probeert de gegevens uit geboorte-,
huwelijks- en overlijdensakten te koppelen. Een
voorbeeld: in een huwelijksakte komen niet alleen
de namen van bruid en bruidegom voor, maar
ook de namen van hun wederzijdse ouders. De
namen van de ouders komen ook voor in hun
eigen huwelijksakte, maar dan in de rol als bruid
en bruidegom. Met behulp van de computer
worden de namen gestandaardiseerd en daarna
kunnen de personen in hun verschillende rollen
worden gelijkgesteld en in een andere bewerking
kunnen kinderen aan ouders worden gekoppeld.
Het resultaat is een collectieve stamboom van
doorgaans drie, maar soms wel vijf generaties.
In 2014 kon het publiek voor het eerst kennis
nemen van de resultaten op een bijeenkomst

van het Centraal Bureau voor Genealogie. In de
toekomst zullen meer grote databestanden met
elkaar worden gelinkt. Zo wordt al onderzoek
gedaan naar het toevoegen van geografische
coördinaten aan de plaatsnamen waardoor
cartografische bewerkingen mogelijk worden.
Men kan dan bijvoorbeeld op de kaart zien waar
alle leden van een familie wonen. <

Kees Mandemakers
van het Internationaal
Instituut voor Sociale
Geschiedenis hield op
een recente bijeenkomst
van het Genealogysk
Wurkferbân van de
Fryske Akademy en
de Friese afdeling
van de Nederlandse
Genealogische
Vereniging een inleiding over de toekomstige
ontwikkelingen. (Foto Martin van Welzen)

> Meer weten?
• https://socialhistory.org/en/hsn/links-demopedigrees-groningen-and-drenthe
• https://socialhistory.org/en/hsn/index
• https://socialhistory.org/en/hsn/historical-dutchtoponyms-spatio-temporal-1812-2012
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PLEKKEN MET GESCHIEDENIS

HANS KOPPEN

Waar
de witte
tenten
wachten
De anarchistisch
propagandist Jo de
Haas als spreker op de
Pinksterlanddagen van
1938 of 1939.

Vlag van de Vrijzinnig
Christelijke Jeugd Centrale die
vele kampen bij Appelscha
organiseerde.

Kampeerterrein in de duinen
bij Appelscha, 1937. (Tresoar)
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‘De valse ethiek van het kapitalisme, de eerbied voor het bezit, hebben wij uitgebannen. Neem je
levensbehoeften en onteigen de bezitter, gelden voor ons als redelijke en zedelijke levensbeginselen.’
Het tijdschrift De Moker van de anarchistische jeugdbeweging wond er geen doekjes om: bezit
was diefstal, werk in loondienst misdadig. In de jaren 1920 en 1930 discussieerde rode, blauwe,
anarchistische en christelijke kampvuurjeugd druk op de Appelschaster heide over vragen rond recht
en onrecht, opstand en strijd, roeping en taak.

A

ppelscha is omgeven door natuur. Zandruggen
geven wat reliëf aan het van origine onvruchtbare
dekzandlandschap daar. Lang was Appelscha
een gehucht aan het eind van de wereld. Eind 18de,
begin 19de eeuw nam de omvang daarvan echter sterk

toe door de komst van grote aantallen veenarbeiders.
Gronduitputting en overbeweiding deden uitgestrekte heideen stuifzandgebieden ontstaan. Na 1880 werden veel van
die gebieden beplant met bos. Het Aekingerzand, of De Kale
Duinen, ontkwam daaraan en trekt nu duizenden bezoekers.
Het natuurschoon was de reden dat rond Appelscha vanaf
het begin van de vorige eeuw het toerisme opkwam. Eerst
tram en fiets, later autobus en privéauto maakten het gebied
bereikbaar voor vakantie- en vrijetijdsvierders. In de loop
van de tijd ontwikkelde Appelscha zich tot een gewilde
bestemming voor schoolreisjes en familie-uitstapjes.
Generaties kinderen vermaakten er zich in de overvolle
speeltuinen, ravotten op de gloeiendhete stuifzanden,
werden gelaafd met liters ranja en verwend met een ijsje
tot besluit. Ook kamperen kwam op als recreatieactiviteit.
Voor de oorlog was dat een tamelijk elitaire aangelegenheid.
Wie ging kamperen moest beschikken over vervoer, tent en
een kampeeruitrusting, minimaal omvattend een Primus,
pannenset en slaapzak. Welke arbeidersjongen bezat zulke

spullen? De overheid vond het kamperen maar niks: wat
gebeurde daar wel niet in de vrije natuur, zo zonder toezicht?
Werd er wellicht, oh schande, gemengd geslapen in die
tenten? In veel gemeenten werd kamperen als landloperij
verboden of streng gereglementeerd. Een kampeerkaart
werd al snel verplicht gesteld. Het ANWB-kampeerpaspoort
was slechts te verwerven door het afleggen van een heus
examen. Kampeertechniek, kampeeretiquette en verplichte
deelname aan een oefenkamp waren daar onderdelen van,
en disciplineerden zo het ongebonden kampeervolk.

Opkomst van de jeugdbeweging
Aan het eind van de 19de eeuw ontstonden bij de jeugd
nieuwe vormen van groepsorganisatie. Algemeen daarin
was een collectief streven naar een betere wereld, naar
saamhorigheid en zelfontwikkeling. Als eersten stimuleerden
de kerken de oprichting van levensbeschouwelijke
verenigingen voor jonge mannen en vrouwen. Vervolgens
raakte de jeugd geïnspireerd door buitenlandse organisaties
zoals de Engelse padvinderij (1907), een organisatie
gericht op groepsleven, sportiviteit en buitenzijn, en de
Wandervogel (1896), een van oorsprong Duitse beweging
van scholieren en studenten die zich wijdden aan wandelen,
zwerven door de natuur en vrij reformleven. Ook kwamen er
verenigingen die zich gingen bezighouden met een specifiek
maatschappelijk doel, vaak sterk idealistisch van aard. De
Nederlandse Jeugdbond van Abstinent Studerenden (1919),
bijvoorbeeld, richtte zich op drankbestrijding. Ageren tegen
de liberaal-burgerlijke en kapitalistisch maatschappelijke
ordening was doel van, onder meer, de SociaalDemocratische Jongelieden Bond (1898), de Arbeiders
Jeugd Centrale (1918) en het Vrije Jeugd Verbond (1924)
van anarchisten en radicaal antimilitaristen. Ook werden
natuurclubs opgericht, zoals de Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie (1919). Dit is maar een greep uit het rijke
scala van jeugdbewegingsorganisaties uit het Interbellum.
Kenmerkend voor veel van die clubs was dat hun leden
regelmatig, meestal wekelijks, bij elkaar kwamen en dat zij
een voorkeur hadden voor uniformen. Met grote vaandels en
pittige marsmuziek luisterden ze hun manifestaties op. Het
zingen van volksliederen en opvoeren van lekespelen was
een algemeen gebruik. Veel organisaties gingen jaarlijks met
hun leden ‘op kamp’, doorgaans op een afgelegen terrein
middenin de natuur. Ook de omgeving van Appelscha was
daarvoor geliefd.

Pinksterlanddagen
De Pinksterdagen waren het hoogtij van landelijke
kampen en jeugdmanifestaties. Al vanaf 1927 kwamen met
Pinksteren anarchistische jongeren uit de drie noordelijke
provincies in Appelscha bij elkaar. In 1933 kochten zij aan
de Aekingaweg een aardappelveldje. Daarop vestigden
zij het kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’. Sindsdien

worden daar, tot op de dag van vandaag, de anarchistische
Pinksterlanddagen gehouden. De zogenoemde blauwe
jeugd - de drankbestrijders, abstinenten of (geheel)
onthouders - ontmoette elkaar ook in Appelscha. Hun
plaats van samenkomst was Ús Blau Hiem, een in 1930
door de Jeugdbond voor Onthouding (1919) aangekocht
voormalig opvoedingsgesticht, prachtig gelegen in het
bos. Ús Blau Hiem werd bezocht door schoolklassen, antidrankverenigingen en individuele trekvogels. Later kon er
gekampeerd worden, mits de fles gesloten bleef. In 2011 is
Ús Blau Hiem verkocht. Het is nu een gewone (niet-blauwe)
camping.
Iets over de grens met Drenthe, op het Mastenveldje aan de
Bosweg in Diever, organiseerden vanaf 1922 de jongeren van
de Vrijzinnig Christelijke Studentenbond (VCSB, 1915), later
die van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (VCJC, 1928)
hun jeugdkampen. Daar bloeide rond de witte tenten een rijk
kampleven van spel en sport, bonte avonden, wandelingen
en vieringen. Bij het houtvuur voerden de jongeren in het
donker van de stille nacht indringende gesprekken over
pacifisme, militarisme, geloof en persoonlijke idealen. Het
kampvuur gaf de kampjeugd niet
alleen warmte en gezelligheid,
maar stond bij veel deelnemers
ook symbool voor persoonlijke
mystiek, collectieve emotie en
onvergetelijke herinneringen.
Appelscha is nog steeds een dorp
van kamperen, schoolreisjes
en attractieparken. In de jaren 1960 versplinterden echter
de kerkelijke en politieke zuilen, namen individualisme
en secularisering toe en verminderde het geloof in Grote
Verhalen. Het waren belangrijke factoren die bijdroegen tot
de ondergang van de jeugdbeweging, en daarmee tot de
teloorgang van het daarmee verbonden kampleven. Alleen
de anarchisten houden op hun vertrouwde stek aan de
Aekingaweg nog steeds hun landdagen en discussiëren daar
onverdroten voort. <

Appelscha was een geliefde
plek voor schoolreisjes.
Ook kinderen van de
Noorderschool in Meppel
gingen er naar toe.

In 1930 kon de Jeugdbond
voor Onthouding hun
kampen voortaan in het
witte huis met rieten dak,
Ús Blau Hiem, houden.
Daarvoor sliepen de jongens
en meisjes in tenten.

Welkomstbord bij vrijsocialistische camping
‘Tot Vrijheidsbezinning’ in
Appelscha.
> Meer weten?
• G. Harmsen, Blauwe en
rode jeugd. Ontstaan,
ontwikkelingen en teruggang
van de Nederlandse
jeugdbeweging tussen 1853
en 1940, SUN Uitgeverij,
Nijmegen, 1961/1975
• C. Boer et al., Het
jonge hart. Het verhaal
van de VCJC 19151985, Boekencentrum,
Zoetermeer, 1994
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JOHAN VAN DER WAL

voor hen te varen, en daarbij verloren gingen: 104. In totaal
bedroeg het verlies aan schepen dus 525, bijna de helft van
de vloot.

Konvooivaart

Koopvaardij in oorlogstijd

‘U-boat inside the Convoy’.
John Hamilton, olieverf op
doek. (Imperial War Museum,
London)

Nog voor de Duitse inval op 10 mei 1940 verliest Nederland 24 schepen. Daarbij vallen tal van
slachtoffers. Het passagiersschip ‘Simon Bolivar’ loopt op 18 november 1939 in Het Kanaal op twee
Duitse mijnen. Het schip was met ruim 400 passagiers, waaronder Europa ontvluchtende Joden,
onderweg naar Venezuela. Er komen 80 mensen om het leven, onder wie steward Hendrik Ruigh uit
Harlingen. Scheepsarts Ebes uit Workum overleeft de ramp. De verontwaardiging in het land is erg
groot, vooral vanwege het grote aantal kinderen onder de slachtoffers.

