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Paleizen van het platteland?

SIEBRAND KRUL

De historicus is geneigd zich bezig te houden met wat is geweest. Wat zich in zijn eigen dagen afspeelt,
is doorgaans minder interessant, want het is vaak alomtegenwoordig en daarom niet boeiend genoeg.
Dat zal ook de reden zijn waarom het onderzoek naar 20ste-eeuwse boerderijbouw in Friesland nog
op gang moet komen. Er is wel een studie onderweg naar de gelede boerderij (van onder anderen
Jacob van der Vaart die hierover voor Fryslân schrijft), maar over bijvoorbeeld montagestallen en
ligboxenstallen moet nog veel onderzoek worden gedaan.
De sector is zelf niet bijster bezig met zijn verleden, maar hopelijk speelt hierin wel het nieuwe Fries
Landbouwmuseum in Goutum een rol. De opening daarvan (22 juni) is aanleiding voor de redactie
een nummer te wijden aan de ontwikkelingen van de 20ste-eeuwse boerderijbouw in Friesland. Over
het bijna vergeten, maar her en der weer opduikende, verschijnsel van de hooiberg. Over de opkomst
van de gelede boerderij en de ligboxenstal, van paleisjes naar paleizen, of industriehallen, zoals
ze smalend worden genoemd. Constante hierin: elke nieuwe ontwikkeling ontlokt stevige kritiek.
Landschapshistoricus Theo Spek (Rijksuniversiteit Groningen) plaatst een en ander in perspectief.
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THEMA DE NIEUWE FRIESE BOERDERIJ

JACOB VAN DER VAART

Vernieuwende boerderijtypen
begin 20ste eeuw

Eind 19de eeuw werd de modernisering van de landbouw in Friesland steeds meer geïnspireerd
door resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Die kennis kwam in toenemende mate ook uit het
buitenland. Nadat de Friese landbouw weer wat opkrabbelde, na de terugslag tijdens de Landbouwcrisis
van 1880, groeide het besef dat de toekomst niet lag in voortgaan op de oude voet.

De Boschhoeve te
Nijeberkoop, een gelede
boerderij die in 1909 is
gebouwd en in 1930 deels
is herbouwd na brand door
blikseminslag. (Foto Jacob
H.P. van der Vaart)
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oopten de meeste boeren de draad op de oude
vertrouwde wijze op te pakken, er waren ook
mensen die beseften dat modernisering noodzaak
was om de sector naar nieuwe voorspoed te leiden.
Sommigen wilden de veefokkerij een impuls geven, anderen
keken naar nieuwe ontwikkelingen in de opslag van het voer
of van het bewaren van de melk zoals de Deense melkkelder.
Weer anderen zagen mogelijkheden in grondverbetering of
juist in nieuwe technische uitvindingen die het boerenwerk
efficiënter konden maken. Tegelijkertijd verplaatste de
melkverwerking van de boerderij naar talloze nieuwe
melkfabriekjes.
Daarnaast waren er grootgrondbezitters die de
vernieuwingen met grote interesse volgden en zich
persoonlijk inzetten in besturen van landbouworganisaties.
Zij wilden aanzetten geven om vernieuwingen uit te proberen
en verwachtten daarmee de bedrijfsvoering van hun
pachtboerderijen te verbeteren en daarmee de opbrengsten.
De inzet van leden van adellijke families zoals Van Eysinga,

Vegelin van Claerbergen, Van Sminia of Van Swinderen
had ook gevolgen voor de introductie van nieuwe typen
boerderijen. Ook grond- en boerderijbezittende instituties
zoals het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden, het Old
Burger Weeshuis in Sneek en het Burgerlijk Armbestuur
van Westermeer, waar leden van deze adellijke families als
regenten bij betrokken waren, zetten zich in om nieuwe
typen van agrarische gebouwen te laten bouwen en
nieuwe technieken binnen de traditionele boerderijen te
introduceren. Kennis van ontwikkelingen in bijvoorbeeld
Denemarken en Engeland stimuleerde dit.

Gelede boerderij
Omstreeks 1900 kwam er een beweging in gang, die
leidde tot nieuwe typen van agrarische bedrijfsgebouwen,
geholpen door architecten. Het eerste type dat na 1900
werd geïntroduceerd was de zogenoemde ‘gelede boerderij’.
Hierbij zijn het woonhuis, de koestal en de hooischuur

Een nog bestaande gelede boerderij in Engelum, enkele jaren na de bouw na 1911.

achter elkaar geplaatst en met verbindingsstukken aan elkaar
verbonden. In sommige gevallen werden de drie onderdelen
toch direct aan elkaar gebouwd, maar dan wel gescheiden
met een brandmuur of in ieder geval met brandwerende
deuren in de verbindingsmuren.
De onderdelen werden als volgt ingevuld. Aan de voorzijde
een dwars geplaatst woonhuis, qua bouwstijl afwijkend
van het voorheen gangbare bij een boerderij. Er werden
architectuurstijlen van dat moment toegepast, zoals
de Art Nouveau en later ook de Art Deco. Bij sommige
gelede boerderijen die voor 1910 zijn gebouwd, waren
ook binnen in de woning speciaal ontworpen tegels met
Jugendstilversieringen gebruikt.
Achter het woonhuis stond in de lengterichting de veestal
met een dubbele en in enkele gevallen een tweedubbele rij
melkvee ‘in Zuid-Hollandse opstelling’. Elke koe had een
eigen standplaats. De stalruimte was breed en open tot aan
het dak. De kapconstructie was betrekkelijk licht uitgevoerd.
Op het dak waren enkele ventilatiekokers aangebracht. Grote
stalramen in de zijmuren zorgden voor voldoende daglicht
en bovendien waren er in de muren ook ventilatieopeningen
aangebracht voor voldoende frisse lucht. De open
constructie maakte dat het ’s winters te koud was voor het
vee. Ter verbetering werd er daarom vaak een houten zolder
in gelegd. De achterliggende gedachte bij deze inrichting
van de veestal was dat dit bevorderlijk zou zijn voor de
gezondheid van het vee. Tuberculoze was in die tijd een
kwalijke volksziekte. TBC onder het vee kwam vrij vaak voor
en het gevaar van het overbrengen van de ziekte via de melk
op mensen probeerde men te keren door een betere hygiëne
bij de melkwinning. De in Friesland traditionele stalling
van het vee in betrekkelijk ‘smûke’ stallen onder een laag
plafond, die in de praktijk ’s winters wel lekker warm maar
toch vochtig was, werd niet langer gezond beschouwd voor
het vee. In deze vernieuwing werd dus de traditionele Friese
stalling van de koeien ‘met de kop naar de muur’ en met
twee koeien in een vak, vervangen door individuele stalling

De huidige gelede boerderij in Engelum. (Foto Jacob H.P. van der Vaart)

op Hollandse wijze. Dat betekende in twee rijen met de kop
naar een voergang voorlangs het vee, en achter de koeien
een grup met looppad langs de buitenmuur.
Achter de veestalling stond dan een doorgaans dwars
geplaatste hooischuur met de gollen. Naast de hooiopslag
herbergde deze grote schuur vaak ook de paardenstal, een
kleine ruimte voor kalveren en pinken en een stal voor de
stier. In de schuren bij de grote gelede boerderijen konden
wagens en andere werktuigen op de deel worden gestald. Bij
de kleinere exemplaren werd er achter de hooischuur vaak
nog een wagenberging tegenaan gebouwd. In de grotere
gelede boerderijen werd het hooi met behulp van een lorrie
op rails op het voerpad voor de koeien gebracht. Dit was een
handige voorziening, want het was een flinke afstand tussen

Bouwtekening van een kleine gelede boerderij te Noardburgum, 1929.
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Boerderij van het
Amerikaanse type te Grou,
met als grondslag de berging
van het hooi boven de stal.
(Foto Jacob H.P. van der
Vaart)

de hooiopslag en de koeien. In de kleinere gelede boerderijen
gebeurde het hooitransport lopend met een vork vol hooi. De
afstanden tussen de onderdelen van de gelede boerderij was
meteen ook een van de nadelen van dit type boerderij.
Het eerste exemplaar van een gelede boerderij volgens het
hiervoor beschreven schema is gebouwd in 1905 aan de
Wildehornstersingel bij Haskerhorne. Daar was de oude
boerderij bij de eendenkooi aan vervanging toe en eigenaar
jonkheer mr. W.C.G. van Eysinga, de vroegere voorzitter van
de Friese Maatschappij van Landbouw, koos daarbij voor het
nieuwste van het nieuwste, een boerderij van het gelede type.
Dit was meteen ook een van de grootste gelede boerderijen
die er in Friesland zijn gebouwd; de veestal telde twee
dubbele rijen waar totaal 48 stuks melkvee kon staan. Het
Nieuwsblad van Friesland wijdde zelfs een speciale pagina aan
het afdrukken van de bouwtekening van dit complex. Een jaar
later liet Van Eysinga bij Tjerkgaast nog een gelede boerderij
bouwen, die als modelboerderij werd betiteld. Architect
Z. Feddema tekende hiervoor het ontwerp. In de jaren
daarna volgden er ook grote gelede boerderijen bij o.a. Sint
Annaparochie (1906), bij Jutryp (1907), Folsgare (1907) en
Goutum (1909). De boerderijen bij Sint Annaparochie, Jutryp
en Goutum waren ontworpen door architect W.C. de Groot.

uitgangspunten. De meeste werden gebouwd op opnieuw
in cultuur gebrachte woeste gronden en daarom werden
ze bij de aanvragen van een bouwvergunning dikwijls
betiteld als ‘ontginningsboerderij’. Voorbeelden daarvan
kwamen tot stand in de jaren 1927-1929 bij Garyp en
Suwâld op herontgonnen land van de familie Van Panhuys.
Opvallend is dat aan deze ontginningsboerderijen de naam
verbonden is van H.P. Smids uit Hurdegaryp, die optrad als
zaakbehartiger van Van Panhuys. Deze Smidsboerderijtjes
zijn allemaal gebouwd met gebruikmaking van dezelfde
bouwtekening. Identieke exemplaren werden in die jaren
ook gebouwd bij Noardburgum, Oentsjerk en Wâlterswâld,
op ontginningen van de N.V. Ontginningsmaatschappij ‘De
Drie Provinciën’, in 1924 opgericht met een tweeledig doel:
werkloosheidsbestrijding en ontginning. De technische
uitvoering van de ontginningen werd opgedragen aan
de Nederlandse Heidemaatschappij. In de periode 19201940 is op deze manier vooral in het oostelijke deel van de
provincie veel terrein, dat na afgraven van het veen voor
turfwinning ‘voor woest’ was achtergebleven, omgezet in
cultuurgrond. Na afloop van de turfwinning in de zogeheten
laagveengebieden bleef daar een nat en met petgaten en
kletsnatte stukken land dooraderde streek achter. Onland, zei
men, zoals het Bûtenfjild ten noorden van Feanwâlden.

Amerikaanse type
Het voor Friesland vernieuwende Amerikaanse type is
geïntroduceerd tijdens de Landbouwtentoonstelling van de
Friese Maatschappij van Landbouw in 1927. De grondslag
voor dit boerderijmodel is de berging van het hooi boven
de stal, zoals in sommige boerderijen in Noord-Amerika
wel werd toegepast. Voordelen van deze bouwtrant leken
doelmatigheid en lage onderhoudskosten. De bouwkosten
van dit type boerderij waren echter hoog, omdat er boven
de stallen van het vee een zwaar uitgevoerde zolder moest

Ontginningsboerderij
Een tweede opleving in de bouw van gelede boerderijen
kwam in de periode 1925-1935. Dan zijn het kleinere
exemplaren, maar wel volgens de oorspronkelijke

Standnummer 271 van het
Bouwbureau van de Friesche
Mij. van Landbouw met
tekeningen en maquettes van
boerderijen op de Friesche
Landbouwtentoonstelling in
Leeuwarden, 1927. (Tresoar)
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Koeien op Hollandse wijze gestald, met de kop naar de voergang
voorlangs het vee en achter de koeien een grup met looppad langs
de buitenmuur, circa 1935. (Tresoar, foto J.D. de Jong)

komen van steen en beton om de last van het hooi te
kunnen dragen. Kenmerkend voor dit type zijn de hoge
zijmuren en een steil opgetrokken achtermuur, waar met
een takelinstallatie het hooi via een deur op de verdieping
naar binnen kon worden getakeld. Het huis was meestal
in het verlengde van de schuur aangebouwd. Voorbeelden
hiervan zijn bij Huisterheide bij Sint Nicolaasga en bij Grou.
Vanwege de hoge bouwkosten zijn er uiteindelijk weinig van
dit type gebouwd.