S

chokkend is ook de ondergang van de tanker
‘Sliedrecht’, twee dagen eerder op de Atlantische
Oceaan. Het schip wordt aangehouden door een
U-boot. Als blijkt dat het onderweg is naar een Britse haven,
kennen de Duitsers geen mededogen. De bemanning krijgt
gelegenheid het schip in de twee sloepen te verlaten, voor
het wordt getorpedeerd. Eén sloep met vijf inzittenden weet
Ierland te bereiken, van de andere is niets meer vernomen.
Kapitein Cornelis Boer, afkomstig van Terschelling, vindt met
nog 25 andere zeelieden de dood.
Op slechts weinig plaatsen in Nederland, ook Friesland,
is bij het herdenken van slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog aandacht voor de verliezen bij de Nederlandse
koopvaardij. Onder het grote publiek is maar weinig bekend
over de rol van de vloot in oorlogstijd. Toch liep het aantal

12

slachtoffers onder de opvarenden in de duizenden. Over de
verrichtingen van de marine is veel meer bekend. Zo speelde
onze zeemacht een belangrijke rol bij de verdediging van
toenmalig Nederlands-Indië tegen Japan. Maar de rol van de
koopvaardij in oorlogstijd is lang onderbelicht gebleven, ook
wat het Friese aandeel daarin betreft. Toen Duitse troepen op
10 mei 1940 ons land binnenvielen, waren van de ruim 1.100
Nederlandse schepen er 843 buitengaats. Tezamen telden
zij ruim 18.500 opvarenden. Nadat de oorlog in mei 1945
was beëindigd, bleken 3.376 Nederlandse zeelieden te zijn
omgekomen. In september 1945, na de capitulatie van Japan,
was dit aantal opgelopen tot ruim 3.600, twintig procent van
de totale vlootbemanning. Door vijandelijke actie gingen 421
schepen verloren, welk cijfer nog moet worden verhoogd
met de schepen die door de Duitsers werden gedwongen

Na de Duitse inval roept de Nederlandse regering
vanuit Londen alle Nederlanders buiten bezet gebied
op, zich tegen de Duitsers te verzetten. Direct worden
honderden Nederlandse koopvaardijschepen voor de Britse
oorlogsvoering ingezet. Zij krijgen een logistieke taak met de
aanvoer van voedsel, brandstoffen en wapens uit Amerika,
Afrika en Australië naar Engeland, dat immers niet meer
vanuit Europa kan worden bevoorraad. In een later stadium
fungeren de passagiersschepen als troepentransportschip,
met name in het Middellandse Zeegebied.
De Nederlandse zeelieden vallen onder de werking van het
in juni 1940 ingestelde Eerste Vaarplichtbesluit, waarmee
een behoorlijke personeelsvoorziening op de schepen is
gewaarborgd. Begin 1942 volgt het Tweede Vaarplichtbesluit,
waarin de rechten en plichten van de zeelieden zijn geregeld,
en dat hen ook de mogelijkheid biedt tegen plaatsing op
een bepaald schip in beroep te gaan. Deze maatregelen
maakte van hen immers ongewild frontsoldaten, die op
vrijwel onbewapende schepen volop aan het oorlogsgeweld
werden blootgesteld. Toch is maar een klein deel van
het Nederlandse koopvaardijpersoneel tijdens de oorlog
gedeserteerd. In totaal ging het om zo’n 700 man, die zich
niet aan de Vaarplichtbesluiten hielden en deserteerden,

hetgeen hen op geldboetes en celstraffen kwam te staan.
Vanaf 1941 worden de schepen wel beter bewapend, maar
zijn ze nog steeds niet in staat zich goed tegen de Duitsers,
met hun beruchte U-boten, te verdedigen. Om hen zo goed
mogelijk te beschermen, wordt een beproefd recept uit
vroeger tijden uit de kast gehaald: de konvooivaart, compleet
met snelle oorlogsschepen en vliegtuigen om vijandelijke
eenheden te lijf te gaan.
Vrijwel direct nadat de Duitsers ons land bezetten, hebben
Nederlandse reders in Engeland, waar sommigen al
vestigingen hadden, de ‘Nederlandsche Scheepvaart- en
Handelscommissie’ opgericht, oftewel ‘The Netherlands
Shipping and Trading Committee’, in de wandeling de
‘Shipping’ genoemd. De commissie is verantwoordelijk
voor het beheer van de Nederlandse schepen. De regering
gelast de rederijen hun commerciële activiteiten te staken.

De 16-jarige lichtmatroos
Hiele Lettinga uit Harlingen
kwam op 18 mei 1940 om
het leven toen de coaster
‘Pia’ in Het Kanaal op
een mijn liep. (Foto fam.
Lettinga)

De tanker ‘Lucrecia’ werd
op 27 juni 1940 westelijk
van Ierland door een
U-boot getorpedeerd.
Kapitein Cornelis Smit van
Terschelling kwam hierbij om
het leven. De foto is gemaakt
door een toevallig passerend
Brits vliegtuig. (Foto fam.
Smit)

Door de schepen in konvooi
te laten varen waren ze
minder kwetsbaar voor
vijandelijke eenheden. De
konvooien werden bewaakt
door snelle oorlogsschepen
en vliegtuigen. (Nederlands
Scheepvaartmuseum)
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Het Zeemansmonument
aan de Waddenpromenade
in Harlingen werd na
lang aandringen van
nabestaanden in 1995
geplaatst. De jaarlijkse
herdenking vindt hier plaats
op 4 mei ’s middags. (Foto
Johan van der Wal)

Alle koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag worden
namens de Shipping gevorderd, en verhuurd aan het Britse
Ministry of Shipping en de Amerikaanse War Shipping
Administration. De opbrengsten worden besteed aan
vervanging van verloren gegane eenheden en hulpfondsen
voor zeevarenden. Want die waren direct nodig, aangezien de
Duitsers geallieerde schepen voortdurend aanvielen.

Dood en verderf

Eerste machinist Dirk van der
Mey (41) kwam op 1 juli 1942
in de Straat van Mozambique
om het leven bij de
ondergang van vrachtvaarder
‘De Weert’. (Foto fam. Van
der Mey)
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Naarmate de oorlog vordert, doen de Britten er alles
aan hun land zo goed mogelijk te bevoorraden. Er is
vooral veel luchtdoelgeschut nodig, om zich tegen Duitse
luchtaanvallen te kunnen verdedigen. Voor de aanvoer
is een verhoogde inzet van mensen en materieel nodig.
Schepen die allang waren afgedankt, en eigenlijk al gesloopt
hadden moeten worden, varen toch weer uit. Naar militaire
bekwaamheid van de opvarenden wordt niet gekeken. Alleen
officieren volgen in Engeland een korte cursus, om met de
oorlogsomstandigheden om te kunnen gaan. Kinderen van
vijftien, zestien jaar worden zonder aanzien des persoon
naar zee gestuurd. Dat ondervindt de 16-jarige lichtmatroos
Hiele Lettinga uit Harlingen. Hij komt op 18 mei 1940 om als
de coaster ‘Pia’ in Het Kanaal op een mijn loopt.
Naast Duitse oorlogsschepen en vliegtuigen, zaaien
vooral de U-boten op zee dood en verderf. Grote groepen
hiervan verenigen zich tot zogenoemde ‘wolvenhorden’
(wolfpacks) om zoveel mogelijk geallieerde schepen tot
zinken te brengen. Dit lot treft onder andere de vrachtvaarder
‘Ootmarsum’ die in konvooi op de Atlantische Oceaan
vaart. Het schip vervoert een lading ijzererts, die begint
te schuiven als op 23 november 1940 een torpedo inslaat.
De ‘Ootmarsum’ gaat met man en muis binnen luttele

seconden ten onder. Onder de slachtoffers zijn drie Harlinger
zeelieden: kapitein Jan de Vries, tweede machinist Pieter
Wijnia en stoker Hermanus Bekius.
Er komt een lichtpuntje in de oorlog ter zee, als de Britten
in mei 1941 de Enigma-coderingsmachine uit een zinkende
U-boot weten te bemachtigen. Daardoor kunnen ze de
Duitse radioberichten voortaan ontcijferen, zodat de Duitsers
al in de loop van 1941 hun U-bootsuccessen drastisch terug
zien lopen (over Alan Turing, die de codes kraakte, is de film
‘The Imitation Game’ gemaakt). In augustus 1941 slagen de
Britten er zelfs in een complete Duitse onderzeeër te kapen.
Dat leidt ertoe, dat de U-boten met grotere trefzekerheid
kunnen worden bestreden.
Op 22 juni 1941 vindt de langverwachte aanval van Duitsland
op de Sovjet-Unie plaats. Dat betekent de start van de
beruchte Moermansk-konvooien, die vanuit IJsland en GrootBrittannië de Russen van wapens voorzien. Op 7 december
1941 raken ook de Verenigde Staten bij de oorlog betrokken,
nadat de vlootbasis Pearl Harbour door Japanse vliegtuigen
werd vernietigd. Vanaf dat moment woedt de oorlog op
wereldschaal.
Door de uitvinding van de radar aan geallieerde zijde, weet
de Kriegsmarine vanaf april 1943 steeds minder schepen tot
zinken te brengen. De grootste afname is bij schepen die in
konvooiverband varen. De U-boten blijken zich totaal niet
tegen de moderne opsporingsmethoden van de geallieerden
te kunnen verweren. Eenmaal ontdekt, zijn ze ten dode
opgeschreven. Admiraal Karl Dönitz, hoofd van de Duitse
onderzeedienst, verklaart op 24 mei 1943: ‘Wij hebben de
slag om de Atlantische Oceaan verloren’. Maar voor alleen
varende schepen blijft het nog steeds onveilig op zee.
Vrijwel elke zeeman was tijdens de oorlog getuige van heftige
gebeurtenissen, die veel psychisch leed veroorzaakten. Soms
raakten die gebeurtenissen in de vergetelheid, maar de
meeste zijn overgeleverd door de scheepsverslagen, die de
hoogst in rang zijnde overlevende van een verloren gegaan
schip voor een regeringsvertegenwoordiger moest afleggen.
Ook de logboeken van de U-bootcommandanten bevatten
verslagen van die gebeurtenissen. Soms verdween een schip
na torpedering direct met alle opvarenden in de golven,
zodat niemand het kon navertellen.
Op 25 juni 1941 torpedeert de U-75 de vrachtvaarder ‘Schie’,
In 1941
bemachtigden de
Britten de Enigmacoderingsmachine
uit een zinkende
U-boot. Daardoor
konden ze
de Duitse
radioberichten
voortaan
ontcijferen zodat
de U-boten hun
successen al
snel terug zagen
lopen. (Deutsches
Marinemuseum)

die meteen over de achtersteven wegzinkt. De commandant
van de U-boot noteert in zijn logboek, dat de ondergang
zo snel ging dat hij niet eens wist om welk schip het ging.
Over sloepen of drenkelingen schrijft hij niets, hoewel
de torpedering op klaarlichte dag plaatsvindt. Naoorlogs
onderzoek wijst uit dat het om de ‘Schie’ ging. Alle 29
opvarenden, waaronder eerste stuurman Arien Zeijlemaker
en kok Willem Lieman van Terschelling, lieten het leven.
Tragisch is ook het verhaal van de ‘De Weert’, slachtoffer van
een Japanse onderzeeboot. Dit schip weet na de Japanse
inval in Nederlands-Indië, Bombay te bereiken. Vandaar
vertrekt het met 72 bemanningsleden op 3 juni 1942 via
Mombassa naar Zuid-Afrika. Daar stappen drie passagiers
aan boord: Marie Lijklema-Breeuwsma uit Burgum met
haar acht maanden oude baby, en een vriendin. De dames
zijn echtgenotes van Nederlandse zeelieden in Bombay.
Ze willen naar Zuid-Afrika, omdat hun mannen het daar
veiliger voor hen vinden. De Japanner valt het schip op
1 juli in de Straat van Mozambique aan. Een langdurige
beschieting volgt, waardoor brand uitbreekt. Verschillende
sloepen komen niet goed te water. Als de kapitein als
laatste van boord gaat, ziet hij een van de vrouwen op een
omgeslagen sloep zitten. Slechts twee opvarenden overleven
de ramp. Onder de slachtoffers zijn beide dames en de
baby, hoofdmachinist Dirk van der Mey uit Harlingen en
tweede stuurman Adolphanus de Vries uit Weststellingwerf.