Soort stjelpje
Op enkele plekken in de Wâlden had een aantal particuliere
stichtingen van vermogende filantropen projecten opgezet
om de arme heidebevolking vooruit te helpen met werk,
betere huisvesting en een bestaan als kleine boer. Tot
dat doel liet Nicolaas Ypeij vanaf 1850 de Bergumerheide
in cultuur brengen. Hier werden een grote en een kleine
boerderij gebouwd. In Drenthe en in de Zuidelijke Wâlden
werden tussen 1900 en 1930 in de gemeenten Opsterland,
Ooststellingwerf en Schoterland uit het vermogen van de
gefortuneerde koopman P.W. Janssen de daar heersende
armoede en de slechte woningomstandigheden aangepakt.
Gemotiveerde armen kregen uit de P.W. Janssens Friesche
Stichting een hectare grond waarop een boerderijtje werd
gebouwd en geld voor pootgoed en wat vee. De bedoeling
was dat zij daarna de omliggende woeste grond zelf verder
zouden gaan ontginnen. Deze projecten kwamen tot
stand bij Terwispel, Waskemeer, Jubbega, Appelscha en
Nijbeets. Zo werden deze bewoners in staat gesteld zelf
een bestaan met een eigen boerenbedrijf op te bouwen.
Deze boerderijtjes weken qua model af van de traditionele
boerderijtypen. We kunnen ze beschouwen als een kruising
van een stjelpje en een kleine Oldambster of Groninger
veenkoloniaalboerderijtje.
Veel van die kleine boerderijtjes zijn door afbraak of door een
grondige verbouwing nauwelijks meer terug te vinden. Op
twee plekken is de opzet en de bouwtrant nog wel duidelijk
herkenbaar, namelijk het complex Helpt Elkaar aan het Eerste
Stichtingspad bij Jubbega/Oudehorne en het complex ten
westen van Waskemeer aan de Leidijk, dat landschappelijk
nog een mooi geheel vormt.

Slak, timpe of moot
In het decennium voor de Tweede Wereldoorlog is er nog
een tweetal varianten van de kop-romp boerderijen gebouwd,
door de latere consulent voor de boerderijbouw van de
Friese Mij, ir. G.J.A. Bouma, aangeduid als het type ‘slak’ en
‘timpe’ of ‘moot’. Bij de timpe zijn zowel de voorgevel als
de achtergevel van de schuur helemaal recht opgetrokken.
Het woonhuis heeft ook een geheel opgetrokken voorgevel
en sluit recht aan op de voorgevel van de schuur. De slak,
schreef Bouma, is ‘een boerderij met een uitgebouwd

In 1949 verscheen van de hand ir. G.J.A. (Kai) Bouma een Friese en een Nederlands
talige uitgave het Boerderijenboek. De nieuwe Friese boerderij. Voor iedereen die is
geïnteresseerd in de traditionele en nieuwere varianten in de boerderijbouw in deze
provincie omstreeks het midden van de 20ste eeuw is dit een verhelderend boek,
mede door de duidelijke illustraties. Het boek bevat vele foto’s van oude en jongere
typen gebouwen die men toen kon aantreffen, plattegronden en een beschrijving van
de toen gangbare onderdelen van de boerderij. Bouma beperkte zich tot de grotere
boerderijen met een oppervlakte van meer dan twintig hectare. Daarmee is helaas
een stuk van de geschiedenis in agrarische gebouwen buiten beeld gebleven. Veel
kleinere boerderijtjes, die qua bouwtrant interessant zijn, bleven buiten beeld. De
ogen van de schrijver waren toen – en later bij veel anderen ook nog – gericht op de
grote, majestueuze ‘pleatsen’ van het bekende trio kop-hals-romp-, kop-romp- en
stjelpboerderijen in deze provincie. Ook in de laatste decennia is de aandacht van hen
die geïnteresseerd zijn in het boerderijenbestand en het behoud daarvan maar al te
vaak beperkt geweest tot die grote ‘kathedralen van het Friese platteland’. De kleinere
‘spultsjes’ zoals de zogenoemde woudboerderijtjes en de houten blokschuren in het
Lage Midden zijn te gemakkelijk over het hoofd gezien. Met als gevolg dat deze snel
konden verdwijnen door afbraak of verbouwingen waarbij het oorspronkelijke karakter
sterk is veranderd.

Voorzitter ir. G.J.A. Bouma
aan het woord op de
algemene voorjaars
vergadering van de Friese
Maatschappij van Landbouw,
1963. (Tresoar)

voorhuis zonder hals, waarbij de voorgevel met een wolvedak
of een rondgaand dakschild is uitgevoerd.’ Hij vond ze
ronduit lelijk en van een soort ‘die aestetisch niet in de
schaduw kan staan van de goede Friese boerderijen’. Hoe
lelijk blijkt wel uit zijn opmerking in zijn Boerderijenboek van
1949: ‘Het is te wensen dat de ‘Friese Adviescommissie ter
wering van inbreuk op de schoonheid in stad en land’, die
reeds zo vaak reddend is opgetreden, er met alle haar ten
dienste staande middelen toe wil medewerken het Friese
landschap voor ‘een slakkenplaag’ te vrijwaren.’ Uiteindelijk
zijn er toch wel de nodige aantallen van dit type slak in
Friesland gebouwd. Deels ook weer in ontginningsgebieden
zoals bij Wolvega en Blesdijke, en deels ook op andere
plekken in de Friese Wâlden en het Lage Midden waar ze
oudere boerderijen die aan het einde van hun bestaan waren,
gingen vervangen. Bij Warniahuizen bij Aldeboarn staat zo’n
exemplaar. <

Twee bestuursleden van de
Boerderijenstichting Fryslân,
Hans de Haan en Jacob van
der Vaart, doen onderzoek naar
boerderijen van het gelede type
en het Amerikaanse type in
Friesland. Er zijn nu ongeveer
vijftig exemplaren van het gelede
type gelokaliseerd en tien van het
Amerikaanse type. Het grootste
deel daarvan is intussen bezocht,
onderzocht en gedocumenteerd.
De bedoeling is de resultaten
vast te leggen in een publicatie,
die in de eerstkomende jaren zal
verschijnen.
Jacob H.P. van der Vaart
(Delfstrahuizen, 1949) studeerde
sociale geografie aan de RUG.
Werkte aanvankelijk bij een
stedenbouwkundig adviesbureau
en later bij de Fryske Akademy als
onderzoeker van de ontwikkeling
van het platteland en het
landschap. Auteur van meerdere
boeken. Promoveerde in 1999
aan de Radbouduniversiteit te
Nijmegen op een onderzoek naar
herbestemming van boerderijen.
Hij is vicevoorzitter van de
Boerderijenstichting Fryslân
en groot-ambassadeur van het
Nationale Landschap Zuidwest
Fryslân.
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Koeien in de ligboxenstal
bij Binne Veenstra
te Eastermar. (Fries
Landbouwmuseum)

HENK DIJKSTRA

Van stenen burcht
tot megastal
Toen de landbouw na de Tweede Wereldoorlog in snel tempo veranderde, trad met de groei van de
veestapel in veel bedrijven een nijpend gebrek aan stalruimte op. Nieuwe boerderij- en staltypes waren
nodig. De gelede en Amerikaanse boerderijen van voor de oorlog waren geen doorslaand succes
geweest en daarom kwam er een zoektocht naar nieuwe vormen. De koe zou tot in de jaren 1970 in
heel wat stallen een plekje vinden: via de Friese en Hollandse stal naar de montagestal, cafetariastal,
open frontstal, loopstal en ligboxenstal en uiteindelijk de ‘megastal’.

<

> Veldschuurboerderij
van S.A. Hoekstra te
Tytsjerk, 1966. (Fries
Landbouwmuseum)
> Montagestal van het bedrijf
A.J. Buma te HarkemaOpeinde, 1966. (Fries
Landbouwmuseum)
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V

oor de oorlog al werd het gebrek aan ruimte gecompenseerd via in- en externe verbouwingen aan de
boerderij. Soms bouwde men een tweede rij stallen
in de ‘golle’ op, andere boeren kozen er voor om aan de
lange buitenzijde van de boerderij een extra stalrij te bouwen,
zodat de Friese stallen werden omgevormd tot een Hollandse variant. Op verschillende plaatsen in de provincie zijn
deze, vaak lelijke, uitbouwsels nog te zien.

Ook greep men terug op oude vormen in een nieuwerwets
jasje. Tot in de jaren 1970 bouwden boeren traditionele
types, die waren aangepast aan moderne tijden. Ze
kregen bijvoorbeeld een brandvrije (stenen) zolder en een
Hollandse stal. Er kwamen mechanische hulpmiddelen
zoals melkleidingen, uitmestinstallaties, drijfmestsystemen
en zelfs automatische voederbanden die het hooi en kuil
voor de koe langs transporteerden. Later werden ook nog
bedrijven gebouwd of verbouwd, waarin een Hollandse
grupstal was gecombineerd met een doorloopmelkstal.
Hierin konden koeien, nadat ze waren losgekoppeld, zelf
naar de melkstal lopen.
Ze stoelden op ideeën die in het begin van de eeuw waren
opgekomen, zoals de gelede en Amerikaanse boerderij en
de ‘Federaasjepleats’ die architect Arjen Witteveen in 1919
onder Heeg bouwde. Deze kop-hals-romp boerderij had
een moderne plattegrond met een grotere stalruimte en
kleinere gollen. Friese architecten kwamen in die jaren met
streekeigen boerderijontwerpen, onder meer naar aanleiding

van de prijsvraag van de Fryske Akademy in 1942 voor het
ontwerp van een weidebedrijf.
Na de oorlog zou ir. G.J.A (Kai) Bouma, consulent voor de
boerderijbouw, nog een zogenoemde veldschuurboerderij
ontwerpen, met een woonhuis, een breed stalgebouw met
een flauwe dakhelling en een hoge hooischuur, in feite
een moderne gelede boerderij. Voor de koe veranderde er
ondertussen niet veel, ze bleef hoe dan ook vastgekoppeld
staan op haar stal en zorgde mede daardoor voor veel werk.
De boer moest meerdere keren per dag naar de koe toe om
(eerst nog) water en voer te brengen en melk en mest af te
voeren.

Wijkers en blijvers
Begin jaren 1960 zag de overheid in dat het kleine
boerenbedrijf niet levensvatbaar was. Er kwam een
ontwikkelings- en saneringsfonds (OenS-fonds) voor de
landbouw. Eén en ander was ingegeven door de komst van
de EEG. Met dit fonds konden kleine boeren hun bedrijf op
vrijwillige basis beëindigen, waarna hun grond beschikbaar
kwam voor groeiers. Men ging spreken over ‘wijkers’ en
‘blijvers’. De familie H. Taekema uit Frieschepalen tekende
in december 1964 als eerste in Nederland een dergelijk
contract. De Taekema’s beëindigden hun bedrijfje van
vier hectare en konden rekenen op een pensioen van 380
gulden per maand tot de boer 65 jaar werd. In hetzelfde
jaar waren er in Friesland al 839 aanvragen voor deze
bedrijfsbeëindigingsvergoeding ingediend, goed voor 4.000
hectare en twintig procent van alle aanvragen in Nederland.
Een jaar later stond de teller al op 1.364. De duizendste
boer die een contract tekende, was gardenier G. Dijkstra uit
Bitgum die in 1967 zijn 12,5 hectare grote bedrijf ruilde voor
een uitkering.
Naast de S. van de sanering was er de O. van de
ontwikkeling, die als minstens zo belangrijk werd gezien.
Door de schaalvergroting kwamen er montagestallen
en ‘ontwikkelingsbedrijven’. Bij de laatste moest er
sprake zijn van een structureel andere bedrijfsvoering,
zoals oppervlaktevergroting, bedrijfsvereenvoudiging,
omschakeling naar een andere productierichting of verdere
mechanisatie. Het OenS-fonds subsidieerde allerlei
verzoeken, een voorbeeld was de eerste ‘hooitoren’ – een

Nieuwe boerderij naar oud model aan de weg naar Warten, 1976.
(Fries Landbouwmuseum)

soort torensilo voor hooi – van Nederland, die bij B. Kleefstra
in Aldeboarn in 1967 verrees. Maar er was ook subsidie
beschikbaar voor boeren die een verbouwing wilden doen.
Boer K. Faber in Wijnjeterp bouwde in 1966 bijvoorbeeld een
zijvleugel aan zijn boerderij waarmee hij in plaats van 26 nu
40 koeien kon stallen.

Het opzetten van het
spantwerk voor een
ligboxenstal van J. Jacobi
in Opeinde, 1977. (Fries
Landbouwmuseum)

Montagestal: koeien in kippenhokken
Door de sanering werden de overblijvende bedrijven in
hectares dus groter en konden ze meer koeien houden,
maar daar waren de stallen en schuren niet op berekend.
Het ‘gebouwenvraagstuk’ kwam op. Een uitweg was een
goedkope bouwwijze voor bedrijfsgebouwen, een soort
bouwpakket dat de naam ‘montagestal’, kreeg. Het OenSfonds begon het ontwerp van deze rundveestallen (houtof cementbouw, met plek voor minstens twintig koeien)
te stimuleren. Er kwam een proefneming met maximaal
honderd stallen, waarin de boer een bijdrage van vijftig
procent in de kosten kon krijgen. De subsidiëring had verder
als doel bouwbedrijven te animeren om tot seriebouw over
te gaan.
Boer Wim de Jager uit Haulerwijk (nr. 299) was een
van de tien Nederlandse boeren, die in 1964 een
dergelijke experimentele stal kreeg met een bouwprijs
van rond de 800 gulden per koe. De proefstal van
betonelementen was ontworpen door het Instituut voor
Landbouwbedrijfsgebouwen (ILR) in Wageningen en
was gemaakt van geprefabriceerde betonelementen uit
een betonfabriek in Wansum (Limburg). Zijn dubbele
Hollandse stal huisvestte twintig koeien. De tweede stal in
Friesland verrees in 1965 in Foudgum bij K. Kloosterman.
De Leeuwarder Courant publiceerde een foto van deze
9
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uit Rottum en J. Sietsma uit Heerenveen. De opmars van
de montagestal ging daarna rap, in maart 1966 stond de
teller landelijk op bijna duizend stuks. De Cebeco en de
CAF stapten een jaar later in de bouw van montagestallen.
Op het industrieterrein van Drachten werd in 1967 bij
de CAF-loodsen gedurende enkele weken hun ‘Alveestal’
getoond. In hetzelfde jaar kwam UT-Delfia, (UTD), waarin
veevoerfabrikant Ulbe Twijnstra uit Akkrum was opgegaan,
met de ‘Multistal’ die door een bouwfirma uit Delft werd
gebouwd.

Loopstal: liever buiten dan
onder het afdak
Ligboxenstal type Hollema
naast de oude boerderij
van de familie Akkerman
uit Aldeboarn, 1972. (Fries
Landbouwmuseum)

Ligboxenstal van de firma
Scholten in Hoornster
zwaag, 1971. (Fries
Landbouwmuseum)

Pier Pander bij zijn werk.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)
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stal en noemde het in een artikel een ‘kippenhok’. Dat
had een reden, want de bouwer was houtbouwer K.J. de
Vries uit Buitenpost, die veel ervaring had opgedaan met
systeembouw voor kippen. Hij wist dat de zorg voor het
welzijn van een koe minstens een even goede huisvesting
vroeg als van een kip. De landbouwredacteur had zijn
twijfels, maar dat was ingegeven door sentiment: ‘Koeien in
kippenhokken, het klinkt nog als een geweldige degradatie
van de melkveehouderij. De enorme verandering in de
landbouw lijkt voor de veehouder uit te lopen op een
teruggang. Hij kan zich niet meer in alle omstandigheden
verschansen in de stenen burchten die eeuwenlang het
Friese landschap hebben gesierd.’
Kloosterman was echter ingenomen met zijn tweerijige Hollandse stal, die een brede voergang en een
drijfmestsysteem had, zodat hij efficiënt kon werken. De stal
had een betonnen grondvlak en was van hout opgetrokken
met een relatief plat dak van golfplaten. De wanden waren
aan de binnenkant afgewerkt met dikke asbestplaten. Bouwer
De Vries garandeerde een levensduur van tussen de 25 en 40
jaar. Zijn garantie heeft gestand gedaan, want de stal staat er
nog.
In mei 1965 waren er in Friesland vier bouwers van OenS
goedgekeurde stallen. Naast De Vries uit Buitenpost
waren dat J. Hoving uit Haulerwijk, W. v.d. Berg en Zn.

Terwijl de montagestal nog maar net ontwikkeld was,
kwam er een vervolg naar een staltype dat het aanzien van
platteland ingrijpend zou veranderen: de ligboxenstal. Het
OenS-fonds kwam in 1969 met een nieuwe ontwerpregeling,
waarin bouwbedrijven met voorstellen konden komen
voor een gestandaardiseerde ligboxenstal. Maar liefst
dertig ontwerpen werden ingediend, waarvan zes werden
goedgekeurd. Daaronder de Cebeco-ligboxenstal en een
ontwerp van bouwbedrijf S. Hollema uit Eastermar.
Vijftien jaar eerder, in 1952, waren er in Friesland al
proefnemingen begonnen met de ‘open frontstal’, loopstal
of ligboxenstal. Het was in feite een variant op de aloude
potstal, die in de Wâlden en dan met name op de zuidelijke
zandgronden eeuwenlang de meest voorkomende vorm was.
Probleem bij deze stal was de slechte hygiëne, de koeien
liepen voortdurend in de eigen mest, wat een lustoord
voor bacteriën was. Ook het hoge (dure) stroverbruik en
het probleem dat de gehoornde dieren elkaar te lijf konden
gaan, was een bezwaar. In het buitenland werd het laatste
ondervangen door de hoorns te verwijderen, maar dat was
voor onze trotse stamboekfokkers ondenkbaar.
In Amerika was na de oorlog de potstal weer in de
belangstelling gekomen en die vorm waaide over naar
Engeland en later ons land. De mensen, die werkten aan een
opleving van de potstal, vermeden overigens angstvallig die
term, want boeren hadden daar te veel negatieve associaties
bij. Er werden nieuwe namen bedacht zoals: ‘open frontstal’,
loopstal of ligboxenstal. Via Marshallhulpgelden kwamen er
twee proeven met loopstallen, waarvan één in voorbeelddorp
Rottevalle bij boer A. Wedzinga. Zijn stal had plek voor acht
koeien en zou tien jaar in gebruik blijven. Uit de proefneming
bleek dat de dieren geen hinder hadden van de kou, zelfs
wanneer het vroor, bleven ze liever buiten dan onder het
afdak. Dit in tegenstelling tot Wedzinga zelf, die verder
klaagde dat hij de gezelligheid van het oude ‘bûthús’ miste.
De dieren werden gezond oud en het afkalven ging vlot. Het
werk bleef qua uren inzet gelijk aan de traditionele stal, de
reden daarvan zal zijn dat de veehouder niet gemechaniseerd
was.

Een jaar later, in februari 1953, begon in de schutstal op de
Sneker veemarkt een proefneming door ir. Sj. Swierstra,
leraar aan de Rijks Landbouwwinterschool. Zijn nieuwe
stalsysteem kreeg de naam ‘cafetariastal’. De stal had aan
de lange kant een voergang en een voergoot, die verdeeld
was door lage schotjes. De koeien liepen los rond en hadden
hun eigen plekje met deurtje aan de voergoot. Wanneer het
‘etenstijd’ was, werden de deurtjes, door middel van een
handle aan het eind van de stal, losgemaakt. De koe kon
rustig gaan eten, maar was daarna niet meer in staat weg
te lopen. De bedoeling hiervan was dat de beesten geen
voer van elkaar konden stelen. In dit systeem was ook het
melken op één centrale plaats mogelijk en wel in de milkingparlor of melkgang, zoals Swierstra de melkstal noemde.
De dieren konden uit eigen beweging naar de melkstal gaan
om gemolken te worden. Swierstra bewees in zijn proefstal
dat het idee in de praktijk werkte. Binnen enkele dagen
kenden de beesten ‘het kunstje’ en liepen ze van en naar de
melkplaats. Later vervolgde Swierstra de proef bij zijn broer
in Weidum.

Kuil
Naast schaalvergroting was er nog een belangrijke aanjager van de ontwikkeling van de
loopstal: het verdwijnen van het hooi. De toevallige uitvinding van de voordroogkuil,
in 1946 nabij Kollum, was daar de oorzaak van. Vooral in onze provincie werd deze
grasconserveringsmethode snel populair. Het blad Landbouwmechanisatie betitelde
Friesland in 1966 al als ‘het land van de voordroogkuil’. De rijkuilbult met zijn
opvallende plastic bekleding werd vanaf de jaren 1960 een vaste verschijning op
het boerenerf. Daarmee kwam een einde aan nut en noodzaak van de grote schuur
met zijn ‘heagollen’. Werd in 1970 nog tweederde van het gras in hooi omgezet, in
1978 werd in Friesland al zeventig procent van het gemaaide gras ingekuild. Het kon
allemaal door de snel opkomende mechanisatie. Medio jaren 1960 waren er meer
trekkers dan paarden en met de moderne graslandwerktuigen als de cyclomaaier en
de opraapwagen raakte het graslandbedrijf binnen een paar jaar bijna voor honderd
procent gemechaniseerd. De loopstal met zijn brede voergang was daar bij uitstek
geschikt voor. Opnieuw koos de boer voor functionaliteit, waarmee een traditie van
eeuwen werd voorgezet.

Ligboxenstal: koe krijgt vrijheid
In Friesland verschenen in die jaren meer varianten van
loopstallen zoals op het CILO graslandproefbedrijf Selmien
nabij Ureterp en in Ter Idzard waar ir. De Geus, na een
bezoek aan Amerika, via de Landbouwvoorlichtingsdienst
een proef met acht koeien deed. Daar verrees een stal van
de hand van architect Van der Sluis uit Gorredijk met grijze
asbestplaten. Deze openfrontstal bestond uit twee delen: een
betonnen uitloop met de voerplaats en een potstal, in feite
een betonnen bak, waar de dieren ’s winters en ’s nachts
een onderkomen hadden. De wand van de stal was open,
vandaar de naam. Dit bedrijf hield niet lang stand, omdat de
boer stopte vanwege jicht.
Het nieuwe staltype was een totale ommekeer voor wat
betreft de werkzaamheden van de boer: de koe kwam nu
zelf haar voer halen, liet de mest vallen waar ze maar wilde
en kwam zelf naar de melkstal om van de melk verlost te
worden. En ze kreeg de vrijheid, niet langer hoefde ze meer
een gehele winter aangebonden op een krappe stal te staan.
Nadelen ervoer ze ook, de hoorns moesten eraf en heel wat
koeien gingen ‘naar de slacht’ nadat ze problemen met de
klauwen kregen omdat ze langdurig in de stront stonden.
Voor aannemers werd een nieuwe markt ontsloten. Met de
goedkeuring van hun ontwerp voor een OenS-ligboxenstal
werd bouwbedrijf S. Hollema uit Eastermar een van de
grote bouwers van ligboxenstallen in Friesland. Het bedrijf
had ervaring opgedaan bij hun eerste klant Binne Veenstra
in Eastermar, die op eigen initiatief in 1967 de eerste echte
ligboxenstal in Friesland liet bouwen.
Daarna ging het snel. In 1975 werd de duizendste Friese
ligboxenstal met een Spinder-Harkema-interieur gebouwd in

Open loopstal met betonplaat
als uitloop met omheining
van het bedrijf Wedzinga te
Rottevalle. In 1970 waren
er 42 loopstallen, zes jaar
later waren dat er 1.201 en
in 1980 was dat aantal bijna
verdubbeld tot 2.314.(Fries
Landbouwmuseum)

Sintjohannesga. Friesland had toen (nog) 9.500 veehouders.
Het was vooral de royale WIR-premie, die het proces
versnelde.
Inmiddels wordt er overal een tweede generatie
ligboxenstallen gebouwd, veel groter en veel hoger dan
de eerste serie. Die was aan het einde van de 20ste eeuw
aan zijn economisch, bouwtechnisch en functioneel einde
gekomen. Met de komst van de melkrobot en nieuwe
huisvestingsinzichten innoveert de stal aldoor. De grote
Holstein-Friesiankoe heeft meer lucht nodig dan de oude
Friese koe. Ze loopt nu in een ruime geventileerde stal en
rust soms zelfs op een waterbed, terwijl de mest-, voer- en
melkrobot het werk van de boer doet.
Het einde van de melkquotering zorgde de laatste jaren
voor meer koeien per bedrijf en een nieuwe bouwhausse,
die resulteerde in de megastal. Een benaming die in 1968
nog onbekend was toen Yde Hellinga nabij Aldtsjerk al een
stallencomplex bouwde waar omstreeks 1974 uiteindelijk 270
melkkoeien een plekje vonden. Hoe de ligboxenstal ook mag
heten, ‘mega’ zijn de nieuwe stallen in elk geval: de oude
‘stenen burchten’ passen er soms letterlijk in. <

Henk Dijkstra (Gytsjerk, 1959) is
directeur van het Fries Landbouwmuseum en publiceert regelmatig
over landbouwhistorische zaken.
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HENK DIJKSTRA

Van voorbeeldpleats
naar museumboerderij

Het Fries Landbouwmuseum heeft een nieuw onderdak gekregen in de zogenoemde
W.C. de Groot-boerderij in Goutum. Een rijksmonumentale ‘pleats’ gelegen in de oksel
van de Overijsselselaan en het Van Harinxmakanaal. Een boerderij met een bijzondere
ontstaansgeschiedenis en een treffend onderkomen voor het museum.