Zeemanspot
Als de Duitsers beseffen, dat de koopvaardijmensen voor
de geallieerden varen, hun vijanden, verlagen ze de hoogte
van de gages voor de Nederlandse zeemansgezinnen tot
bijstandsniveau. Daarop ontstaat het illegale fonds De
Zeemanspot, dat voor aanvulling zorgt. Voor de zeelieden
die gewond of met psychische problemen terugkeren, en

Hoeveel Friese zeelieden zich op de geallieerde
vloten bevonden, is niet precies bekend. Uit het
beschikbare cijfermateriaal is echter af te leiden, dat 102
koopvaardijmensen afkomstig uit Friesland de strijd op
zee niet hebben overleefd. Dertig Friese marinemensen
kwamen eveneens om het leven, met name bij de Slag
in de Javazee, eind februari 1942. Verder kwamen 43
Friezen om het leven toen ze door de Japanners op
vaak oude, aftandse vrachtschepen naar verschillende
plaatsen in Nederlands-Indië en Japan werden vervoerd
om daar dwangarbeid te verrichten.
Vooral de ramp met de Japanse vrachtboot ‘Junyo
Maru’, op 18 september 1944 voor de kust van
Sumatra, eist veel slachtoffers. Het schip is met
6.500 dwangarbeiders, waaronder duizenden - ook
Friese - gevangen genomen zeelieden, onderweg

De Boeg aan de Boompjeskade in Rotterdam is het landelijke monument voor de in WO II
omgekomen zeelieden. De aluminium scheepssteven is 45 meter hoog. Aan de voet bevindt zich een
acht meter hoge bronzen beeldengroep en de tekst ‘Zij hielden koers’. De Boeg is een ontwerp van de
Italiaan Federico Carasso en werd in 1957 onthuld door Prinses Margriet, petekind van de koopvaardij.
(Foto Willem van der Wal)

de gezinnen van degenen die op zee zijn gebleven, stelt de
regering in 1947 de Wet Buitengewoon Pensioen Zeeliedenoorlogsslachtoffers in. Voor de omgekomen zeelieden is in
Rotterdam het monument De Boeg opgericht. Later kwamen
er eveneens monumenten in onder andere Haarlem en in
1995, het ‘vijftigste bevrijdingsjaar’, werd dat in Harlingen
onthuld. De inzet van de Nederlandse koopvaardijvloot is
van groot belang geweest voor de uiteindelijke geallieerde
overwinning. Van dr. Loe de Jong is de uitspraak dat onze
koopvaardij meer aan de overwinning heeft bijgedragen dan
leger, marine en verzet bij elkaar. <

van Java naar Sumatra. De mannen zouden aan de
Sumatra-spoorweg te werk worden gesteld. Het schip
wordt echter onderschept door de Britse onderzeeër
‘Tradewind’ en, omdat het geen enkel kenteken voert
dat er gevangenen aan boord zijn, getorpedeerd.
Daarbij komt het onvoorstelbare aantal van 5.620
mensen om het leven. In totaal eist de oorlog dus het
leven van 175 Friese zeelieden en marinemensen. De
meeste Friese omgekomen zeelieden waren afkomstig
uit kustgemeenten. Zo kwamen 45 Terschellinger
zeelieden om het leven, en 24 uit Harlingen. Ameland,
Vlieland en Schiermonnikoog verloren respectievelijk
zes, drie en vier zeelieden. Van de zeelieden afkomstig
uit Leeuwarden, kwamen er 25 om. En Sneek, toch
een plaats met weinig binding met de zee, verloor elf
zeelieden.

Johan van der Wal
(Harlingen, 1946) is
zelfstandig historisch
onderzoeker. Als journalist
werkte hij o.a. bij Weekblad
Schuttevaer, Blauwe Wimpel,
Cornelis Douwes, Harlinger
Courant, Friesch Dagblad
en Omrop Fryslân. In 2007
promoveerde hij aan de RUG
op de oorlogsgeschiedenis
van Terschelling.
> Meer weten?
• K.W.L. Bezemer,
Geschiedenis van de
Nederlandse Koopvaardij
in de Tweede Wereldoorlog,
Elsevier, Amsterdam/
Brussel, 1987
• J. Spits en J. van der Wal,
Zeemansgezinnen in bezet
Nederland, Passage,
Groningen, 2010
• Anita van Dissel e.a., De
Nederlandse koopvaardij
in oorlogstijd, Boom,
Amsterdam, 2014
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BY IT GRÊF FAN…

DOEKE SIJENS

A

sochten by de Jongfryske idealen. Yn syn meinimmende
autobiografyske boek Dêr’t de woartels lizze (1980), skreau er
wol wer modern rjochtút oer syn homoseksuele emoasjes.
‘My tinkt noch altyd: der is neat bysûnders oan. Hwêrom soe
in minske allinne leafde fiele kinne foar de oare sekse? Leafde
lit har net kommandearje: hja komt of hja komt net.’
Yn in moai part fan syn wurk sjocht Jousma hieltyd werom
op syn Nijtsjerkster tiid, sûnder dat er sentiminteel wurdt.
Al wist er dat er it ek yn de Dongeradielen net wer fine
koe, fielde hy yn De Haach allegeduerren langstme nei wat
ferdwûn wie. ‘Ik bin hjir ûnforstien, ik bin dy’t nimmen ken.’
Us heit wie ‘weromgeanderich’ hat ien fan syn dochters
sein. Oer dy ûnwennigens nei Nijtsjerk, sterk ferbûn mei syn
sykjen nei in religieus hâldfêst, hat Jousma in tal prachtige
gedichten skreaun, dy’t wolris wer foar ’t ljocht komme
mochten. <

nne Jousma waard grut yn Easternijtsjerk, as
iennichst bern fan in timmerman. Troch de
skoalbern waard er in soad pleage om’t er sa
gefoelich wie en in grouwélige hekel oan fjochtsjen hie.
Allinnich thús, by heit en mem en de pakes en beppes,
fielde er him feilich. Doe’t er fjirtjin jier wie, krige er in beurs
foar de Rykskweekskoalle yn Grins. Dat betsjutte dat er
yn de grutte stêd yn ’e kost moast en allinnich noch yn ’e
fakânsjes nei hús koe. Yn Grins krige de jonge Jousma in
bêste oplieding, mei in soad oandacht foar taal en literatuer.
Jousma wie sljocht mei de Tachtigers en it koe dan ek net
oars, dat er as jonge romantikus ûnder de tsjoen fan Douwe
Kalma en de Jongfriezen rekke. Jousma dichte letter:
Dit wie de dream, dêr’t hy ús hert mei woun:
Oer Fryslân sil in nije maitiid strûze
Ut d’âlde stamme sil nij libben brûze (…)

Anne Jousma…
in boi allinne
op ’e souder
‘Frysk dichter’ stiet net sûnder grutskens op syn grêfstien yn
Easternijtsjerk, mar it wurk fan Anne Jousma (1900-1981) is fierhinne yn
it ferjitboek rekke. Hy wie aktyf yn de tiid dat it manlike wurk fan Trinus
Riemersma en Anne Wadman tige populêr wie. Syn eigen fersen en
proaza wienen dêrby fergelike tear en myld en krigen net folle oandacht.
Dat er oan reynkarnaasje leaude, die syn reputaasje ek gjin goed.
Anne Jousma waard grut yn Nijtsjerk, as iennichst bern fan in timmerman. Doe’t er fjirtjin jier wie,
krige er in beurs foar de Rykskweekskoalle yn Grins. Dêr krige de jonge Jousma in bêste oplieding,
mei in soad oandacht foar taal en literatuer. Portret fan Anne Jousma as jongeman. (Tresoar)
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Kalma trune Jousma oan om him yn it Frysk te uterjen en yn
1920 stiene syn earste fersen al yn it Jongfryske blêd Frisia.
Jousma die fansels mei oan it kritewurk fan de Mienskip,
dêr’t neffens him tige praat waard oer hege idealen foar
Fryslân, ‘dy’t wy fêst net allegeare berikt hawwe.’ Hy wie ek
ien fan de dielnimmers oan it Jongfryske simmerkamp fan
1920 op It Amelân. Hy spile mei yn opfieringen fan Kening
Aldgillis fan Kalma as Ebroïm, de ‘seinboade fan Francië’.
Sa’t er earder yn Grins al in romantyske freonskip mei in
skoalgenoat hân hie, krige er op it Amelân sa’n ynlike bân
mei Wibe Wiersma (1904-1965), de lettere heechlearaar.
Jousma skreau dêr in fersesyklus oer dy’t as ‘It lok’ yn Frisia
ferskynde – mar doe wie de freonskip al wer belune.

Omfierrens
As jonge ûnderwizer kaam Jousma earst yn Lunteren teplak,
dêr’t er slim ûnwennich fan Fryslân wie. Yn 1921 krige er wurk
yn Âldtsjerk en dêr trof er syn oansteande frou, Aukje Mook.
Yn dy tiid gie de Jongfryske Mienskip in dúdlik sosjalistyske
rjochting út en soks stie Jousma net oan. Hy betanke as
lid en rekke dêrmei ek syn redakteurskip fan Frisia kwyt.
Nei syn houlik yn 1924 koe er haad fan in legere skoalle
op It Bilt wurde. Om’t it him dêr min foldie, sollisitearre
Jousma rûnom en krige sa yn 1929 wurk yn De Haach. Dêr
soe er tenei bliuwe, earst as learaar, letter as haad fan in
MULO-skoalle. As Fries om utens wie er wakker aktyf yn de
Fryske Krite fan De Haach. Nei dy earste rite fan Jongfryske
sonnetten wie Jousma lang gjin produktyf dichter. Syn earste
bondel Kimelûd ferskynde net earder as yn 1940. Om’t er
omfierrens wenne, bemuoide hy him ek net bot mei de
Fryske literatuer. Yn 1963 ferskynde syn twadde bondel It
twadde lân. Mei’t er yn 1965 syn pinsjoen krigen hie, gie syn
produksje omheech. Hy sette him no ek ta it skriuwen fan
romans: Faes efter glês (1968), Dûmny’s Twilling (1974), Wibe
Professor (1975) en De pleats oan ’e feart (1981). Yn it Hollânsk

It grêf fan Anne Jousma yn Easternijtsjerk mei op de stien de tekst
‘Frysk dichter’. (Foto Hoge Noorden)

ferskynde de roman Toetanchamon (1969). Acht kear wûn er
in Rely Jorritsma-priis, fjouwer kear mei in fers en likefolle
kearen mei in ferhaal. Yn 1972 beklage Jousma him der wol
oer dat der sa’n bytsje belangstelling foar syn wurk wie yn
Fryslân, de measte fan syn hânskriften waarden troch de
útjouwers wegere. Aardich is, dat men yn al syn romans
syn alter ego Wibe Wiarda werom fynt, elke kear wer yn in
oare rol. Nijsgjirrich is ek dat - wolriswier och sa hoeden - in
bepaald eroatysk aspekt hieltyd werom komt yn de ferhalen
dat liket op masogisme, it passyf ûndergean fan geweld mei
in mingeling fan pine en genot.

Omsjen
Hiel myn libben haw ik derom socht:
it heimnis himel
en ierde.
Al myn dagen haw ik derom tocht,
as ljocht en tsjuster
forglieden.
Nou ’k de jierren fan sterken birikt
haw, sjuch ’k forwûndere
oer ’t skouder.
Earne fier yn ’e dizen - bin ik ’t? in boi allinne op
’e souder.