In 1909 was de W.C. de
Groot-boerderij één van de
modernste boerderijen in de
provincie. Eigenaar het Sint
Anthony Gasthuis gaf De
Groot opdracht om een oude
18de-eeuwse stelpboerderij af
te breken en even verderop
een nieuwe boerderij te
ontwerpen. Geen traditionele
kop-hals-romp of stelp, maar
een geleed gebouw, met als
nieuwigheid de afzonderlijke
functies in de boerderij van
elkaar te scheiden. (Fries
Landbouwmuseum/Klaas
Uilkema)
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eeuwarden is vanouds het agrarische centrum van de
provincie waar onderwijs, kennis en veel bedrijvigheid
van de zuivelindustrie, werktuigindustrie, toeleverende
en aanverwante sectoren en exportbedrijven zijn geconcentreerd. De stad maakt de laatste jaren een agrarische revival
door, nadat het in de jaren 1980 veel op landbouw georiënteerde instanties verloor. Vele vertrokken of fuseerden tot
nationale of zelfs internationale concerns. Vaste waarden als
het FRS en de CAF verdwenen, Condens en Frico gingen op
in FrieslandCampina, de Zuivelbank, later Friesland Bank,
werd door de Rabobank overgenomen, meel- en veevoerfabrikant Koopmans ging over op paneermeel en wie van de
jongere generatie kent nog Brada (slachterij), OBF (verzekeringen), het Landbouwhuis (hoofdkantoor Friese Mij.), Hermes (de Vries) landbouwwerktuigen of de Lijempf?
De kentering in positieve zin kwam met de komst van de
Dairy Campus, hét wetenschappelijk centrum van innovatie
in de melk- en zuivelketen aan het begin van de nieuwe eeuw.

De bodem van de Middelzee heeft nu zelfs de naam ‘Landbouwvalley’ gekregen, waar naast de Dairy Campus het nieuwe fokcentrum van de CRV-Delta (waar het FRS onderdeel
van geworden is) en de nieuwe slachterij van Vion onderdeel
van vormen. Een nieuw landbouwmuseum zou daar prima
bij passen, zo was de gedachte. Nadat de gemeente Leeuwarden de nabijgelegen boerderij beschikbaar had gesteld,
de provincie instemde en het budget rondkwam, legden
gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Henk Deinum
op 23 juni 2017 ‘de eerste steen’.

Een van de modernste boerderijen
In 1909 was de W.C. de Groot-boerderij één van de modernste boerderijen in de provincie. Eigenaar het Sint Anthony
Gasthuis gaf in dat jaar architect W.C. de Groot opdracht om
een oude 18de-eeuwse stelpboerderij af te breken en even
verderop een nieuwe boerderij te ontwerpen. Geen traditio-

nele kop-hals-romp of stelp, maar een geleed gebouw met
als nieuwigheid de afzonderlijke functies in de boerderij van
elkaar te scheiden. Het ontwerp bestond uit drie geschakelde
bouwvolumes: een woonhuis, een grote koestal met dwarse
stal en een hooischuur. Aan de noordzijde van het hoofdgebouw kwam een aparte bijschuur voor het andere vee.
De pachtboerderij was tot 2013 als boerenbedrijf in gebruik.
In 2010 kocht de gemeente Leeuwarden het complex aan,
als onderdeel van het ontwikkelingsplan de Zuidlanden, een
groot nieuwbouwgebied aan de zuidkant van de stad. In juli
2017 werd de boerderij overgedragen aan de jonge stichting
‘Alde Fryske Pleatsen’ met als doelstelling het een nieuwe
maatschappelijke bestemming te geven, in de vorm van
een landbouwmuseum. Een omvangrijke restauratie volgde,
onder begeleiding van architect ir. Marten Atsma.
De museumboerderij bestaat uit vier rechthoekige gebouwen die ten opzichte van elkaar verschieten, maar op de
lengteas nagenoeg symmetrisch zijn. Het woonhuis staat
er dwarsgeplaatst voor. Daarachter ligt de veestalling op de
lengteas met daarachter een dwarsgerichte schuurstal met
extra stallen. Als laatste staat er een dwarsgeplaatste schuur.
Het muurwerk is opgetrokken van grauwbruine baksteen,
met onder- en bovendorpellijsten en vensterbogen van gele
baksteen.
Bijzonder is de aan de noordgevel van het voorhuis gebouwde ‘serre’ van glas met een lessenaardak, die diende als
melkopslagruimte voor de melkbussen, in 1909 ging de melk
al naar de fabriek zodat een echte melkkelder ontbreekt.
Twee van de drie kamers in het huis kregen een bekleding
van decoratieve tegels. In één zijn op de wanden en de boezem van de schouw historiserende witte tegels te vinden met
gestileerde blauwe lelies in de hoeken. Het middenvertrek,
de pronkkamer, is betegeld in Art Nouveau-stijl in zachtgele
en groene tinten. De tegels van de lambrisering hebben aan
de bovenzijde een keramisch profiellijstje. Ze zijn gedecoreerd met gestileerde paardenbloemen en geleverd door
tegelfabriek Van Hulst uit Harlingen. De rest van de wand is
tot aan het plafond voorzien van tegels met het motief van

De tegelwand met de pluisjes, inspiratiebron voor het nieuwe
museumlogo. (Fries Landbouwmuseum)

de pluisjes van deze paardenbloem. Deze pluisjes dienden
als inspiratiebron voor het nieuwe museumlogo en de huisstijl. In de gang achter de kamers langs waren in de muur
drie tegeltableaus met afbeeldingen te vinden: van een
paard, een rund en een gekooide vogel. De tableaus dateren
uit de 18de eeuw (1718-1775) en komen uit de afgebroken
voorganger. De Groots bestek daarover: ‘Eenige in de woonkamer aan te wijzen gekleurde tegels, die met de meeste
voorzichtigheid van de muren moeten worden losgemaakt.’
Dit is in 2017 opnieuw gedaan, ze zijn weer verwijderd, nu
om ze nu een plek te geven in het museum.

Interieurfoto van de
Hollandse stal met
lorrierails in de vloer. (Fries
Landbouwmuseum/Klaas
Uilkema)

De knecht sliep op zolder
De grote en hoge zolderverdieping op het woonhuis kon
oorspronkelijk op twee manieren bereikt worden. Via een
trap in de gang voor het boerengezin, en vanuit de stal via
een deur en een trap in de spoelkeuken voor de knecht. Op
de noordkant van de zolder waren voor hem twee kamers gemaakt. Hij kon vanuit zijn kamertje via een raampje in de stal
kijken: wel zo handig als een koe ’s nachts moest kalven. In
zijn slaapkamer waren een bedstede, een kast en de deuren
afkomstig van de gesloopte stelpboerderij. Bij de restauratie
kwam een kleine onderduikersruimte tevoorschijn waar, zo
vertelde een oud-bewoner, tijdens de periode van de bekende
‘overval’ van de gevangenis van Leeuwarden (8 december
1944) een verzetsstrijder zich schuilhield.
De stal achter het woonhuis bood plaats aan maar liefst
vijftig koeien. Een behoorlijk aantal voor die tijd. Deze stal
van het ‘Zuid-Hollandsch Systeem’ was een relatieve nieuwigheid, met het vee in dubbele rijen met de kop naar de
voergang in het midden. Door het ontbreken van een zolder
moest er via de voergang gevoerd worden. Het hooi werd
aangevoerd met een lorrie op rails vanuit de hooischuur.

Het gat waar de onder
duikersdeur zit, deur staat
open. Het toegangsdeurtje
is bewaard gebleven. (Fries
Landbouwmuseum)

Boerderijonderzoeker Klaas
Uilkema maakte tijdens
zijn onderzoek naar de
bouwwijze van boerderijen
meer dan drieduizend foto’s
van zowel oude als nieuwe
boerderijen en aanverwante
gebouwen. Daaronder de
W.C. de Groot-boerderij
die hij omstreeks 1914
op de plaat zette. (Fries
Landbouwmuseum/Klaas
Uilkema)
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W.C. de Groot

Architect Willem
Cornelis de Groot. (Fries
Landbouwmuseum)

Willem Cornelis de Groot (1853-1939) werd na een aantal jaren praktijkervaring in 1904 als architect
ingeschreven. Hij bouwde een groot aantal bekende gebouwen in de stad Leeuwarden, waaronder het
Diaconessen Ziekenhuis (1894) aan de Noordersingel, het Gabbema Gasthuis aan de Wijbrand de
Geeststraat (1906) en in de jaren 1914-1915 een complete woonwijk, de Hollanderwijk. Verder bouwde
hij scholen en kerken. Tussen 1887 en 1930 was hij huisarchitect van het Sint Anthony Gasthuis in
Leeuwarden. Een kwart van zijn bijna 200 ontwerpen was voor dit Gasthuis. Van 1893 tot 1910 werkte
De Groot ook voor het Popta Gasthuis in Marsum. Voor de Gasthuizen en particulieren bouwde en
verbouwde hij een groot aantal boerderijen. Met de stilistische en typologische vernieuwingen die De
Groot hierbij doorvoerde, lijkt hij een toonaangevende rol te hebben gespeeld in de Friese boerderijbouw.
De Groot bouwde in zijn beginjaren in eclectische stijl, waarbij hij elementen van verschillende stijlen of
stromingen combineerde. Aan het eind van de 19de eeuw raakte men hierop uitgekeken. Er kwam een
nieuwe stijl, Art Nouveau of Jugendstil, die zou uitmonden in een gematigde Vernieuwingsstijl. De Groot
koos voor een frisse materiaalkeuze en de decoratieve toepassing daarvan. Hij gebruikte kleurige perssteen
(verblendsteen), accentueerde deur- en raamopeningen en andere onderdelen met sierlijk toegepaste
bouwmaterialen van verschillende kleuren. De boerderij kreeg daardoor een fris en fleurig uiterlijk.

Bij de traditionele Friese boerderij zijn langs één lange
(buiten)zijde van de schuur de koestallen te vinden. Aan
de andere kant lag de ‘deel’, ‘telle’ of ‘skuorreed’. Centraal
ertussen ‘gollen’ (hooivakken). Maar deze boerderij had
dus geen veestalling in de schuur, de functie was puur voor
de opslag van hooi en voor een aantal andere toepassingen
zoals een wagenhuis, een box voor (vermoedelijk) zieke of
hoogdrachtige koeien en een paardenstal met drie boxen.
De gebinten van de ‘skuorre’ zijn hergebruikt uit de 18deeeuwse voorganger. Aan oude verbindingsgaten is goed te
zien dat de dekbalkgebinten ongeveer negentig centimeter
smaller zijn gemaakt.
Tussen de middelste vensters
in de gevel zit een steen met
een luidklok, het attribuut van
Antonius en het symbool van
het Sint-Anthonygasthuis.
De steen is, en blijft ook
na de eigendomswisseling,
via een kettingbeding in
het koopcontract, in bezit
van het Gasthuis. (Fries
Landbouwmuseum)

Bouwhistorisch onderzoek

Plattegrond van de W.C.
de Groot-boerderij door
Klaas Uilkema. (Fries
Landbouwmuseum)

Henk Dijkstra (Gytsjerk,
1959) is directeur van het
Pier
bij zijn werk.
Fries Pander
Landbouwmuseum
en
(Historisch
Centrum
publiceert regelmatig
over
Leeuwarden)
landbouwhistorische zaken.
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Om een lichte en luchtige stal te kunnen creëren, koos de
architect niet voor een traditionele constructie met gebinten
en een zolder, maar liet hij de zolder weg. Zo ontstond een
hoge ruimte met veel lucht. Ventilatie was, net als nu, een
belangrijk item bij de stallenbouw. Langs de muren kwamen
verticale ventilatieschachten. Om te voorkomen dat de muren uiteen zouden wijken vanwege de druk van het grote dak,
werden er horizontale ijzeren trekstangen geplaatst.

De boerderij is in 2017 aan een bouwhistorisch onderzoek
onderworpen, wat voor een rijksmonument verplicht
is, voorafgaand aan een restauratie. Vastgesteld werd
het nationaal belang vanwege het experimentele type
en de architectuur. Typologisch gezien is het een unieke
boerderij, waarbij de vorm voortkomt vanuit de functie.
De bouwmassa van drie afzonderlijke bouwdelen liep
vooruit op een stroming in de Nederlandse architectuur die
functionalisme wordt genoemd. De boerderij is daarmee een
zeldzaam voorbeeld van experimentele vernieuwing van het
veehouderijbedrijf aan het begin van de 20ste eeuw. Het feit
dat toen weliswaar een 18de-eeuwse boerderij werd gesloopt,
maar dat veel bruikbaar materiaal hergebruikt werd en
tegels werden herplaatst, zegt iets over de waardering voor
historisch erfgoed in die tijd. Het is tevens een voorbeeld
van duurzaam hergebruik van materiaal. De boerderij is van
regionaal belang vanwege het type, de inrichting en voor het
oeuvre van de architect W.C. de Groot. <
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SUZAN JURGENS

De Friese hooiberg:
een overlever?
De hooigrijper bestaat uit
een rail met loopkat in de kap
van de berg, die een grijper
uit twee delen heen en weer
beweegt. De grijper grijpt
het hooi op de hooiwagen,
waarna het omhoog getakeld
wordt en langs de rail de
berg in getransporteerd.
Daar wordt het gelost, na het
slaken van de kreet ‘lekko’,
waarbij met een rukje aan
een touw de grijper geopend
wordt. De loopkat wordt
bediend door een paard (later
een tractor), dat steeds naar
voren en naar achteren loopt.
(Foto S.M. Jurgens)

> Op de voorgrond een
hooischelf, verder naar
achteren een vierroedige
hooiberg en achter de
bomen de kerktoren van
Nes, Ameland, 1947.
(Nationaal Archief/Collectie
Spaarnestad/Jan de Jong)
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Veelal wordt aangenomen dat met de introductie van nieuwe boerderijtypen zoals de Friese schuur de
hooiberg overbodig werd, sterker nog: niet meer bij de Friese boerderij hoort, maar is dit ook waar?
De hooiberg blijkt tot ver in de 20ste eeuw (en misschien zelfs later) een agrarische functie te hebben
vervuld op het Friese platteland, weliswaar in kleinere aantallen dan enkele eeuwen geleden. Door de
toepassing van nieuwe technieken voor bouw en gebruik had de hooiberg in de 20ste eeuw nog steeds
bestaansrecht op het boerenerf.