Anne Jousma sittend by
tafel. (Tresoar)

It lân hjirefter
Jousma wie mei it kalvinisme opbrocht, mar rekke dêr
letter los fan. Oars as syn kollega’s Wadman en Riemersma
fersmiet er religy perfoarst net, hy socht it mear yn teosofy,
reynkarnaasje, karma of astrology. ‘Ik besykje in boadskip
te bringen fan forbounens mei it lân fan hjirefter, dat him
spegelet yn ús ierdse foarmen,’ fertelde Jousma. ‘In boadskip
ek, dat yn alle religys besletten is, hwêrfan de wurden faeks
ûngelyk binne, mar de forburgen ynhâld gelyk.’ Yn Fryslân
waard soks mar min begrepen, men fûn it dizich praat.
Folle letter soenen de opfettingen fan Jousma as New Age
populêr wurde. Syn religieuze opfettingen mochten dan
modern wêze, syn miening oer de moderne tiid waard hieltyd
konservativer. Jousma spruts fan ‘dizze lossleine tiid’ en
moderne dichters woenen neffens him mei alle geweld ‘netkonvinsioneel’ wêze. Hy wie ek weromgien nei de Jongfryske
Mienskip en it blêd Lyts Frisia, dêr’t âlde mannen hâldfêst

Yn 1929 krige Anne Jousma
wurk yn De Haach, earst as
learaar, letter as haad fan in
MULO-skoalle. Op de foto
kuieret er mei syn frou yn in
winkelstrjitte yn De Haach.
(Tresoar)
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en lange en brede stoet mensen trekt over een
boomloze weg tussen grasland. De heren met hoge
hoeden en petten en de vrouwen in lange rokken, al
dan niet met een schort om. De foto is oud en vervaagd
en het fotopapier vlekkerig, waardoor de gebouwen aan
de horizon moeilijk te duiden zijn. Het is geen historische
opname van een recreatieve wandeltocht, maar de begrafenis
van een rooms-katholiek priester: begin oktober 1889
wordt de deken van Leeuwarden naar zijn graf gebracht.
Honderden parochianen, collega’s, stadsgenoten en
hoogwaardigheidsbekleders begeleiden zijn baar.
Johannes Menting is nog maar 56 jaar, als hij het tijdelijke
met het eeuwige leven verwisselt. Uit een advertentie in
de Leeuwarder Courant blijkt dat zijn parochiebestuur zich
nogal overvallen voelt door de dood van hun herder na een
‘kortstondige ongesteldheid’. Nog maar vijf jaar daarvoor is
Menting benoemd tot deken van Leeuwarden en pastoor van
de St. Bonifatiusparochie. Hij komt op het moment, dat de
nieuwe ‘kathedraal’ van de Amsterdamse architect

P.J. Cuypers haar voltooiing nadert. Als in het najaar van
1884 de Bonifatiuskerk ingewijd wordt met een pontificale
mis door de Utrechtse aartsbisschop P.M. Snickers
zit pastoor Johannes Menting vooraan. Voor hem een
gedenkwaardig moment van glorie.
Nog slechts een paar keer haalt de pastoor nadien de krant.
In het voorjaar van 1889 wijdt hij de nieuwe rooms-katholieke
dodenakker in Harlingen, ongewis van het feit dat hij zelf
dit jaar zal sterven. Slechts twee weken na zijn overlijden
wordt de inrichting van zijn huis al verkocht in de zaal van
mej. de Weduwe van der Wielen en verspreiden zijn aardse
bezittingen zich over alle windrichtingen. Wie zal zich
ontfermd hebben over het partijtje wijn en sigaren en over
zijn bidstoel met rieten zitting? <
Wie kan vertellen waar het tafereel van de foto zich bevindt? En naar welke begraafplaats
de deken te rusten werd gebracht? Het is lastig te duiden, maar we zouden het graag te
weten komen. Mail uw idee naar redactiefryslan@upcmail.nl.
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HISTORICI IN FRIESLAND

M

KERST HUISMAN

et zijn dissertatie uit 1978 raakte Gjalt
Zondergeld (1937) een gevoelige snaar. Zijn
promotie in Groningen werd druk bezocht.
Niet dat er al eens niet hier en daar eerder over
de houding van sommige pommeranten was gedebatteerd in kleine kring woedde een hartstochtelijke polemiek - maar
het uitgebreide relaas van Zondergeld deed wel de deur
dicht. Het 570 bladzijden tellende boek is bovendien nog
steeds een veel geraadpleegd naslagwerk over drie decennia
Friese Beweging in een roerig tijdperk. Die beweging maakte
net toen stormachtige ontwikkelingen door. Na de gezapige
19de eeuw brak begin 20ste eeuw de vernieuwing door. Dat
gebeurde onder aanvoering van de charismatische literator
Douwe Kalma, die met zijn Jongfryske Mienskip vanaf 1915
veel nieuw elan bracht. Maar Kalma was politiek gezien
nogal een voortdurend van standpunt veranderende figuur.
Daardoor ontspoorde hij in de Tweede Wereldoorlog.
Van huis uit kreeg Zondergeld een sterk socialistische en
antimilitaristische instelling mee. Die overtuiging heeft
hij zijn hele leven niet verloochend. Zijn moeder kwam uit
een SDAP-fermidden in Tietjerksteradeel, zijn vader uit een
arbeidersmilieu in Noordwolde. Hij verkeerde in de kringen
van de revolutionaire socialist Johannes Mooij. Zondergeld
senior werd opgeleid aan de Rietvlechtschool, maar kreeg
een baan bij de douane, gestationeerd in Nieuweschans,
Zevenaar en Rotterdam. Na de oorlog werkte hij als
ontvanger der belastingen in Enkhuizen, Heerenveen en
Leeuwarden. Vandaar dat zijn zoon in meerdere plaatsen
naar de lagere school en het voortgezet onderwijs ging.

In dienst
van het sociale
Een kleine veertig jaar geleden veroorzaakte Gjalt Zondergeld
een storm in de Friese wereld. Oorzaak was de verschijning
van zijn proefschrift De Friese Beweging in het tijdvak der beide
wereldoorlogen. Hierin beschreef hij in detail de handel en wandel van
de voormannen van de Friese Beweging in de periode van de beide
wereldoorlogen en het nationaalsocialisme. Die handel en wandel van
vooraanstaande ‘bewegers’ was, om het zo maar te zeggen, niet echt
iets wat je van ‘vrije Friezen’ jegens de nazibeweging zou verwachten.

Gjalt Zondergeld
in zijn woonplaats
Weesp.
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Taalstrijd is vooral sociale strijd
Het waren deels ook plaatsen die al vroeg zijn
maatschappelijke en historische belangstelling prikkelden:
Rotterdam, waar hij het oorlogsgeweld van nabij meemaakte
en Enkhuizen, waar hij de verhalen van de Tachtigjarige
Oorlog als schoolkind meekreeg. Op een gegeven moment
werden daar in de HBS Duitse soldaten gelegerd. Hij zag
ze als de Spanjaarden die ooit de stad hadden bedreigd.
Daar kwam bij dat ze in de familie veel lazen. Hijzelf las
al op zijn zevende de Kaukasische vertellingen van Tolstoi.
Zijn grootvader van moeders kant had een abonnement op
Keesings Historisch Archief. De jonge Gjalt verslond alles wat
daarin stond over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog,

Wat beweegt Friese historici? Waarom doen
geschiedkundigen onderzoek op dit relatief kleine
terrein van wetenschap? En met welke onderwerpen?
Onderliggende vraag is: wat is eigenlijk Friese
geschiedenis? Redenen genoeg voor een serie
interviews met onderzoekers op het terrein van de Friese
geschiedenis. Als vijfde dr. Gjalt Zondergeld.

In 1978 promoveerde Gjalt Zondergeld (midden) aan de RUG. (Tresoar)

met de Spaanse burgeroorlog en de crisis om TsjechoSlowakije.
Omdat Zondergeld in zijn publicaties behoorlijk kritisch
was geweest over een aantal belangrijke mensen uit de
Friese beweging kregen veel mensen aanvankelijk de indruk
van hem dat hij erg anti-Fries was. Dat was, afgezien van
een relatief korte periode op het lyceum in Heerenveen,
niet zo. Hij las boeken van Anne Wadman en Rink van
der Velde, was jarenlang donateur van de FNP en steunde
organisaties in de Friese Beweging. Wat voor hem de
doorslag heeft gegeven, is de zienswijze, dat taalstrijd ook en
vooral sociale strijd is. De inzet voor een taal kan heel goed
samengaan met progressieve en zelfs socialistische politieke
opvattingen. Het lezen over de Spaanse burgeroorlog
veroorzaakte al vroeg bij hem een grote belangstelling voor
de afscheidingsbewegingen in Catalonië en Baskenland.
In het verlengde daarvan ontwaakte ook zijn interesse in
Ierland, Wales en Schotland, met hun Keltische talen. In zijn
studententijd in Groningen leerde hij Aukje Hamer kennen,
die daar ook geschiedenis studeerde. Zij komt uit een familie
(Winsemius) met een aantal prominente publicisten op
het gebied van de Friese geschiedenis. Met haar heeft hij in
1965 liftend een reis gemaakt naar Schotland. In Inverness
woonden ze een kerkdienst in het Gaelic bij, die grote indruk
maakte. Later zijn ze er nog weer geweest. Gjalt Zondergeld
heeft er een grote interesse in het Schotse nationalisme
aan over gehouden. Die interesse in een nogal progressief
en vreedzaam nationalisme is ook een leidraad geweest

bij zijn onderzoek naar de Friese Beweging. Dat verklaart
tegelijkertijd zijn scherpe kritiek op juist die voormannen van
de Beweging, die hadden gecollaboreerd. Maar tegelijkertijd
sprak hij zich ook uit vóór de denkbeelden van de in
Amerika wonende Fries-om-utens Berend Fridsma, die in de
Tweede Wereldoorlog een verzoekschrift richtte tot koningin
Wilhelmina om Friesland na de oorlog zelfbestuur binnen
het Koninkrijk Nederland te verlenen. Fridsma, die veel zag
in zowel de ideeën van Fedde Schurer als Douwe Kalma,
stond waarschijnlijk ook heel dicht bij de opvattingen van het
Schotse nationalisme.
Naderhand heeft hij nog onder meer een aantal artikelen
over Friezen gepubliceerd in biografische handboeken.
Over Obe Postma, Fedde Schurer, Anne Wadman, Douwe
Kalma, Douwe Kiestra, Geert Aeilco Wumkes en Reinder
Brolsma in het Biografisch Woordenboek van Nederland
1880-2000 en Lútsen Wagenaar en Sipke Huismans in het
Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlands
Protestantisme. ‘It koste wol in bealch fol wurk, mar ik haw
it mei niget dien’. Hij noemt speciaal een artikel dat hij in
1996 schreef in het tijdschrift Hjir over het bezoek van een
Duitser aan Friesland: ‘Up Weddersehen! In Malerfahrt
troch Fryslân’. En hij schuwt de polemiek ook niet, als het zo
uitkomt. Zo discussieerde hij met Abe de Vries in 2005 in het
tijdschrift Farsk over de opvattingen van Douwe Kiestra, de
boer en dichter die in 1940 de Duitse kant koos, maar zich
daarvan aan het eind van zijn leven in het openbaar heeft
gedistantieerd. <

Met zijn vrouw
Aukje Hamer
woont Zondergeld
al vele jaren in
Weesp, een plaats
waar ze beiden
aan verknocht
zijn. Vanwege zijn
werk kwamen ze
in Weesp terecht.
Gjalt Zondergeld
was eerst leraar in
Hoorn en werkte
vanaf 1971 bij de
Vrije Universiteit
in Amsterdam:
eerst als docent
bij de Vrije
Leergangen, vanaf
1979 als docent en
wetenschappelijk
medewerker aan
de universiteit
zelf. In 2006
promoveerde Aukje
Hamer op twee
eeuwen armenzorg
in Weesp aan de
VU in Amsterdam.
Gezamenlijk
schreven ze aan
de driedelige
geschiedenis van
Weesp, die net klaar
is.