M

et ‘hooiberg’ bedoelen we een bouwwerk, bestaande uit een aantal roeden (palen; zie foto’s en
bijschriften) en een omhoog en omlaag te bewegen dak, de kap. In Friesland werden ook schuren met vast
dak, waarin hooi werd opgeslagen, wel hooiberg genoemd,
maar daar gaat dit artikel niet over. Omdat de term ‘hooiberg’
spraakgebruik is, wordt die in deze tekst aangehouden, ook
al werden er ook andere producten in opgeslagen, zoals ongedorst koren of het leeggedorste stro. Soms wordt kortweg
‘berg’ gebruikt. Friese termen zijn ‘heaberch’ voor de hooiberg en ‘nôtberch’ voor een berg waarin koren werd opgeslagen. ‘Kap’(pe) is de Friese aanduiding voor elk soort berg.

Het oude Friese langhuis, de voorloper van de huidige Friese
boerderijen in zowel de weide- als de akkerbouwgebieden,
respectievelijk ‘greide’ en bouwstreek genoemd, had
weinig opslagruimte en werd daarom vergezeld door een
berg, waarin men op de greide hooi opsloeg, maar in de
bouwstreek vooral ongedorst koren. In de opvolger van dit
langhuis, de Friese schuur, realiseerde men in deze schuur
voor de hooi- en graanoogst een groot tasvak, waarmee de
hooikap in de nieuwe schuur werd geïntegreerd. Daardoor
lijkt de hooiberg in eerste instantie overbodig.

Drieroeder met betonnen
roeden (buiten de kap) en
zeskante golfplaten kap in
Bantega. De wanden zijn
nu dichtgezet. De windvaan
in de vorm van een vis
vertelt dat deze hooiberg
is gebouwd door de firma
Vis uit Waddinxveen. De
berg is geplaatst in 1970
en werd toen gevuld met
een hooikanon. (Foto S.M.
Jurgens)

Traditionele bergen voor opslag
De ombouw van het langhuis tot Friese schuur, al dan niet
met kop(-romp), is echter een langdurig proces geweest,
dat ingezet is vanaf de 16de eeuw, en in het begin van de
20ste eeuw nog niet geheel afgerond was. Zodoende kon
ook de hooiberg zijn bestaan rekken. Daarnaast was het
boerenbedrijf niet statisch. Als er meer opslagruimte nodig
was, bouwde men toch weer een hooiberg. Ook verschenen
er kleinere boerenbedoeninkjes, zogeheten keuterijen,
waarbij men in de hooiberg een praktische oplossing vond
voor ruimtegebrek in het hoofdgebouw. Sommige van deze
keuterijen ontwikkelden zich tot zeer grote bedrijven.
De staat van modernisering liep sterk uiteen: in het begin
van de 20ste eeuw waren er hier en daar waarschijnlijk
nog traditionele hooibergen van hout en met een rieten
kap in Friesland, maar toen was er ook al sprake van
modernisering, die doorzet na de Tweede Wereldoorlog.
Over het uiterlijk van de traditionele Friese hooiberg
schreven de onderzoekers Klaas Uilkema en Sytse Jan van
der Molen. De meeste van hun bevindingen worden door
aanvullend onderzoek bevestigd. Het waren vier-, vijf- en
zesroedenbergen met eikenhouten roeden en rieten kap.
Die laatste was flexibel (met onderling beweegbare delen)
door in alle houtverbindingen ruimte te laten. De kap was
met beugels aan de roeden bevestigd. De dikkere balken die
naar de top lopen werden door Uilkema ‘masten’ genoemd
(elders heten ze koningssporen) en volgens hem liepen ze
van de hoek naar de top. Daar was hij abuis mee, want deze
koningssporen lopen bij voorkeur van het midden van de
lading naar de top. Dat is niet alleen (bijna) overal elders
gebruikelijk, maar is ook nog te zien aan een hergebruikte
lading in Aldeboarn. De gereconstrueerde hooiberg in
Warten is helaas ook met deze fout uitgevoerd (en ook
andere details kloppen niet). Reconstructie was kennelijk
lastig doordat de traditionele hooiberg uit Friesland is
verdwenen.
De traditionele kap werd geheven met een vijzel. De oudst
bekende Friese vermeldingen van dit apparaat dateren uit de
16de eeuw. De benaming vijzelberg is hiervan afgeleid. Met
de benaming ‘vijzel’ sluit Friesland aan bij West-Friesland,
waar dezelfde benaming in gebruik was. Het apparaat zelf
kende een grotere verspreiding over centraal-Nederland.

Een zesroedige hooiberg
in Oudega (W) nog in volle
glorie, omstreeks 1930.
(Collectie J. van der Vaart)

Hoe groot waren de Friese hooibergen? In Friese boerderijen
aanwezige, na sloop van de hooiberg hergebruikte ladings
hebben gaten voor negen juffers per zijde, inclusief
de koningsspoor, maar exclusief de hoekjuffer. De
oorspronkelijke lengte van de ladings zal zeker vijf meter
geweest zijn. Bedenk dat de lanen op de hoeken met
elkaar verbonden zijn; die afstand komt er ook nog bij. De
door Uilkema weergegeven zesroeder, of eigenlijk de tot
blokschuur verbouwde zesroeder, had ladings van een meter
of zes, wat een oppervlakte oplevert van bijna 94 vierkante
meter. De (jongere) vierroeder had ladings van circa 4,5
meter lengte en een oppervlakte van ruim 20 vierkante
meter. Dit is dus niet de afstand tussen de roeden, want die
is korter omdat de roeden binnen de ladings staan.

Modernisering met katrollen
en staalkabels
Waarschijnlijk kwamen in het verleden vooral vijf- en
zesroeders voor, en waren de vierroeders in de minderheid.
Dit is het beeld dat oprijst uit de weesboeken van de lokale
rechtbank, ofwel het Nedergerecht, van Leeuwarden, waarin
boedelinventarissen zijn opgenomen en het vermoeden is
dat het elders niet anders was. Van de vroege 20ste eeuw is
juist de meerderheid van de afbeeldingen met hooibergen
die van vierroedige bergen. Dat zal te maken hebben met
de eerdergenoemde opkomst van keuterijen: de hooiberg
voorziet betrekkelijk snel en betaalbaar in extra opslagruimte.

Boerenleven in Haule,
1957. Heit Jelle Brouwer
met Rinskje. Haule ligt
niet in het gebied van de
Friese schuur, maar in het
gebied waar de boerderijen
meer overeenkomsten
vertonen met de Drentse.
(Historische Vereniging
Haule)
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Dezelfde zesroedige hooiberg in Oudega (W) als op
pagina 17, maar nu in 1993.
Deze berg had scheepsmasten als roeden en een
liersysteem waarvan de katrol
niet bovenop de roede of in
de top geplaatst was, maar
aan de roede gehangen werd.
Zonder gedocumenteerd
te zijn, is de berg gesloopt.
(Foto J. van der Vaart)

Ook de molenaar van de watermolen van Aldtsjerk had een
vierroedige berg. Het loon voor het bedienen van de molen
zal niet toereikend geweest zijn, zodat hij een boerenbedrijfje
erbij had.
Kenmerkend is het al (deels) gemoderniseerde karakter
van deze bergen. Al vanaf circa 1880 waren geheel ijzeren
bergen te koop, met een plaatstalen of golfplaten kap en een
lierhefmechanisme aan elke roede, bestaande uit een windas,
kettingen en katrollen. Later werden kettingen vervangen
door staalkabels en de windas soms door tandwielen of,
later, door een wormwielvertraging, ‘hooiberglier’ genoemd.
Naast metalen roeden kwamen er ook betonnen roeden. Een
grote vlucht namen dergelijke ‘moderne’ bergen pas in de
20ste eeuw.

De traditionele hooibergen werden soms deels gemoderniseerd toen nieuwe materialen betaalbaar beschikbaar kwamen. Zo hing of zette men katrollen op, in of aan de houten
roeden, werd er plaatstaal of golfplaat over de oude constructie gelegd of werden de roeden vervangen door exemplaren
met minder gaten of van metaal, die dan soms buiten de
ladings kwamen te staan. De hooiberg in Oudega (W) had
roeden van hergebruikte scheepsmasten. Wellicht zijn de
eerdergenoemde masten dus eigenlijk de roeden.
De Friese moderne of deels gemoderniseerde hooibergen
uit de vroege 20ste eeuw hadden vaak plaatmateriaal op de
kap liggen en geen golfplaat, zoals later gebruikelijk is. Het
is goed mogelijk dat dit plaatmateriaal ook hier op de oude
(flexibele) kapconstructie ligt, ter vervanging van het riet.
Opmerkelijk is dat op een foto uit 1947 van een hooiberg
op Ameland nog riet of stro op de kap lijkt te liggen. Het
materiaal van de roeden is op de afbeeldingen meestal niet
goed waarneembaar, maar enkele deels gemoderniseerde
bergen blijken nog traditionele houten roeden te hebben,
zoals een in 1957 in de Stellingwerven gefotografeerde berg.

In de berg broeit het wel uit
Wel goed waarneembaar zijn uiteraard de nog bestaande
hooibergen. In Zuidwest-Friesland is daarvan een aantal
onderzocht. Het zijn nu steeds drieroeders met zeskante
kap of vierroeders. Mogelijk zijn er ook tweeroeders geweest,
volgens een informant uit Bantega. De huidige hooibergen
hebben metalen of betonnen roeden, die buiten de kap staan
en een moderne, niet-flexibele kap, bestaande uit gezaagde,
gespijkerde balkjes, gordingen en kepers genaamd, waardoor
onderlinge beweging van de samenstellende delen niet meer
mogelijk is. De kappen zijn gedekt met golfplaat. Ze hebben
alle een liersysteem met wormwielvertraging. Hoe oud ze
zijn, is niet steeds bekend; de jongste dateren van de jaren
1970. Er zijn nog jongere, maar daar betreft het hooibergen
zonder agrarisch doel en zonder de zeer kenmerkende
constructie van de traditionele berg. Blijkbaar beantwoordt
de hooiberg aan een nostalgisch verlangen naar het oude
platteland.
De grootte van negen opgemeten hooibergen loopt uiteen
van 25 vierkante meter tot bijna 146 vierkante meter, met een
roedenhoogte van 6,35 tot 8,60 meter. Er lijkt geen verband
(meer) te zijn van de grootte van de hooiberg met de grootte
van het bijbehorende boerenhuis, voor zover dat al is na te
De onderdelen van de kap van een (in dit geval) vijfroedige hooiberg.
De roeden steken door de kap. De gaten in de roeden waren
aangebracht met een voet afstand, die niet overal even groot was.
Aan in Friese schuren hergebruikte hooibergonderdelen is in een
aantal gevallen deze afstand gemeten; die loopt uiteen van 28,3
tot ruim 31 cm. De gaten zijn schuin door de roeden geboord, wat
samenhangt met het gebruik van de beugel. Hiermee hangt ook de
toepassing van een hoekjuffer samen, die de kap een geknikt uiterlijk
geeft. De juffers en de masten, maar niet de hoekjuffers, gingen
meestal door de lading heen, in een enkel geval was er alleen een gat
voor de mast en eindigden de andere juffers op de lading. (Foto S.M.
Jurgens)
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Muddejagen
Een activiteit die vroeger ’s winters rond de hooiberg werd uitgeoefend was het
muddejagen. De mudde (bunzing) huisde graag onderin de berg, en werd gejaagd
voor zijn velletje, dat zeer gewild was. Door speciaal afgerichte honden werden ze
gezocht en met speren uit de berg gejaagd, waarna ze werden doodgeknuppeld. Niet
iedereen was blij met deze muddejagers, omdat er ook bij waren die alles meenamen
wat van hun gading was. (Leeuwarder Courant, 5 januari 1904)