> Meer weten?
• Gjalt Zondergeld,
Goed en kwaad. Vijftien
opstellen, van fascisme
tot pacifisme, van Rudolf
Steiner tot Colijn, Garant,
Antwerpen/Apeldoorn,
2002. (Daarin twee
artikelen toegespitst op de
Friese situatie: ‘Rassisme
als levensaanvaarding.
De levensleer voor de
Friese nationalisten van
J.M. van der Goot (19031940)’ en ‘Separatisme
en Regionalisme in de
Nederlanden sinds 1814’)
• Gjalt Zondergeld, ‘Vlaamse
en Friese Beweging, een
vergelijking’ in: Vlaams
Marxistisch Tijdschrift, 1981
(nr. 8)
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JAN K.H. VAN DER MEER

Johan Hora Siccama:
weetgierig, sociaal en
cultureel betrokken

V

olgens zijn kleinzoon was Johan tenger van gestalte
en zwak van gestel, wat hem noodzaakte ‘zeer regelmatig te leven’ – net als zijn vader. In zijn jeugdjaren
werd hij veelvuldig gekweld door zware hoofdpijnen. Het was
geen belemmering om aan de Groningse universiteit een
rechtenstudie te beginnen en zich in ‘verscheiden andere
wetenschappen’ te verdiepen. Het behalen van de doctorstitel liet hij achterwege wat, volgens zijn kleinzoon, ‘destijds
bij lieden van aanzien’ gebruikelijk was. Niettemin had hij
heel wat opgestoken. Hij was vertrouwd met maar liefst vijf
vreemde talen: Latijn, Frans, Italiaans, Engels en ‘Hoogduitsch’. De muziektheorie, vervolgens, was hem niet onbekend, evenmin de praktijk: hij bespeelde een altviool. Hij had
een belangrijk aandeel in de oprichting van een muziekgezelschap, het ‘Stadsconcert’, waar hij waarschijnlijk optrad als
dirigent. In zijn studententijd had hij door een ongelukkige
val bij het schaatsen zijn knie dusdanig ontwricht dat hij
twee jaar lang de deur niet uit kon. Misschien is hij in die
periode door zelfstudie het nodige te weten gekomen van
land- en tuinbouw. De kennis daarvan zou hij later uitgebreid
toepassen.
In 1761 trouwde hij met Egberta Louisa Beckeringh, geboren
op 21 januari 1740 in Groningen als dochter van Willem
Beckeringh en Egberta Louisa Piccardt. Ook háár moeder
bezweek in het kraambed, vandaar waarschijnlijk dat ze
dezelfde namen meekreeg. In haar jeugdjaren beleefde ze
onbezorgde zomers op Fraeylemaborg, het bezit van haar

Vischmarkt omstreeks 1800, prent van H. Lofvers. Op de achtergrond de A-Kerk. Rechts daarvan bezat de familie een ‘stadhuis’. (RHC Groninger Archieven)

Drie delen
Uit de lange reeks van generaties worden in drie afleveringen drie
opeenvolgende Siccama’s gelicht: Wiardus (1713-1797), Johan Hora (1738-1812)
en Willem (1763-1844). Ten eerste, omdat we over hen aardig wat kunnen
achterhalen; ten tweede, omdat ze ongeveer een eeuw van revolutionaire
ontwikkelingen vertegenwoordigen en daarin een actief aandeel hebben gehad.
Het meeste wat wij van hen weten danken we, behalve aan Fokkema, aan de
ijver van Willem en zijn zoon Johan Frans. Vader en zoon hebben een bundel
bijeen geschreven van honderden foliovellen over de familiegeschiedenis.
De stapel papier wordt, gezien de omvang, nogal bescheiden aangeduid als
‘Bijvoegselen’, bijlagen namelijk bij de vele genealogische gegevens die in
hetzelfde archief zijn te vinden. De bron lijkt een uitdaging voor de vereiste
objectiviteit maar, getoetst aan parallelle, algemeen aanvaarde gegevens, hoeft
aan de betrouwbaarheid niet getwijfeld.
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Egberta Louisa Beckeringh
beleefde in haar jeugdjaren
onbezorgde zomers op
Fraeylemaborg in Slochteren,
het bezit van haar grootvader
van moederszijde.

grootvader van moederszijde. Op haar vijftiende werd ze
naar een Franse ‘Juffrouwen Kostschool’ in Leeuwarden
gestuurd. Daar zal ze, naast het Frans, de precieuze 18deeeuwse dansen hebben geleerd. Ze was er erg goed in volgens haar zoon Willem die haar beschouwde als één van de
mooiste vrouwen van Groningen. Haar dromerige schoonheid heeft de schilder dan goed weten te treffen. Ze bezat
een vrolijk en opgeruimd karakter, een ‘uitmuntend muzikaal
gehoor en een zeer welluidende stem.’ Ze bracht regelmatig
liederen ten gehore, uiteraard in besloten, huiselijke kring:
een dame van stand zou zich nimmer wagen aan een publiek
optreden. Tot het eind van haar leven behield ze haar blijmoedige en levendige aard, zegt haar jongste zoon. Bij zijn
huwelijk in 1810 was zij het die de jongeren aanmoedigde
‘waarlijk regt’ feest te vieren. Beiden enig kind, leek het alsof
Johan en Egberta zich wilden wreken op het lot. Ze stichtten
een groot gezin waarin elf kinderen werden geboren, acht
van hen haalden de volwassenenleeftijd.

‘Knorrig’ en ‘regtuit’

Wiardus Siccama – zo was te lezen in deel
één van deze serie in het vorige nummer van
Fryslân – genereerde een imposant vermogen
en handhaafde zich langdurig in de Raad van
Groningen. Zo effende hij de weg voor zijn
enige zoon Johan (1738-1812) die als tweede
voornaam Hora mee kreeg. Bij de invoering
van de Burgerlijke Stand in 1811 werd die
tweede voornaam op uitdrukkelijke wens van
Johan onderdeel van de achternaam: Hora
Siccama. Daarmee bleef de familienaam van de
uitgestorven tak Hora behouden.

Willem en Johan Frans komen bijna woorden tekort voor de
uitmuntende kwaliteiten van hun vader Johan Hora. Wars
van ‘hovaardij en praalzucht’ was hij in alles matig en sober.
Ook al vanwege zijn precaire gestel beperkte hij zich tot
een glaasje wijn bij het eten, liet hij de sterke drank staan
en smoorde voor de gezelligheid slechts af en toe een pijp.

Johan Hora Siccama, heer van Klinckema. Portret door Wibrand
Veltman, 1760-1769. (Fries Museum, bruikleen Stichting Hora
Siccama van de Harkstede Fonds)

Egberta Louisa Beckering.
Portret door Wibrand
Veltman, 1765. (Fries
Museum, bruikleen Stichting
Hora Siccama van de
Harkstede Fonds)

Huwelijksakte Johan Hora
Siccama en Egberta Louisa
Beckeringh. Groningen, 8
maart 1761. Getuige is vader
van de bruid Wilhelmus
Beckeringh.
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Bij het bezoek van Willem V,
prins van Oranje-Nassau en
zijn echtgenote Wilhelmina
in 1785 aan Groningen mocht
Johan plaatsnemen aan de
speeltafel bij de prinses en
Egberta bij die van de prins.
Portretten door Johann
Friedrich August Tischbein,
1789 en 1785 – 1795.
(Rijksmuseum)
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Om half acht ’s morgens ontbeet hij met alleen Egberta aan
tafel. Het middagmaal, om half een, bestond ‘uit een ruime
wel aangedischte, doch eenvoudige tavel, waarbij op het
nagerecht bij alle de vruchten van het saison, de melkspijzen
niet vergeten werden’. Het avondmaal, met een onderbreking voor de thee, werd pas om half negen opgediend. Bij
het middagmaal kwamen veelvuldig verwanten, vrienden en
bekenden aanschuiven. Wanneer na de maaltijd de kaarten
op tafel kwamen, deed Johan noodgedwongen mee. Verder
meed hij het duivelse spel. Voor zijn kinderen schafte hij later
een piano aan. Met zang en spel werden daarmee regenachtige middagen verdreven en de ‘Theetavel tot eene aangename verlustiging’ gemaakt. Veel huispersoneel hield hij er
niet op na: twee knechten en drie meiden voor het almaar
groeiende gezin.
Hij had veel belangstelling voor werken van politieke of
wijsgerige aard. Willem noemt bekende producten van de
Verlichting, zoals Emile van Rousseau, De l’Esprit des Lois van
Montesquieu, Wealth of Nations van Adam Smith, Gibbons
imposante werk over het Romeinse Rijk. Maar ook De Vorst
van Machiavelli en werken van Shakespeare, Corneille en Racine. Hij hanteerde tevens zelf de pen, vaak over landbouw.
Onder de studieuze oppervlakte ging enig temperament
schuil. In het publieke domein stond hij bekend als eigenzinnig, ‘knorrig’ en ‘regtuit’. Ja, voegt zijn kleinzoon daaraan
toe, hij was ‘somtijds driftig en oploopend’. Zijn vastberaden
blik verraadt inderdaad een neiging tot ongeduld en wrevel.
Maar hij was begaan met ‘zijn volk’. Toen er in Midwolda een
nieuwe predikant moest worden aangesteld – een ‘heerlijk
recht’ van wie Ennema bewoonde – informeerde hij bij de
dorpsbewoners naar hun wensen. Hij dacht ook na over hun
werkgelegenheid. Karweien die zomers konden blijven liggen,
liet hij in de wintermaanden uitvoeren. Voor menig dorpsbewoner kwam er ook dan tenminste brood op de plank. Het
culturele peil van de Stad ging hem eveneens ter harte. Naast
het al genoemde ‘Stadsconcert’ was hij ook medeoprichter

van de ‘Groote Sociëteit’. Daar konden heren van voldoende
niveau in ongedwongen sfeer elkaar ontmoeten. Johan zag
erop toe dat er niet gegokt of te veel verteerd werd.

Veelzijdige bezigheden
Sinds zijn geboorte bewoonde hij voornamelijk de borg
van zijn grootouders van moederszijde, Ennema onder
Midwolda. Dat bleef zo na zijn huwelijk, later erfde hij de
borg met alle toebehoren. Hij is daar al vroeg begonnen
zijn kennis van land- en tuinbouw volledig uit te leven.
Ennema moest een ware lusthof worden met ‘schoone
wandeldreven’, maar ook een productief bedrijf. Eerst werd
de borg ingrijpend gerenoveerd, inclusief de bijgebouwen.
Daarna kregen bosaanplant, vervening en kwekerijen
zijn aandacht. Hij deed ook onderzoek naar het ontstaan
van turf, bewees dat gewas dieper wortelde als het
grondwaterpeil werd verlaagd en liefhebberde in de fokkerij
van ‘Spaansche schapen’. Deze nieuwe tak van veeteelt werd
professioneel aangepakt. Op het laatst had hij een kudde
van wel vijfhonderd stuks. Ze leverden wol die in diverse
fabrieken, onder andere in Leiden, tot ‘uitmuntende stoffen’
werd geweven. Hij waagde zich ook aan de tabaksteelt, maar
dat liep mis omdat de provincie er een te hoge belasting
op legde. Natuurlijk bemoeide hij zich ook met het verder
terugdringen van de nabije Dollard.
Samen met Egberta beheerde hij een boerderij met
tweehonderd hectare weide- en bouwgrond en zestig
stuks ‘Hoornvee’. En dan erfde hij ook nog Klinckema
met aanpalende bezittingen. Er liepen op de noordelijke
kleigronden wel meer actieve en vooruitstrevende boeren
rond, zoals de van Teerns onder Leeuwarden afkomstige
Marten Aedsges Teenstra. Deze pionierde in Humsterland,
het stamgebied van de Siccama’s. Maar Johans kleinzoon
zegt waarschijnlijk niet te veel als hij zijn grootvader,
vanwege diens veelzijdige bezigheden, tot de voornaamste
landbouwers van de provincie rekent.
Er staan zelfs een paar uitvindingen op zijn naam.
Hij ontwierp een kar die al rijdend gier over het land
verspreidde en een soort hakselmolen om bieten
voor het vee ‘op maat’ te snijden. Een schaalmodel
van het apparaat stuurde hij op naar de Hollandsche
Maatschappij van Landbouw.
Aparte vermelding verdient zijn houding tegenover
de pokkeninenting. Juist in die jaren werd, mede
dankzij de experimenten van de Winsumer Geert
Reinders, duidelijk dat oculatie met koepokken de
mens immuun maakte voor de ‘echte’ pokken. Johan
liet de drie kinderen die het gezin toen telde inenten.
Om de schijn te vermijden dat hij zijn kroost als
proefkonijn gebruikte, ging hij uit solidariteit mee
naar de dokter – in dit geval de hoogleraar Medicijnen
Wouter van Doeveren. Voor hemzelf, dertig jaar oud,

was dat behoorlijk riskant. Hij werd dan ook ernstig ziek en
liep welgeteld zeshonderd pokken op. Maar allen hadden het
geluk geheel ongeschonden te genezen.
Het lag in de rede dat hij bestuursposten in Stad of Land
ambieerde. Voorlopig hield hij het bij rustige baantjes die
niet te veel tijd vergden. Hij was druk genoeg met Ennema.
Bovendien was papa Wiardus voorlopig nog het politieke
gezicht van Siccama. Hij liet zich pas tot raadsheer kiezen in
1781, 43 jaar oud. De jongemannen van het dorp, aangevoerd
door ‘eenige der voornaamste boeren’, kwamen hem een
eresaluut brengen met heuse schoten uit hun jachtgeweren.
De boeren kregen binnen een glas wijn en een pijp tabak, de
jongelieden een som gelds om te verbrassen in de plaatselijke herberg met de weidse naam ‘De Vrije Stad Praag’.