Het hooikanon werd van opzij gevuld met hooi, dat door de
schoepen omhoog de buis in geblazen werd. Bovenin de berg, onder
de kap, hing een hooiverdeler met halfrond uiteinde, dat ervoor
zorgde dat het hooi in de rondte geblazen werd en niet op één plek
een bult vormde. Het hooi zou net zo hard de kap weer uitstuiven
als het erin ging, als men geen luiken aan de kap had gehangen.
Dat waren een soort ‘flapschutten of -skudden’, zoals die bij de
traditionele berg gebruikt werden tegen het inregenen. (Foto S.M.
Jurgens)

gaan, want sommige hooibergen staan bij nieuwe huizen.
Wel is er een verband met de grootte van het gehele bedrijf:
de grootste (en nieuwste) van dit kleine aantal hooibergen
staan bij bedrijven met meerdere, moderne en grote
schuren. Deze samenhang lijkt logisch, maar het is vooral
opmerkelijk dat deze bedrijven tot voor kort of nog steeds
gebruik maakten van hooibergen en ze het hooi en stro niet
in een schuur opsloegen.
Waarom maakten zij nog steeds gebruik van hooibergen?
Desgevraagd zeiden enkele eigenaren dat het hooi frisser
bleef in een berg dan in een schuur, ook kon je het hooi een
dag eerder binnenhalen, ‘in de berg broeit het wel uit’. Enkele
eigenaren vertelden dat zij ofwel geen ruimte hadden voor
een schuur of dat hun schuur te klein was. Waarschijnlijk
hebben ze een hooiberg gezet omdat die niet meetelde in
het bebouwd oppervlak op een erf, dat gemaximeerd is tot
de helft. Het grote voordeel van de hooiberg is dat bij brand
door bijvoorbeeld hooibroei niet meteen de boerderij zelf
gevaar loopt.
Van oudsher werd het hooi los opgeslagen in de berg,
in de 20ste eeuw werden eerst lagedruk- en daarna
hogedrukpakjes of -balen geïntroduceerd; weer later kwamen
rollen met voordroogkuil in zwang. Dat losse hooi werd

opgestoken met de vork. Was de hooiberg zo ver gevuld
dat men er vanaf de wagen niet meer bij kon, dan werd een
gat uitgespaard waarin een tweede persoon stond, die het
hooi aannam en doorstak naar een derde, bovenin de berg,
die het daar zorgvuldig neervleide, ‘sljuchtsje’. Bij het hooi
weer uit de berg halen gebruikte men de splitter, ook wel
splitlo(a)dder of splitijzer genoemd. Kleine plukjes hooi,
voor een ziek kalfje of om te kijken hoeveel broei er was,
kon men eruit halen met de hooipluk. In den lande werd
de buitenkant van de hooiberg na het vullen gewoonlijk
afgekamd en/of geplukt, om verlies te beperken en
regenschade te verminderen. Ook gaf een nette berg status.
Of dit afkammen en plukken in Friesland ook gebeurde is
niet bekend, maar wel zeer waarschijnlijk.
Vroeg in de 20ste eeuw kwam de hooigrijper in zwang,
waarmee men in een keer een grote hoeveelheid hooi kon
ophijsen. Hij werd bediend met een paard of een tractor.
Een volgende innovatie was de hooiblazer, waarbij het hooi
er van bovenaf werd ingeladen en door een buis omhoog
de berg in geblazen werd. Dit apparaat had echter weinig
kracht. Het werd opgevolgd door het hooikanon, dat ook
gebruik maakte van een buis en dat zo krachtig was dat
het zelfs kleine kinderen omhoog kon blazen, die daar een
spelletje van maakten. Of is dat een al te stoer verhaal over
de blaaskracht? In de tijd van het hooikanon kwamen er
ook uitgebreide ventilatiesystemen op de markt om broei
te voorkomen. Daardoor kon het hooi een dag eerder
binnengehaald worden, want het droogde nog beter na in
de berg. Dat was een groot voordeel in ons wisselvallige
klimaat en daarom is er in die tijd een heropleving gekomen
in het gebruik van de hooiberg. Ook de jacobsladder of
transporteur was in gebruik voor het optassen van hooi,
eerst los hooi en later pakjes. In Lemmer was een dergelijke
transportband tussen de hooiberg en een luik in de schuur
gemaakt, om het hooi makkelijk bij de koeien te krijgen.
De nog bestaande hooibergen worden, voor zover ze nog
in gebruik zijn, gebruikt voor de opslag van pakjes en rollen
hooi en stro. Een andere, minder oorspronkelijke maar toch
nog agrarische functie is de stalling van landbouwmachines.
Verschillende andere worden niet agrarisch meer gebruikt
en staan te vervallen. Het is de vraag of de hooiberg nog
een nieuw leven kan krijgen of dat er in de 21ste eeuw een
eind zal komen aan het bestaan van dit bouwwerk, dat onze
boerenbedrijven al een paar duizend jaar begeleidt. <

Splitter voor
het afsteken
van hooi.
(Foto S.M.
Jurgens)

Suzan Jurgens (Eindhoven, 1960)
studeerde sociale geografie in
Utrecht en specialiseerde zich in
historische geografie. Ze doet al
jaren onderzoek naar hooibergen
en publiceert daar ook regelmatig
over, zoals in het boek ‘Hooibergen in Nederland’ (2008).

Hooipluk voor
het uit de berg
halen van een
klein plukje
hooi. (Foto
S.M. Jurgens)
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Zonder boeren geen landschap
Hooilanden in de
Twijzelermieden.
(Foto Frans de Vries)

De meest gehanteerde – en inmiddels al weer wat sleets geworden – term in het debat over de
toekomst van het Friese platteland is ‘landschapspijn’. Dit door ecoloog Theunis Piersma bedachte en
door publiciste Jantien de Boer gemunte begrip is in korte tijd door velen omarmd, klaarblijkelijk omdat
het in één woord samenvat waar voor veel mensen de pijn zit. Friesland is Friesland niet meer sinds
het tot voor kort zo uitbundig met weidevogels, plantensoorten en insecten gestoffeerde landschap in
enkele tientallen jaren tijd door schaalvergroting en technocratisering van de landbouw hebben geleid
tot gebieden waar monocultuur, uniformiteit en een welhaast sinistere stilte overheersen.

N

atuurlijk valt dit alles niet te ontkennen of te ontlopen. Ieder die een fiets- of wandeltocht door de
Bouwhoeke, de Greidhoeke, het Lage Midden of
het dal van de Tjonger maakt, wordt er onherroepelijk mee
geconfronteerd. Toch heb ik om verschillende redenen wat
moeite met de term landschapspijn en niet alleen omdat elke
politicus en columnist in Friesland en verre omstreken hun
voordrachten en artikelen inmiddels met deze term zijn gestart (mijzelf incluis). Mijn eerste bezwaar is dat de pijn in dit
verband niet zozeer zit in het landschap, maar veel meer in
de natuur. Waar flora en fauna goeddeels uit het boerenland
verdwenen zijn, is het historisch gegroeide Friese landschap
vaak nog verrassend goed bewaard gebleven. Niet voor niets
werd enkele jaren geleden Friesland uitgeroepen tot mooiste
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provincie van Nederland, waarbij vooral de relatief gaaf gebleven historische dorpen, verkavelingspatronen, waterlopen,
houtwallen en boerderijen als belangrijk criterium gold. Friesland heeft nog altijd een uiterst waardevol landschap – waar
overigens veel te slecht voor wordt gezorgd – maar het echte
probleem is dat de natuur die eeuwenlang onlosmakelijk aan
dit historische landschap en de vroegere landbouw verbonden was in enkele decennia tijd als sneeuw voor de zon is
verdwenen. Natuurpijn dus en geen landschapspijn.
Een tweede bezwaar vind ik dat met het noemen van de term
landschapspijn direct vrijwel de gehele beroepsgroep van de
boeren – en als we niet uitkijken ook elke individuele boer – al
snel in het beklaagdenbankje van natuur- en landschapsvernietigers wordt gedrukt. En dat is niet terecht. Mogen we

individuele boeren inderdaad verwijten dat ze mee hebben
moeten rennen in de economische wedloop van de moderne
landbouw in een welhaast onvermijdelijke poging om hun
familiebedrijf en hun gezinsinkomen zeker te stellen voor de
toekomst? Ik denk het niet, hoewel de sector als geheel en de
agribusiness daaromheen uiteraard veel meer verantwoordelijkheid dient te nemen. Boeren verdienen heel veel respect.
Als er iets is dat ik in mijn inmiddels lange loopbaan als
landschapsonderzoeker heb leren inzien, is dat boeren – veel
meer dan natuurbeschermers, stedelingen of overheden – de
dragers van het Friese en Nederlandse landschap zijn, niet alleen vroeger, maar ook nu, en vermoedelijk ook nog heel lang
in de toekomst. Zonder boeren geen landschap, en zonder
landschap – in het volledig gecultiveerde Nederland – geen
natuur. Het landschap is van iedereen, maar meer dan gemiddeld van de boeren. Samenwerking met boeren op basis van
wederzijds respect is onverkort nodig, willen we enige kans
maken op een duurzame toekomst van het Friese platteland.
Dat vraagt om beweging aan verschillende kanten.

Landschap is mens-inclusief
Wie dit alles écht tot zich door laat dringen, beseft direct dat
het aloude spanningsveld tussen natuur en landbouw niet
kan worden opgelost door zorgvuldig beheer van natuurgebieden of het aanleggen van stukken nieuwe natuur alleen.
Beiden zijn van onschatbare waarde, maar zinken in het niet
wanneer men deze afzet tegen de omvang en potentie van
een boerenlandschap waarin natuur, erfgoed en economie
een nieuwe balans met elkaar bereiken. Landschap is daarbij
steeds het onmisbare intermediair: natuur-inclusieve landbouw (nog zo’n modieuze term) is dus zeker niet alleen een
zaak voor de landbouw- en natuursector,
maar zeker ook van alle burgers, organisaties en overheden die zich willen inzetten
voor de toekomst van natuur, samenleving
en economie. Landschap is namelijk mensinclusief en dus nog meer dan natuur van
iedereen. Vrijwel ieder van ons is opgegroeid
op een platteland of in een stadswijk waar we
ons verbonden mee voelen. Maar doen we
daar ook iets mee? Landschap is ook van de
tientallen generaties vóór ons die Friesland
hebben gemaakt tot de zo diverse en rijkgelaagde provincie die het nu is. En landschap
is zeker ook van onze kinderen, kleinkinderen en latere generaties, omdat die net als
wij recht hebben op een goede toekomst in
een rijk geschakeerd, leefbaar en duurzaam
landschap.
Hoe gaan wij de komende jaren vormgeven
aan een landschap waarin mens, natuur en
economie weer met elkaar in balans komen?
Welke strategieën zijn nodig? En wie neemt

daarbij het voortouw? Op die vragen zijn nu nog geen eenduidige antwoorden te geven, hoewel er hard aan wordt gewerkt. Wel denk ik dat de toekomst van het Friese landschap
veel te belangrijk is om alleen aan boeren en natuurbeheerders over te laten. Boeren dienen binnen de mogelijkheden
die zij hebben de komende jaren een duidelijke ommezwaai
te maken richting meer duurzame vormen van landbouw en
richting een boerenlandschap waarin veel meer ruimte komt
voor natuur en andere belangrijke maatschappelijke functies.
Dat kan echter niet zonder stevige hulp van de samenleving:
burgers dienen een eerlijker prijs te betalen voor duurzame
producten, een prijs die meer dan voorheen ook terecht dient
te komen bij de boeren zelf. Overheden – Brussel en Den
Haag voorop – hebben bestuurders nodig die net als bij de
aardgasproblematiek het lef hebben om een nieuwe weg in te
slaan en onverkort werk te maken van de groene pijler in het
landbouw- en omgevingsbeleid.
Wanneer de samenleving jou op zo’n verantwoordelijke plek
zet: pak die verantwoordelijkheid dan ook. Natuurorganisaties dienen veel vaker buiten de traditionele kaders van hun
eigen terreinbeheer en natuurherstelprojecten te treden en
zich veel meer dan voorheen te gaan bekommeren over de
toekomst van het landelijk gebied als geheel. En elk van ons
– als individuele burger – moet het lef en het verantwoordelijkheidsgevoel hebben om niet alleen langs de lijn ach en
wee te roepen over landschapspijn, maar zelf ook concrete
stappen te zetten in de zorg voor de eigen leefomgeving:
door bewust koopgedrag, door actief te worden in de zorg
voor natuur en landschap in je eigen leefomgeving, door kinderen actief te betrekken bij natuur en landschap. Het landschap is van ons allemaal. En voor landschapspijn bestaat
zeker een medicijn. <

Prof.dr.ir. Theo Spek
(Rhenen, 1963) is hoogleraar
Landschapsgeschiedenis en
hoofd van het Kenniscentrum
Landschap van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Met de onderzoekers van
zijn centrum en andere
partners werkt hij deze jaren
aan landschapsprojecten
in Zuidwest-Friesland, de
Greidhoeke, Smallingerland,
Terschelling en het terpengebied
van Westergo en Oostergo.

De Slachtedijk in Westergo.
(Foto Paul Paris)
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WIEBE HOEKSTRA

‘De Telegraaf’: voorop in vernieuwing
Een van de pioniers in de zoektocht naar een efficiënter bedrijfsgebouw in de 19de eeuw was jonkheer mr. Onno Reint
van Andringa de Kempenaer. Hij liet omstreeks 1858 bij Rottum twee bijzondere boerderijen met Hollandse stal bouwen:
‘De Telegraaf ’ en ‘Spoorzicht’. Deze worden wel gezien als voorlopers van de gelede boerderij. In 1867 adviseerde jhr.
De Kempenaer zijn neef Jan Bieruma Oosting bij de bouw van een gelede boerderij ‘Oranjehoeve’ bij Oudeschoot.