Aan tafel bij Willem V
Johan beleefde in de Raad juist de ‘neteligste tijden’. De
patriottische woelingen dwongen hem een keuze te maken.
‘Van huis uit’ was hij staatsgezind, maar niet per se tegen
Oranje. Willem V probeerde dan ook hem aan zíjn zijde te
krijgen. Als afgevaardigde van de Stad in Den Haag werd
hij met Egberta verschillende keren ten paleize te dineren
gevraagd en zelfs op ‘familiaire soupers’ genood. Toen de
stadhouderlijke familie in 1785 Groningen bezocht mocht
Johan plaatsnemen aan de speeltafel bij prinses Wilhelmina,
Egberta bij die van de prins. Johan koos echter voor de oppositie vanwege het vermolmde stadhouderlijke systeem. Hij
was dan ook lid van een commissie die zich, onder andere,
moest buigen over het stedelijke stemrecht. De commissie
concludeerde beredeneerd tot een vorm van algemeen
mannen- én vrouwenkiesrecht. De indiening van dit zeer
vooruitstrevende plan viel vrijwel samen met de Pruisische
inval. Het maakte daarna geen schijn van kans meer en
Johan raakte zijn raadszetel kwijt.
Ook thuis werd het nog even spannend. Terwijl de Pruisen
het land van patriottische smetten reinigden, lieten de Oranjeklanten zich evenmin onbetuigd – ook in Midwolda. Anders dan in 1781 kwam nu, met luid tromgeroffel, een troep
van ‘het gemeenste volk’ op Ennema verhaal halen. Het was
al laat op de avond zodat Johan zich in ‘nacht-rok’ vertoonde,
voor alle zekerheid met twee geladen pistolen in de zakken.
Er ontstond een ongemakkelijke woordenwisseling, maar de
redding was nabij. Een (Oranje-gezinde) boer uit de buurt,
Eppe Tiddes, werd door zijn vrouw gemaand eens bij de borg
te gaan kijken: ‘Eppe, … ik hoor de trom zo roeren’. Eppe
kwam spoorslags te paard toegesneld en verjoeg de verschrikte lastposten. De borgheer was diep gekwetst en overwoog Ennema te verlaten waardoor heel wat werk stil zou
komen te liggen. Weer draafden enkele voorname dorpsbewoners op die hun leedwezen betuigden over het gebeurde,
wat Johan ertoe bewoog van zijn voornemen af te zien.
In 1795 kwamen de Fransen ons land ‘bevrijden’. De

‘Bataafse Omwenteling’ gaf de Patriotten een tweede kans
en de ontslagen raadsheer kwam glorieus terug. Hij werd
gekozen tot voorzitter van de Municipaliteit, het stads
bestuur. Twee jaar later werd hij weer afgevaardigd naar
Den Haag en had zitting in opeenvolgende vertegenwoordigende lichamen van de wisselvallige Bataafse Republiek.
Tijdens de regering van koning Lodewijk kwam hij er opnieuw niet aan te pas. Misschien speelde zijn afnemende
gezondheid daarbij een rol. Zijn ‘zwakke borst’ begon op te
spelen en hij werd gekweld door aambeien, wat veel bloedverlies veroorzaakte. Bovendien ontviel hem in december
1810 zijn echtgenote. Na het vertrek van Lodewijk kreeg hij
nog eenmaal een bestuursfunctie. Hij stierf in het harnas na
een kort ziekbed op 4 mei 1812.

De Franse kostschool voor
meisjes in Leeuwarden,
waar Egberta Louise, de
latere vrouw van Johan
Siccama, onderwijs genoot.
Kort voor de afbraak,
in 1845/46, getekend
door Gilles Menalda die
tegenover de school, in de
Grote Kerkstraat, woonde.
Op deze plek verrees de
meisjes-HBS.

Gedreven
Johan Hora Siccama bleef zijn leven lang weetgierig, hij
legde sociaal gevoel en culturele betrokkenheid aan de dag.
Met zijn steun aan de Patriotten koos hij voor politieke
hervormingen. Kortom: een overtuigend vertegenwoordiger
van ‘Verlicht burgerschap’. In zijn boekenkast stond een
boek dat hem op het tengere lijf was geschreven: Le Gentil’homme Cultivateur: ‘Heer en Boer’, zogezegd. Het was de
Franse vertaling van een monumentaal Engels werk over de
landbouw. Ongeveer in dezelfde tijd verscheen het Tableau
Économique van François Quesnay. Daarin werd gesteld dat
eigenlijk alleen de landbouw bijdroeg aan de welvaart van
een land. Handelaren verschoven de spullen maar een beetje en de industrie maakte van de ene stof een andere. Maar
de boer voegde vanuit de natuur een produit net, een netto
product, toe. Quesnay ontketende een warme belangstelling
voor boer en boerderij. Zelfs vorsten lieten zich graag als
‘herenboer’, met de hand aan de spade, afbeelden. Het kondigt, net als de ‘terug naar de natuur’-roep van Rousseau, de
Romantiek aan. De tijdgeest was Johan goedgezind, terwijl
technische vernieuwingen de landbouw opstuwden naar een
nieuwe bloeiperiode. Zijn gedrevenheid deed de rest. <

De jonge Johan Hora
Siccama. Portret door Jan
Abel (I) Wassenbergh,
1738-1750. (Fries Museum,
Leeuwarden; Bruikleen
Stichting Hora Siccama van
de Harkstede Fonds)

Jan K.H. van der Meer
(Leeuwarden, 1941)
studeerde geschiedenis
en promoveerde in 1996
(Patriotten in Groningen
1780-1795). Hij schreef
diverse publicaties
betreffende Drenthe
en Groningen en is
medewerker van historisch
tijdschrift G / Geschiedenis.
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Leeuwarden, mei 2016

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering van
het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
op woensdag 29 juni 2016.
De vergadering wordt gehouden in
de Gysbert Japixseal van Tresoar,
Boterhoek 1 te Leeuwarden. De
aanvangstijd is 19.30 uur. De
agenda van de vergadering vindt u
bijgaand.
Het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de
jaarrekening 2015 kunt u vanaf
1 juni 2016 vinden op de website
van het Genootschap en zal op
de avond van de vergadering in
geprinte vorm aanwezig zijn.
Aan het begin van de vergadering zal de heer Henk Oly een
lezing houden over de manier waarop de Leeuwarder overheid
openbare gebouwen realiseerde en onderhield en hoe ze omging
met de publieke ruimte: ‘Op de meeste menagie voor de stad’.
Het Leeuwarder stedelijk bouwbedrijf in de 17de en 18de eeuw.

Agenda voor de algemene ledenvergadering van 29 juni 2016
Aanvang 19.30 uur in de Gysbert Japixseal van Tresoar,
Boterhoek 1, Leeuwarden
1 Opening en vaststellen agenda
2 Verslag Algemene Ledenvergadering
3 Mededelingen
4 Lezing van de heer Henk Oly: ‘Op de meeste menagie voor
de stad’. Het Leeuwarder stedelijk bouwbedrijf in de 17de en
18de eeuw.
5 Benoeming bestuursleden:
De heer D. van der Bij is aftredend
Het bestuur stelt voor te benoemen tot bestuurslid: Sape
Halbesma
Tegenkandidaten kunnen zich tot 28 juni 2016 aanmelden
bij de secretaris (p/a Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden of
email: n.vanderweide@tresoar.nl)
Herbenoeming: De heer H. Spanninga en de heer M. Seffinga
6 Jaarverslag van de secretaris over 2015
7 Jaarrekening van de penningmeester over 2015
8 Verslag kascommissie
9 Benoeming lid kascommissie
10 Begroting 2017 en vaststellen contributie 2017
11 Nieuws over de collectie c.a. in beheer bij het Fries Museum
(onder voorbehoud)
12 Rondvraag
13 Sluiting

Ruytenbach
Het Fries Scheepvaart
Museum in Sneek
heeft een schilderij
van Eise Aetes
Ruytenbach gekregen.
Het ‘Landschap met
een herberg’ komt
uit 1680. Het is het eerste schilderij in de collectie van
de glas- en kunstschilder. Ruytenbach werd in Sneek
geboren in 1656, in 1692 overleed hij. De locatie van de
herberg op het doek is niet bekend, waarschijnlijk is het
een fantasievoorstelling.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Benninga’s koeien
Het Frysk
Lânboumuseum
in Earnewâld heeft
twee beelden
verworven,
afkomstig van
Benninga’s
margarinefabrieken
in Leeuwarden. De
stenen beelden van liggende koeien zaten ingemetseld
in de muur bij de hoofdingang van de fabriek aan de
Harlingertrekweg. Benninga, bekend van de margarine
en van ‘Bebogeen’, werd in 1972 door de Heerenveense
firma Smilde overgenomen. In 1979 is de fabriek
gesloopt en kwamen de beelden bij nazaten van
de familie in Amsterdam. Bij de koeien horen twee
jaartallen: 1872 het jaar dat Benjamin Benninga in
Lemmer een koosjere vetsmelterij begon en 1932 toen
de fabriek naar Leeuwarden verhuisde. Vermoedelijk
zijn de beelden vervaardigd door Willem Coenraad
Brouwer (1877-1933), keramist en beeldhouwer.
www.frysklanboumuseum.nl

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 juni 2015,
het jaarverslag over 2015 en de jaarrekening 2015 zijn vanaf
1 juni 2016 raadpleegbaar via de website
(www.friesgenootschap.nl) en zullen in druk in de zaal
aanwezig zijn.

Namens het bestuur,

Eekhoffprijs
(Foto Ruben van Vliet)

Neeltje van der Weide,
secretaris

26

Een recent gevonden
kopplaat van een fibula blijkt
te passen bij de voetplaat van
een fibula die detectorzoeker
Tjeerd Hiemstra enkele jaren
geleden vond. De kopplaat
is op dezelfde plek in
noordelijk Oostergo gevonden door Wytse Tjepkema.
Het gaat om een Scandinavisch, verguld zilveren
mantelspeld van 5,5 centimeter, uit de late 5de of
begin 6de eeuw. Het stuk is een directe voorloper van
latere mantelspelden, zoals de fibula van Wijnaldum
(ca. 600 na Chr.). De speld toont versieringen uit de
Noordse mythologie. De mantelspeld is te zien in
de tentoonstelling Goud – Gevonden schatten uit de
middeleeuwen.
www.friesmuseum.nl

Henk Oly heeft
van de gemeente
Leeuwarden de Wopke
Eekhoffprijs 2016
gekregen voor zijn
volledige oeuvre over
de geschiedenis van
Leeuwarden. Hij deed
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veel onderzoek naar straat- en huisnamen in de
hoofdstad en publiceerde daar ook over. De jury
noemt Oly een ‘uitmuntend vertegenwoordiger van
publieksgeschiedenis’. Henk Oly was docent aan
de NHL tot hij met de VUT ging, hij werkt nu als
vrijwilliger bij het Historisch Centrum Leeuwarden.
www.omropfryslan.nl

Mata Hari
Een veiling van spullen van Mata
Hari heeft bijna 17.000 euro
opgebracht. Naast juwelen werden
een poppenservies, een pendule en
een oosters beeld geveild, evenals
een twaalfdelig zilveren bestek
met de initialen van Mata Hari. De
spullen waren ooit door Margaretha
Zelle in bewaring gegeven aan een
vriend toen ze Nederland verliet. Na haar executie
gaf hij de voorwerpen in onderpand aan een notaris,
mogelijk in ruil voor een lening. De eigendommen
doken op in de erfenis van de weduwe van die notaris.
Het Fries Museum deed niet mee aan de veiling omdat
onduidelijk is of de verkopende partij echt de eigenaar
is van de spullen.
www.nos.nl

Scherven
Bij archeologisch onderzoek
in Bornwird is veel
aardewerk gevonden uit
de IJzertijd. Het gaat om
scherven uit de periode
250 – 0 voor Christus.
De scherven zijn gevonden op een terp, waar nu een
boerderij op staat. De terp was in het afgelopen jaar al
gedeeltelijk afgegraven, maar toen bleek dat er geen
middeleeuwse terplagen meer waren. Nu zijn er 3.800
scherven gevonden. Opvallend is dat het om grote
scherven gaat en dat die met de hand gemaakt zijn.
Sommige randen zijn versierd met vingerindrukken van
de maker van de potten.
www.omropfryslan.nl

en in het museum te zien. De in 1805 geschilderde
behangsels van meer dan tien meter waren aangetast
door een reis van bijna 200 jaar door Europa en
Afrika omdat de toenmalige eigenaar ze steeds
meenam. In elk nieuw huis werden de formaten van
de doeken, zowel in hoogte als in breedte, aangepast.
Van der Poort schilderde de grote behangsels in
opdracht van de familie Van der Veen, een Leeuwarder
koopliedenfamilie.
www.frysklanboumuseum.nl