Ingekleurde ansicht van
boerderij ‘De Telegraaf’ te
Rottum, 1909. (Tresoar,
uitgever G. Brouwer,
Heerenveen)

J

hr. Onno Reint van Andringa de Kempenaer (1801-1868)
hield zich bezig met tal van aspecten die de landbouw
moesten moderniseren, zoals grondverbetering en
veefokkerij. Als grootgrondbezitters hadden meer Friese
edelen belang bij een florerende landbouw. Jhr. De Kempenaer was – evenals zijn vader – een actief bestuurder, lid van
Gedeputeerde Staten van Friesland en grietman van Lemsterland en Rauwerderhem.

< Schuur met jongvee en
tegenkap in schuur boven
de stalmuur. (Boerderijen
stichting Fryslân, foto
Sietse de Boer)
> De eerste Hollandse stal
uit ca. 1858. De verhoogde
voergoot belemmerde
vlot werken. (Instituut
voor Landbouwbedrijfs
gebouwen).
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Hij dacht een ontwerp uit voor de bouw van twee boerderijen
met verbeterde Hollandse stal. Van grootgrondbezitter Pieter
Cats, eigenaar van het buitengoed Oranjestein in Oranjewoud, kocht hij in het veenweidegebied bij Rottum twee
boerderijen om op die plek zijn experiment tot uitvoering te
brengen. De Lemster architect Hendrik Luiking (1831-1901)
werkte de definitieve plannen voor hem uit.
De aangekochte boerderijen, die aan de noordkant van de

weg stonden, werden afgebroken en de nieuwe boerderijen
aan de zuidkant van de weg gebouwd. Het bruikbare bouwmateriaal bij de afbraak werd hergebruikt. De oorspronkelijke
boerderijen stamden volgens overlevering uit ongeveer 1640.
Het hergebruikte materiaal was volgens een interview in 1959
met de toenmalige eigenaar Homme Atze Dijkstra nog goed
te herkennen aan de stijlen van de markante hooibergen. De
hooibergen werden bekleed met bamboematten uit Indië
(Indonesië), die eerder dienst gedaan hadden als verpakkingsmateriaal. In latere tijd werden deze dichtgetimmerd
met houten planken. De bamboematten waren ook toegepast
op de zolder boven de stal.
Het dwarshuis van boerderij ‘De Telegraaf’ werd opgetrokken
in Zwitserse chaletstijl, de mode van die tijd. Achter het voorhuis kwam een lage Hollandse stal met dubbele regel met
twintig koeien op rij en op beide uiteinden een dichtgetimmerde hooiberg. Ze stonden met de rug naar de buitenmuren en werden via het middenpad gevoerd. Achter de koeien
was aan weerszijden een grup (‘groppe’) met langs de buitenmuur een afvoerpad (‘mieling’). Vanuit de omtimmerde
hooibergen was de stal bereikbaar.

De Oranjehoeve te Oudeschoot. (Foto Rudolf Wielinga)

De lânhear ferrifele
Jonkheer Jan Bieruma Oosting (1816-1885) was de kleinzoon
van Pieter Cats en verwierf veel van diens bezittingen bij
Oranjewoud. In 1867 besloot hij een moderne boerderij bij
Oudeschoot te bouwen, de ‘Oranjehoeve’ genaamd. Hij
vroeg zijn oom De Kempenaer om mee te denken in het
ontwerp. Zo kwam hij in contact met architect Luiking, die
ook voor deze boerderij de definitieve ontwerptekeningen
maakte. Het werd een verbeterde versie van die in Rottum.
In tegenstelling tot de boerderijen bij Rottum in het veenweidegebied werd de Oranjehoeve, op zand, gebouwd als
gemengd bedrijf. De twee hoge houten hooischuren werden
in het midden aan weerszijden van de lage stal geplaatst.
Aan de kop van de stal stond het statige woonhuis en het
eind van de stal kwam een grote schuur met paardenstal,
graanschuur en een dorsdeel. Het gebouw kan als een directe voorloper van de gelede boerderij worden beschouwd.
In 1898 ging de boerderij in de vlammen verloren, het voorhuis bleef gespaard. Er kwam dat jaar een traditionele Friese
schuur voor in de plaats. De stal werd ten behoeve van een
goede ventilatie voorzien van een tegenkap en beluchtingpijpen door het dak heen. Voortbordurend op de experimenten
van de pioniers werd begin 20ste eeuw na een prijsvraag het
definitieve ontwerp van de gelede boerderij gemaakt.
Tegelijk met de bouw werd gewerkt aan grondverbetering. De
afwatering werd verbeterd en de veengrond vermengd met
terpaarde. Ten behoeve van de aanvoer daarvan werd speciaal een vaart of ‘wyk’ gegraven, dwars door het land met een
verbinding naar de Tjonger.
De Kempenaer zag er regelmatig op toe of zijn opdrachten
goed uitgevoerd werden. Homme Atze Dijkstra vertrouwde

in 1959 het Friesch Landbouwblad de volgende anekdote toe:
‘Dat slatten waerd útbestege, sa djip en sa wiid. Sa nou en
dan kaem “mynhear” ris te sjen hoe fier as se wiene. De
wiidte en de lingte koe hy maklik skôgje, mar mei de djipte
wie dat oars. Hjir wist hy lykwols wol ried op. De útfierder
fan it wurk moast, wylst mynhear op de wâl rûn, yn it midden fan de wyk lânsrinne. Sadwaende “koe lânhear” sjen dat
men ek yndie de wyk sa makke hie, lykas hy it him tocht hie.
En dochs waerd hy ferrifele. As de útfierder op hwat ûndjippe
plakken kaem, dan gong hy d’r dêr op knibbels troch. Sa
dwaende krige mynhear it idé dat alles op goede djipte
makke wie.’

Tekening van architect
Luiking van de Oranjehoeve,
voorloper van de gelede
boerderij.

Boerderij van de toekomst
In 1914 werden de twee boerderijen bij Rottum gesplitst. ‘De
Telegraaf’ is dan al voor de derde generatie in bezit van de
familie Dijkstra. Egbert Roelof Dijkstra (1953) behoort, na
vader Homme Atze, tot de vijfde generatie die aansluitend
‘buorket’ op dit bedrijf. Als kind heeft hij de markante ‘pleats’
nog meegemaakt. Hij kan zich nog herinneren dat er boven
de stal een zolder was, waarover het hooi vanuit de hooischuren voor de koeien werd geschoven. De verhoogde voedergoot voor het vee was onpraktisch en de gebouwen waren
ongeschikt om te moderniseren.
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Het oude Friese
langhuis in Warten.
(Greidboerderij
Museum Warten, foto
Wiebe Hoekstra)

Al 500 jaar voor onze jaartelling werden langs de Waddenkust terpen opgeworpen en de eerste boerderijen gebouwd.
In Friesland zijn bij opgravingen verschillende plattegronden
teruggevonden, zoals op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Het waren middelgrote boerderijen, waarbij aan de
hand van de aangetroffen stalboxen wordt uitgegaan van een
gemiddelde grootte van twintig koeien, enkele paarden en
zo’n twintig schapen en geiten. De koeien stonden weerszij-

Wiebe Hoekstra
(Feanwâlden,1954) is historicus,
journalist en publicist. Hij
publiceerde meerdere boeken,
waaronder De Friese boerderij,
2500 jaar geschiedenis van de Fryske
pleats.

Met de uitbreiding van de veestapel besloot zijn vader Homme Atzes Dijkstra om te gaan moderniseren. Dit deed hij in
nauwe samenwerking met het Rijkslandbouwconsulentschap
in Sneek en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen
te Wageningen. In 1961 werd de oude stal met schuren afgebroken om plaats te maken voor wat genoemd werd ‘de
boerderij van de toekomst’ met automatisch voertransport,
mestafvoer en een melkleidingsysteem dat aangesloten was
op een melktank.
Egbert Roelof Dijkstra: ‘Het was de laatste stuiptrekking van
de Hollandse stal. In de grupstal waren er vier rijen van elk
twintig koeien, die met de koppen naar elkaar toestonden.
Achter en in aansluiting op de stal kwamen zes vierkante
betonnen silo’s waar de automatische voergoten konden
worden gevuld. Heit had het gebouwd in samenwerking met
Wageningen en die deden op ons bedrijf hun eerste proeven
met het koelen van de melk in een melktank op vier graden.

den met de kop naar de buitenmuur, met achterlangs een
grup met in het midden het looppad. Op het erf was er
losse opslag van hooi en graan. Aan het eind van de Middeleeuwen groeit deze boerderij uit tot het zogenoemde
Oudfriese langhuis. Dit type heeft nog tot ver in de 19de
eeuw bestaan. De museumboerderij in Warten is een van
de laatst bewaard gebleven exemplaren van dit langhuis.
De stal heeft een open kap en in de nok zat een zogeheten
huiskist, waarmee via kleppen extra toevoer van frisse
lucht van buiten kon worden gereguleerd. Vanaf de 17de
eeuw werden de eerste grote Friese schuren met stal en
‘gollen’ voor opslag van hooi en graanonder één dak gebouwd. Vaak werd het bestaande langhuis geïntegreerd in
de nieuwe schuur, waarbij men vanuit de schuur tegen het
voormalige dak aan keek, de tegenkap. In deze stallen was
er nog redelijk veel ruimte boven de koeien. In de loop van
de 18de eeuw werd bij nieuwbouw meteen boven de stal
een houten zolder aangebracht met luiken, zodat hooi via
de zolder voor de koeien kon worden gegooid. Een efficiencyslag met als nadeel dat er in de stal minder ventilatie
voor het vee was.

Ze wilden weten of de melk op die manier drie dagen kon
worden bewaard eer het naar de fabriek ging. Dagelijks
werden er monsters genomen. Wanneer de melk naar de
fabriek ging, moest het eerst worden teruggepompt worden
in melkbussen, want tankwagens waren er nog niet.
We behoorden ook tot de eersten met een automatische
mestinstallatie. ’s Winters waren er vier gangen die buiten via een bocht op één gang uitliepen en omhoog op de
strontbult uitkwamen. Bij vorst verboog het ijzerwerk en dat
veroorzaakte problemen in de bochten. Dan moest je met
de hand ‘mjuksje’ (stront met vork in de kruiwagen vorken
en afvoeren) en zat je in die installatie in de grup in de weg.
Het experiment bleek geen eenduidig succes en werd al snel
door de ontwikkelingen ingehaald. Al na één jaar werd die
hele installatie eruit gesloopt. De melktank ging na twee jaar
weg. Al in 1974 zijn we meteen overgestapt op de ligboxenstal voor 130 koeien. Door deze nieuwe ontwikkeling was de
Hollandse stal verouderd.’
Sinds 2014 staat er een moderne ligboxenstal voor 280
koeien met vier melkrobots en vergaande automatisering en
moderne technieken, waaronder een volautomatisch voersysteem. Net als bij de voorgangers uit de 19de en 20ste eeuw,
trekt het bedrijf vanwege allerlei duurzame innovaties nog
steeds veel bekijks, zowel uit binnenland en buitenland. <
In de grote moderne ligboxenstal met plek voor 250 koeien staan
in het centrum vier melkrobots. Daarboven bevindt zich een grote
kantine, waar de boer aan alle kanten uitzicht heeft op zijn vee.
Egbert Roelof Dijkstra heeft met zijn echtgenote Gerritje Johanna
Kroeze, zoon Homme Dijkstra en diens echtgenote Yvonne
Halbesma een maatschap. De kantine is de plek waar iedereen
elkaar regelmatig treft en waar gasten worden ontvangen. (Foto
Hoge Noorden)
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NABUREN

EGGE KNOL

(Foto John Stoel)

Met een Friese schuur
Onder de titel
‘Naburen’ werpt
Egge Knol vanuit het
Groningerland een
blik op Friese zaken.
Friesland heeft een
sterke eigen identiteit,
maar is tegelijkertijd
onderdeel van een
grotere wereld. Een
wijde blik verruimt
het denken, al was
het maar langs de
hele waddenkust,
tot in Denemarken.
Groningers kunnen
zich niet voorstellen
dat in Groningerland
ooit Fries werd
gesproken. Mijn
overgrootvader zei
altijd ‘Wat doun al
die Fraizen hier in
Holland’ als de Friese
seizoensarbeiders in
de zomer kwamen om
graan te oogsten.

Egge Knol (Den Helder, 1956)
is bioloog en archeoloog,
promoveerde in 1993 aan de Vrije
Universiteit, werkt als conservator
archeologie, geschiedenis en oude
kunst bij het Groninger Museum
en publiceert over de NoordNederlandse cultuurgeschiedenis.