Stadsfeesten
Het Historisch Centrum Leeuwarden heeft een
schilderij ontvangen van de stadsfeesten van 1935. In
dat jaar werd het 500-jarig bestaan van Leeuwarden
gevierd. Op het
schilderij is, in
kleur, een dee van
de grote historische
optocht op het
Hofplein te zien.
Tot nu toe waren
hier alleen zwartwit foto’s en een
film van bekend.
Het schilderij is
gemaakt door kunstenaar Hein Froonen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Simke Kloostermanpriis
Hanneke Jong hat de trijejierlikse Simke
Kloostermanpriis foar it it bêste
Frysktalige berne/ jeugdboek
wûn. Se krijt de piis foar it boek
Trettjin dagen om in spetterjend
feest te organisearjen. De priis is
in oarkonde en in bedrach fan
5.000 euro. Yn 2010 wûn De
Jong dizze priis ek al, doe foar it
boek Salsafamke.
www.sirkwy.nl

Theo van Doesburg
De Vrienden van Museum
Dr8888 hebben een gouache
op papier uit 1921 van Theo van
Doesburg aangekocht. Het werk
‘Boogschutter’ was jarenlang
in bezit van een particulier
en komt uit de collectie van
de gemeentearchitect van
Smallingerland, Cees Rienks de
Boer. Het werk vormde in 1921 de aanleiding voor De
Boer om Van Doesburg de opdracht te verlenen voor de
glas-in-loodramen van de Rijkslandbouwwintersschool
in Drachten. Het zal in 2017 tijdens de jubileumviering
van 100 jaar de Stijl te zien zijn in Museum Dr8888.
www.museumdrachten.nl

Behang Van der Poort
De behangsels van Aldert
van der Poort, die het Frysk
Lânboumuseum in 2012 bruikleen
kreeg van de Ottema-Kingma
Stichting, zijn gerestaureerd

(Foto Ad Fahner)

Aan de leden van het Koninklijk Fries Genootschap,

Mantelspeld
(Foto F. de Vries)

Koninklijk Fries Genootschap
voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer

KORT NIEUWS

Pommeranten Pries
De Pommeranten Pries 2016 van de Leeuwarder
Historische Vereniging Aed Levwerd is toegekend
aan Wobbe van Seijen. Hij heeft zijn sporen verdiend
als ondernemer, muziekliefhebber en inspirator, maar
vooral als Liwwadder die ver vooruit loopt, anders
is en anders durft te zijn. De Pommeranten Pries
is voor personen en instellingen in Leeuwarden die
op cultureel en historisch gebied een belangrijke rol
hebben gespeeld. De prijs bestaat uit een gouden speld
en een oorkonde.
www.omropfryslan.nl
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(Foto Hoge Noorden)

Kealtsjes by de ko litte, dat smyt swierrich
heden op. De ko wurdt mem, en dus lulk as
de boer oan it keal komme wol. It kealtsje
fielt har noflik, en springt dus te idioat om. In
boer is in bisteleafhawwer, mar hat donders
goed yn ’e rekken krige dat it keal nei de
berte fuort by de ko wei moat. Tsjintwurdich
bestiet Marianne Thieme en dêrtroch sjocht
de ûnwittende wrâld wat oars nei soksoarte
saken. De boer hat dêr gjin aan nei, dy moat in
bedriuw fiere.
Sa hat de boer ek ûntdutsen dat it wetter yn
de Fryske greide sa leech mooglik stean moat.
Dat smyt in hegere en bettere gersproduksje
op. De boeren makken sels wetterskipkes
en koene it dus ek sels regelje. Mar yn de
jierren santich fan de foarige iuw wiene
der al geitewollensokken-lju dy’t dat wetter
wol wer omheech ha woene. Letter ha de
greidefûgelbeskermers ek ûntdutsen dat
soks better is. Yn dy tiid ha CDA en VVD har
deafochten yn de polityk, mei as gefolch dat it
wetter noch leger kaam te stean.
Mar no is wittenskiplik fêststeld dat ús
feangreidegebieten nei de bliksem geane
as dat wetter sa leech stiet. Úteinlik hat de
provinsje sein dat der wat oan dien wurde
moat, oars moat der wol in hiel soad grûn
út Ruslân oanfierd wurde om Fryslân genôch
greide hâlde te litten. Dus hat de provinsje
besletten as baas fan it wetterskip dat it wetter
omheech moat yn de feangreidegebieten. Nei
sechtich sintimeter ûnder de seadde.
Ach, ach. De boeren it pak oan en nei de
gearkomste. Roppe en raze. De fûsten rôlen
omheech. Mar tsjin de geitewollensokken-lju
en greidefûgelbeskermers koene se har
miskien noch rêde, tsjin de wittenskip kinne
se net oan. Om’t se fansels sels ek wol sjogge
dat se grûn nei de bliksem buorkje. Dat is sels
mei stront net goed te krijen. Ûnmachtich
sizze se no: jim ha net mei ús oerlein. Se
hiene it nammentlik noch wol mei trije jier
âldehoeren rekke wollen. Nee, want dy boeren
ha yndertiid, doe’t se it wetter del dienen,
hielendal noait wat oerlein.
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Het Friese Paard
Jorieke Savelkouls
Bornmeer, Gorredijk, 2016
208 p. | isbn 9789056153731
€ 19,90
Jorieke Savelkouls vertelt de
geschiedenis van het Friese
paard dat een van de meest
iconische paardenrassen
ter wereld is en een van de
oudste paardenrassen van
Europa. Hoe ver terug gaat
de geschiedenis van het Friese paard en hoe Fries is het
Friese paard eigenlijk?
De groeten van Dirk
Leendert Plaisier
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2016
176 p. | isbn 9789033000584
€ 22,50
Leendert Plaisier maakte
een selectie uit de
6.500 ansichtkaarten
die Leeuwardenkenner Dirk Swierstra (1951-2015)
verzamelde. De kaarten laten een boeiende reis terug in
de tijd zien en zijn ook een verrassende kennismaking
in zwart-wit of kleur met de stad van toen, die er
tegenwoordig op sommige plaatsen heel anders uitziet.

Liefde tussen Kollum en Perak,
brieven van Minke en Jaap
Reinder H. Postma
Uitgave in eigen beheer,
Oudwoude, 2016
200 p. | isbn 9789081533850
€ 29,50 (te bestellen bij
rhpostma@post-huis.nl)
In 1947 vaart Jaap Broersma
uit Ee naar Indië. Hij blijft er
drie jaar. Jaap heeft verkering met Minke Bosgraaf uit
Kollum. Zij belooft hem trouw te blijven en op hem
te wachten. Ze schrijven brieven; ruim 1000 gaan er
tussen hen heen en weer. Als 90-jarige kijkt Jaap terug
en schetst Reinder Postma een beeld van twee mensen
die hun liefde in stand hielden tegen een achtergrond
van politieke onrust en verzuiling.
Landgoedwandelingen
Auke Boersma en Christiaan
Visser
Museum Belvédère,
Oranjewoud, 2016
30 p. | € 4,95 (verkrijgbaar in
Museum Belvédère)

Landgoedwandeling

Oranjewoud

Landgoedwandeling

Nij buorkjen

BOEKEN KORT

Skoatterwâld

COLUMN EELKE LOK

Omslag 22-02 drukklaar.indd 1

Leeuwarden in de Gouden
Eeuw
Henk Oly en Geart de Vries
(red.)
Verloren, Hilversum, 2016
308 p. | isbn 9789087045104
€ 29
Leeuwarden nam in de 17de
eeuw een vooraanstaande
positie in tussen de andere
steden van de Republiek.
Deze bundel belicht
verschillende aspecten van deze culturele bloeiperiode,
onder andere de lofrede van Neuhusius, literair virtuoos
Starter, de schilderkunst, Anna Maria van Schurman,
herbergen, rijkdom, buitenleven en elitevorming.
Oarloch yn en om Grou
1940-1945
Ulke Brolsma
Bornmeer, De Gordyk, 2016
224 s. | isbn 9789056153762
€ 19,90
Ein 1944 hat Grou hieltyd
mear mei de besetter te
krijen. Underdûkers komme
nei Grou en omkriten. It
ferset stekt syn kop op en
ferrieders binne der ek.
De Dútsers sitte yn de filla
fan fabryksdirekteur Halbertsma en jeie op Joaden en
fersetsminsken. Brolsma socht yn argiven en deiboeken
en prate mei Grousters oer de razzia’s op 2 en 3 maart
1945 om út te finen oft er in ferrieder oanwize kin.
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Kunst, natuur en architectuur komen samen in
Heerenveen-Oranjewoud. De woonwijk Skoatterwâld is
gebaseerd op de landgoedstructuur van de historische
buitenplaatsen uit het nabije Oranjewoud en Museum
Belvédère neemt een prominente plek in het landschap
in. Bij de twee landgoedwandelingen (met routekaart
en tijdsindicatie) is achtergrondinformatie en
beeldmateriaal.
De hönne op één poat
Roelie de Vries-Bakker en Gosse
Blom
Uitgave in eigen beheer, 2016
47 p. | € 16,50 (verkrijgbaar bij
Museum Hindeloopen en het
Boekhuis in Workum)
De hönne op één poat vertelt
zo’n tien verhalen waaronder
die van Piet Bakker die hij een
eeuw geleden in de kalkoenfokkerij in het stadje aan
het IJsselmeer vertelde. Zijn verhalen zijn opgetekend
volgens de oude spelling. In het boek zijn ook verhalen
opgenomen in de nieuwe spelling van het Hindeloopers.
Tjallinga Weeshuis 1541-2016
Christine Sinninghe DamstéHopperus Buma
Uitgave in eigen beheer, 2016
68 p. | isbn 9789081912013
€ 15, - (te bestellen bij
christinedamste@home.nl)
Lustrumboek over het oudste plattelandsweeshuis
van Friesland, Tjallinga Weeshuis, dat 475 jaar bestaat.
Stichtster Vrouwe Kinsck van Ropta (1500-1581)
schreef in haar testament ‘twaliff weesen int eevigh to
onderhouden’. Haar persoon en drijfveren komen aan
bod alsmede wezenzorg door de eeuwen heen. Ook
Friese pachtersfamilies die een band hebben met het
weeshuis komen aan het woord.

BOEKEN
Vloeiend landschap; Over
de toekomst van het Friese
landschap
Peter de Ruyter
Bornmeer, Gorredijk, 2016
128 p. | isbn 9789056153700
€ 19,50
Friesland is het land van melk en
water, zegt commissaris van de koning John Jorritsma.
Maar het Friese goud, dat zijn de verschillende
Friese landschapstypen stelt Peter de Ruyter in zijn
boek Vloeiend landschap. Friesland is niet voor niets
uitgeroepen tot mooiste provincie van Nederland. De
diversiteit en schoonheid van dat landschap brokkelen
echter in hoog tempo af. De landschapsarchitect en
voormalig directeur van Atelier Fryslân beschrijft in
zijn monografie Vloeiend landschap ontwikkelingen die
het uiterlijk van de provincie drastisch veranderen.
Zo schrijft hij over de wildgroei aan windmolens, het
oprukkende Engelse raaigras, de ondergang van het
veenweidegebied en de anonieme bedrijventerreinen
die als paddenstoelen uit de grond schieten. Tegelijk
laat hij zien dat er allerlei mogelijkheden zijn om het tij
te keren en kwaliteit en leefbaarheid van het landschap
juist te versterken. Zijn boek is een hartstochtelijk
pleidooi om te werken vanuit een visie, waarbij ‘de
mienskip’ en professionals de handen ineenslaan.
De Ruyter begint zijn boek met een beschrijving
van de ontstaansgeschiedenis van het Friese
landschap. Van een ‘zompig labyrint van geulen,
kwelders, moerasbossen en terpen’ tot een rijke
landbouwprovincie die schuilgaat achter ‘een
groene Berlijnse Muur’, de zeedijk. Daarna volgen
hoofdstukken over bevolkingskrimp, intensivering van
de landbouw, verdroging, industrialisatie, alternatieve
energiebronnen, verzilting en een terugtredende
overheid. De Ruyter beschrijft de problemen, maar
draagt ook oplossingen aan vanuit een bredere
kijk op het landschap. Neem nu het ‘probleem’
van het groeiend aantal windmolens, als gevolg
van de wereldwijde zoektocht naar alternatieve
energiebronnen. Op zee en land moet in 2020
nationaal gezien 6.000 megawatt aan windenergie
worden geproduceerd. Friesland heeft beloofd om ruim
530 megawatt voor zijn rekening te nemen. Ondanks
het flinke aantal windmolens is dat op dit moment
nog maar 160 megawatt. En dat terwijl het grote aantal
windmolens in de windrijke provincie anders doet
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vermoeden. Wat blijkt? Als gevolg van de weerstand
tegen windenergie - onder het motto ‘horizonvervuiling’
- moet Friesland het vooral doen met solitaire molens
bij boerderijen en kleinere opstellingen van molens.
Daar komt bij dat vervanging van oudere windmolens
door efficiëntere exemplaren niet van de grond komt,
omdat geen afspraken zijn gemaakt over de levensduur.
Met 16,5 procent van alle Nederlandse windturbines,
wekt Friesland slechts 6 procent van alle windenergie
op. Atelier Fryslân stelde in 2009 voor om het beleid
te herzien, waarbij de essentie is om windmolens zo te
plaatsen dat ze de verschillende landschapskenmerken
in Friesland versterken. Daarbij draait het om een
omslag in denken, van ‘liever niet, maar als het dan
toch moet …’ naar ‘doe het goed in plaats van niet
slecht’.
Het advies bestaat uit drie delen: concentreer het
plaatsen van windmolens in het windrijke zeekleigebied,
gebruik de vormen in het landschap om te komen tot
gevarieerde opstellingen en vervang meerdere oudere
molens door een beperkt aantal nieuwe exemplaren.
Daar voegt De Ruyter het idee van ‘de dorpsmolen’
aan toe. Een molen die een heel dorp van energie
voorziet, kan al gauw rekenen op sympathie van de
inwoners. Helemaal wanneer eventuele opbrengsten
ten goede komen aan nieuwe voorzieningen in het
dorp. Naast windenergie richt De Ruyter zijn aandacht
ook op andere energievormen. Zo is berekend dat
zonnepanelen op alle Friese ligboxstallen bij elkaar zo’n
325 megawatt zouden opleveren. Tel je daar de platte
daken van bedrijventerreinen bij op, dan zit je al snel op
700 megawatt! Een andere recente ontwikkeling is de
opkomst van blauwe energie. De Ruyter vermoedt dan
ook dat het ‘probleem’ van de windmolens slechts van
tijdelijke aard zal zijn.
Na zijn schets van problemen en oplossingen, gaat
De Ruyter in de epiloog van het boek dieper in op de
noodzaak om lokale initiatieven te koppelen aan een
richtinggevend kader: een visie die verder kijkt dan
de plek zelf. Hij stelt voor om vakkennis en beeldend
vermogen van professionals te koppelen aan de ideeën
van bewoners, waarbij de provincie een regisseursrol
vervult. Dat vraagt om een heldere koers waarbij melk,
water en goud in balans zijn. De Ruyter pleit voor een
Huis voor het Landschap waar kansen en ideeën met
elkaar worden verbonden. Vloeiend landschap is een vlot
geschreven en fraai vormgegeven boek, dat je op een
prettige manier aan het denken zet over de toekomst
van het Friese landschap. <
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Gerhardus Adema
Tresoar, het Pier Pander Museum en het Fries
Landbouwmuseum werken samen om een beeld
te schetsen van het leven en werk van de schilder
en beeldhouwer G.J. Adema. In drie afzonderlijke
tentoonstellingen deze zomer is het overzicht te zien in
de genoemde instellingen.
Gerhardus Jan Adema (1898-1981) is vooral bekend als
de schepper van Ús Mem, waarschijnlijk het bekendste
standbeeld van Friesland, in 1954 op het Zuiderplein in
Leeuwarden geplaatst in opdracht van het jubilerende
Friesch Rundvee Stamboek. Maar hij maakte veel
meer beelden, divers van aard en onderwerp, zoals
een plaquette van Geert Aeilco Wumkes, een buste
van Titus Brandsma en een gevelsteen van Gysbert
Japicx. Daarnaast
schilderde en tekende
hij, vooral paarden,
maar ook portretten
en landschappen.
Bijzonder is dat
hij schilderde op
fluweel. Veel van
zijn doeken waren
opdrachten. Een van
zijn opdrachtgevers
was de acteur
Clark Gable die een
schilderij van hem

Adema maakte veel beelden en schilderijen.
in Hollywood had. Adema begon als schildersknecht,
kreeg later zijn eigen schildersbedrijf en leerde zichzelf
het kunstenaarschap aan. Hij bleef huisschilder en
restaureerde oude en beschadigde schilderijen.
In het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld worden
vooral schilderijen van paarden en koeien getoond, de
beeldhouwwerken staan in het Pier Pander Museum,
in de Prinsentuin van Leeuwarden. In Tresoar is een
algemene overzichtstentoonstelling van het leven en
werk van Adema te bekijken. De drie tentoonstellingen
zijn te zien vanaf 4 juni tot en met 25 september. Bij de
opening op 3 juni geeft Reimer Strikwerda een lezing in
het Historisch Centrum Leeuwarden over leven en werk
van Adema en wordt het eerste exemplaar van het boek
Heit van Ús Mem in ontvangst genomen door de familie
Adema. Dit boek verschijnt bij uitgeverij Wijdemeer en
is geschreven door Piet Prins. <
www.tresoar.nl, www.historischcentrumleeuwarden.nl
en www.frysklanboumuseum.nl
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26 mei, 30 juni en 28 juli

tot en met 5 juni

tot en met 28 augustus

DE SCHATTEN VAN TRESOAR
Rondleiding door de depots van Tresoar.
www.tresoar.nl

SCHATTEN OP DE SCHOP
Tekeningen en foto’s uit de Topografische Atlas over de
terpafgravingen in Friesland.
www.friesmuseum.nl

VAN TERPDORP TOT CULTURELE HOOFDSTAD
Tentoonstelling over de geografische ontwikkeling van
de stad Leeuwarden vanaf de prehistorie tot heden met
tekeningen, kaarten en plattegronden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

27 mei
HAD NOAIT MUTTEN
Een avond over de lelijkste plekken van Leeuwarden
onder het motto ‘Had noait mutten’.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

28 mei, 4, 11, 18, 25 juni, 2, 9, 16,
23 en 30 juli
INSTAPWANDELING OLDEHOVE-TOUR
Wandeling door het meest historische deel van de
binnenstad van Leeuwarden met beklimming van de
Oldehove.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

29 mei, 5, 12, 19, 26 juni,
3, 10, 17, 24, 31 juli
INSTAPWANDELING HIGHLIGHTS-TOUR
Wandeling langs historische highlights van de
binnenstad van Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

29 mei
WANDELING VOSSEPARKWIJK
Wandeling langs bijzonderheden in de Vosseparkwijk
onder leiding van deskundige gidsen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 29 mei
ABE GERLSMA
Schilderijen en etsen van Abe Gerlsma in Tresoar,
Natuurmuseum Fryslân en Galerie de Roos van Tudor.
www.tresoar.nl

vanaf 4 juni
GERHARDUS ADEMA
Expositie over schilderbeeldhouwer G.J. Adema in
Tresoar, Pier Pander Museum
en Frysk Lânboumuseum.
www.historischcentrumleeuwarden.nl,
www.tresoar.nl en
www.frysklanboumuseum.nl

tot en met 4 juni
LEST WE FORGET
Tentoonstelling door de Stichting Missing Airmen
Memorial Foundation over de luchtoorlog boven
Friesland, 1939-1945.
www.tresoar.nl

tot en met 5 juni
GOUD-GEVONDEN SCHATTEN UIT DE
MIDDELEEUWEN
Terpvondsten zoals de goudschat van Dronryp, de
fibula van Wijnaldum en de schat van Wiuwert.
www.friesmuseum.nl

18 juni
HISTHORECA-TOUR
Culinaire wandelingen door de binnenstad langs
historische horeca met verhalen en culinaire gerechten
uit oude tijden.
www.lwdsmaakstad.nl

25 juni
DE FRIESE FAKIR
Presentatie van het boek over Douwe Bijlsma (18961967), die in de 1950 bekend was als straatacrobaat en
boeienkoning (‘Slappe Douwe’).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

25 juni en 9 juli
MARIA LOUISE-WANDELING
Nassau-kenner Bearn Bilker gidst langs monumenten
en andere plekken in de stad die herinneren aan de
Friese Nassaus en Maria Louise van Hessen-Kassel in
het bijzonder.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

2 en 16 juli
NASSAU-WANDELING
Stadswandeling met Nassau-kenner Bearn Bilker langs
plekken in Leeuwarden die een rol speelden in de
geschiedenis van de Friese Nassaus.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 3 juli
KERAMIEK ALS SPIEGEL VAN DE TIJD
Keramiek als cultureel geheugen van de vorige
eeuw, gecombineerd met andere kunstvoorwerpen,
historische foto’s en meubels.
www.princessehof.nl

vanaf 11 juli
1666 IN BREDER PERSPECTIEF
Tentoonstelling over het in 1666 in brand steken van
170 schepen op de rede van Vlieland door de Engelsen.
De Nederlandse vloot nam wraak tijdens de bekende
Tocht naar Chatham.
www.trompshuys.nl

tot en met
21 augustus
GROETEN VAN DIRK
Tentoonstelling over
de collectie van Dirk
Swierstra (1951-2015),
groot verzamelaar van prentbriefkaarten en meer over
Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met
28 augustus

tot en met 5 juni
DAME UIT DE TERP
Gezichtsreconstructie van dame die in de 7de eeuw
begraven is in een uitgeholde eikenboomstam in de
terp van Hegebeintum.
www.friesmuseum.nl

30

BREIEN
Tentoonstelling over de
kunst van het breien, van
historische patronen tot
het allernieuwste design.
www.friesmuseum.nl

tot en met 4 september

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!

VIERKANTE SCHEPEN
Nederlandse schepentegels, gemaakt vanaf eind 16de
eeuw tot en met de 19de eeuw, geven een indruk van
de grote verscheidenheid en de populariteit van deze
wandtegels en tegeltableaus.
www.hannemahuis.nl

tot en met 18 september

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!

HOLLAND DADA
Tentoonstelling ‘Holland
Dada and the International Context’
n.a.v. de 100ste verjaardag van de
DADA-beweging.
www.museumdrachten.nl

• 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

tot en met 8 januari 2017
ANCIENT LIGHT
Tentoonstelling met het beste werk van viltkunstenares
Claudy Jongstra van de afgelopen jaren met schetsen,
proeven en foto’s van het maakproces van tal van
werken. Ook is een groot nieuw werk te zien.
www.friesmuseum.nl

tot en met 16 april 2017
NIEUW!
Tentoonstelling in Museum Joure over de geschiedenis
van de industrie van nu en de ontwikkelingen van de
afgelopen 200 jaar.
www.museumjoure.nl

VERWACHT
450 Jaar geleden woedde een ongekende
storm over de Lage Landen, op 10 augustus 1566 vertrekkend vanuit Steenvoorde,
tegenwoordig in Noord-Frankrijk. De Beeldenstorm raasde met hoge snelheid en
angstaanjagende verwoestingen naar het
noorden, was hier aardig afgekoeld, maar
het kerkelijk leven werd nooit meer zoals
het was. In
het volgende
nummer van
Fryslân meer
over de Beeldenstorm.
Fryslân 2016
nr. 4 verschijnt op
27 juli.

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

PASCHEN
Meesterwerk in bibliotheken

Oneindig veel mogelijkheden om uw kostbare
boeken optimaal op te
bergen. Paschen…
meesters in maatwerk.

www.jaring.nl
6000 M2 INSPIRATIE VOOR COMPLEET WONEN
INDUSTRIEWEG 7A / ST. NICOLAASGA, TEL. 0513-431789,
VRIJDAG KOOPAVOND

Volg ons op Facebook

woninginrichtingjaringdewolff