>> Detail uit een kaart van
vier stadsplaatsen in
Kolhol bij Zijldijk, 1722.
Voorbeeld van een
boerderij met Groninger
schuren. (Groninger
Archieven Atlas der
stadslanden 1769-1781)

De Groninger kunstenaar Han Jansen (1931-1994) maakte omstreeks 1980 onderstaande zeefdruk van
een boerderij bij de negenboerenpolder waar hij is opgegroeid. Ieder herkent het Groninger landschap.
Een boerderij met een kolossale schuur, vaak zelfs meerdere schuren naast elkaar met een relatief klein
voorhuis, omring door een erf met een grotere of kleinere bomensingel in een uitgestrekt land waar
bomen nauwelijks de horizon verstoren.

Boerderij in de Negenboerenpolder. Zeefdruk Han Jansen, ca 1980.
(Groninger Museum)

D

e Noord-Nederlandse kuststrook kenmerkte zich
door enkel bomen rond het erf. De landbouwer
kon in één blik zijn vruchtbare land overzien en
overigens ook dat van zijn buren. Het idee ontstaat dat op
de Groninger klei altijd zulke enorme boerderijen hebben
gestaan, en dat zij er altijd zullen blijven. Dat laatste is door
de voortdurende bevingen van de Groninger bodem uiterst
onzeker geworden. In een rap tempo verdwijnen boerderijen
en grote schuren. Het eerste bleek tot mijn verrassing evenmin het geval te zijn.

Pas in de loop van de 17de eeuw duiken de grote schuren in
toenemende mate op in ons gewest. In koopaktes worden ze
omschreven als Friese schuren. Deze Friese schuren waren
een beeldbepalende verandering, want de Groninger schuren
waren veel lager, zelfs lager dan het voorhuis. Na de bouw
van een Friese schuur was deze flink hoger dan hetzelfde
voorhuis. Het duurde pakweg twee eeuwen, maar toen was
de lage schuur nagenoeg geheel verdwenen. Op de prachtige
kaarten van stads- en provincielanden, die in Groningen
omstreeks 1722 gemaakt zijn, is het verschil goed te zien. Op
dat moment was de omschakeling nog lang niet voltooid.
De Friese schuur, met veel meer ruimte voor opslag van graan
en wintervoorraden, was een innovatie die vanuit Friesland
Groningen veroverde. De lagere schuren vormden mogelijk
heel lang het beeld van de Noord-Nederlandse boerderijen.
De reconstructie van het zodenhuis in Firdgum, een bezoek
meer dan waard, laat zien dat de vroegmiddeleeuwse huizen
in het terpengebied, onder meer goed bekend van de opgraving in het Groninger wierdedorp Leens, ook een vrij laag en
wat rond dak hadden. De veel gebruikte reconstructies van
een terp op basis van de opgraving van de terp Ezinge met
erg hoge daken, zijn dan ook onjuist. De hoge daken waren
gereconstrueerd onder invloed van de reis die archeoloog Van
Giffen in 1909 maakte naar de Noord-Duitse Halligen.
Voorgaande betekent dat we niet bang moeten zijn voor
moderne boerderijen omdat aanpassingen van alle tijden
zijn, maar niet minder dat we bedacht moeten zijn dat voorbeelden van de rijkdom aan boerderijen blijven bestaan. In
Groningen maar ook in Friesland, vanwaar de grote schuur
vandaan kwam. <

De Friese schuur, zonder voorhuis, die gebouwd werd bij de in
1633-34 gebouwde borg Scheltkema-Nijenstein. Detail uit een
olieverfschilderij van onbekende maker. (Groninger Museum)
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Koninklijk Fries Genootschap
voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer
Aan de leden van het Koninklijk Fries Genootschap /
Keninklik Frysk Genoatskip
Leeuwarden, mei 2018
Geachte leden,
Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap nodigt u uit
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag
27 juni 2018 om 19.45 uur. Dit jaar zal de vergadering worden
gehouden in de Dorpskerk van Huizum, Huizum Dorp 67,
Leeuwarden.
Voorafgaand aan de vergadering om 19.00 uur is er gelegenheid
om onder leiding van de heer Peter de Haan een wandeling
over het kerkhof te maken langs de graven van enkele Friese
pommeranten. Daarbij zal onder meer stil worden gestaan
bij het graf van P.C.J.A. Boeles, bestuurslid van het Fries
Genootschap.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Ritske Mud (secretaris)

De oorspronkelijk aan Johannes de Doper gewijde middeleeuwse dorpskerk van
Huizum is sinds 2013 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
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De dorpskerk staat bekend om zijn
rijke 16de- en 17de-eeuwse interieur,
met vier fraaie herenbanken. Bijzonder
is de achtkantige preekstoel, de enige
van vóór de Reformatie die in Friesland
bewaard is gebleven, met een Latijns,
aan de Vulgaat ontleend opschrift
(‘Roept luidkeels, houdt niet in, verhef
uw stem als een bazuin en maak
mijn volk zijn overtredingen bekend
en het huis van Jacob zijn zonden’,
Jesaja 58:1). Van voor de Reformatie
zijn ook gewelfschotels met gesneden
passiesymbolen.

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag
27 juni 2018 in de Dorpskerk van Huizum, Huizum Dorp 67,
Leeuwarden, aanvang 19.45 uur
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag algemene Ledenvergadering 28 juni 2017
4. Jaarverslag van de secretaris over 2017
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2017
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
kascommissie
7. Begroting 2018 en vaststelling contributie 2018
8. Rondvraag
9. Pauze
10. Lezing door dr L. Verhart uit Swalmen. Leo Verhart was
dertig jaar als conservator van de collectie Nederland
prehistorie verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden. Zijn talrijke publicaties en het presenteren van
de tv-serie Nederland in de prehistorie maakten hem tot ‘het
gezicht van de Nederlandse prehistorie’. In het verlengde van
een van zijn geliefde studieonderwerpen, de geschiedenis
van de Nederlandse archeologie, zal hij spreken over: ‘Drie
kenmerkende karakters in de archeologie van het Noorden:
Boeles, Holwerda en Van Giffen’.
11. Sluiting
De stukken van de vergadering worden begin mei gepubliceerd
op de website www.friesgenootschap.nl en liggen op de avond
van de vergadering ter inzage.
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(Foto Omrop Fryslân)

kan wel de status van monument hebben, maar voor
een bijgebouw geldt dat vaak niet. Daardoor is er geen
mogelijkheid om subsidie te krijgen voor restauratie.
www.omropfryslan.nl

Monument

(Foto Omrop Fryslân)

Op 15 april is het monument voor de omgekomen
bemanningsleden van de neergestorte Lancaster bij
natuurgebied De Alde Feanen onthuld. Het monument,
een zwaluwenmuur van 32 meter, is ontworpen
door architecte Nynke-Rixt Jukema. In 1942 werd de
Lancaster door Duits afweergeschut neergehaald. Van
de zeven bemanningsleden konden vier zichzelf in
veiligheid brengen. Drie mensen kwamen om het leven.
Bij het opgraven van de Lancaster werden menselijke
resten gevonden. Gedacht werd dat het zou gaan om
de vermiste Canadese boordschutter Francis Cooper.
Forensisch onderzoek wijst uit dat ze waarschijnlijk van
de omgekomen piloot Peter Joslin zijn, die in Warten
ligt begraven.
www.omropfryslan.nl

De Joadske Brulloft

Mimi Dwinger en Barend Boers trouden yn de
Ljouwerter synagoge op 18 april 1939. Yn 1942
namen se it beslút te flechtsjen foar de nazi’s. It
útsûnderlike ferhaal fan dizze libbensgefaarlike reis
dwers troch beset Europa bewarren se yn in koffer,
dy’t net iepen mocht. Der waard net oer sprutsen. De
oerlibbingskeunst fan dit jonge Joadske pear wurdt pas
goed dúdlik as harren bern, 70 jier nei dato, it spoar
werom folgje fan dizze flechtrûte nei de frijheid. Yn
fjouwer dielen is dizze reis te werom te sjen by Omrop
Fryslân (Fryslân DOK).
www.omropfryslan.nl

Franeker

Arjo Hillebrand en
Anne van der Laan
hebben de werkgroep
Historisch Centrum
Franeker opgericht
om de rijke historie
van de stad te
bewaren. Ze zijn nog
bezig een plek te zoeken waar mensen fysiek terecht
kunnen voor vragen.
www.lc.nl

(Foto Omrop Fryslân)

Koetshuizen

De Boerderijen
stichting Fryslân
inventariseert hoeveel
koetshuizen er nog
in Friesland zijn.
Bijgebouwen, zoals
koetshuizen, raken
steeds meer buiten
beeld en zijn vaak slecht onderhouden. Een boerderij

(Foto Jeanine Otten)

Hannemahuis

Harlingen krijgt aan
de Voorstraat een
cultureel centrum met
daarin het bestaande
gemeentemuseum
Het Hannemahuis,
de bibliotheek en
daartussen de nieuwe
boekhandel Van der
Velde. Via de gezamenlijke ingang kan de bezoeker naar
de boekhandel, het museum of de bibliotheek. Deze
zomer wordt het gebouw geopend.
www.hannemahuis.nl

M.C. Escher

Het Fries Museum
heeft de beroemde
houtsnede ‘Dag
en Nacht’ (1938)
van graficus M.C.
Escher aangekocht.
M.C. Escher’s “Dag en Nacht” (1938)
De prent toont een
© the M.C. Escher Company B.V. All
Nederlands landschap
rights reserved. www.mcescher.com
van akkers, dorpen
en water. Naar boven toe vervormen de akkers tot
zwarte en witte vogels, die in tegengestelde richtingen
over het landschap vliegen. Het werk is een van de
topstukken uit de tentoonstelling ‘Escher op reis’, die
ruim tachtig originele prenten toont, diverse foto’s en
objecten, waaronder een uniek stuk carbonpapier. Dit
gebruikte de in Leeuwarden geboren kunstenaar om
zijn voorstellingen over te zetten op steen of hout,
waaronder ‘Dag en Nacht’. In een wirwar van lijnen zijn
op het carbonpapier nog details te herkennen van dit
beroemde werk.
www.friesmuseum.nl

Film

Het Fries Film Archief heeft
van de Harlinger filmmaker
en verzamelaar Jacob Roorda
een doos vol met historische
film- en audiospoelen van
de Friese noordwestkust
ontvangen. Bij de collectie zit
o.a. een dorpsfilm van Oosterbierum uit 1953, een
film over sportvisserij op het Wad en een film van een
bejaardenreisje uit 1968.
www.friesfilmarchief.nl

licht toen Aly van
der Mark onderzoek
deed naar de tuinen
van Gerrit Vlaskamp.
Ze kwam daardoor
in contact met
Marjolijn (Maria Clara
Johanna) DiebenBrantsma, een kleinkind van Maria Clara Johanna
van Sminia. De kostbare stukken textiel zaten in een
hutkoffer, die op zolder stond. De stichting Erfgoed
Fundaasje laat de collectie eerst beschrijven.
www.erfgoed-fundaasje.nl

Poëzietableau

In Leeuwarden
is het 50ste
poëzietableau
geplaatst. Het
bevat het gedicht
‘Hoofdstad’
van Ilja Leonard
Pfeijffer. De
steen ligt voor
de ingang van
de bibliotheek in
de Blokhuispoort. In 1993 kwamen de eerste
tien poëziestenen te liggen, bij het afscheid van
burgemeester John te Loo.
www.lc.nl

Vlasmuseum

Vlasmuseum It Braakhok in Ee is vernieuwd. Het
museum laat met oude machines en gereedschap
zien hoe van vlas linnen wordt gemaakt. Aan de hand
van bordjes, filmpjes en knopjes ontdekken bezoekers
hoe zwaar het werk in het braakhok was. Door nieuwe
technieken zijn er minder vrijwilligers nodig en is het
museum vaker open.
www.omropfryslan.nl

Liet

Arjen Versloot,
heechlearaar
Germaanske
taalkunde oan de
Universiteit fan
Amsterdam en
ferbûn oan de Fryske
Akademy, ûntduts de tekst fan in eroatysk liet út 1643.
Hy fûn de tekst, skreaun yn in Noard-Hollânske fariant
fan it Frysk, yn it printe lieteboekje d’Amsteldamsche
Minne-zuchjens. It ferhaal fertelt byldzjend oer it
‘nachtfrijen’.
www.omropfryslan.nl

Adellijk textiel

Een verzameling van adellijk textiel, kleren uit
patricische en adellijke kringen, van de families
Brantsma-Van Slooten en Van Sminia wordt
overgenomen door de Stichting Fogelsangh State te
Veenklooster. De bijzondere collectie kwam aan het

Pommeranten Pries

Muzikant en tekstschrijver Melvin van Eldik heeft
dit jaar de Pommeranten Pries van de Leeuwarder
Historische Vereniging Aed Levwerd gekregen. Van
Eldik werd geboren in Indonesië en kwam als vierjarig
jongetje naar Leeuwarden. In de stad werd hij met
name bekend als muzikant en dichter. Hij schrijft veel
in Liwwadders, zoals het gedicht ‘Omwemelbaar’
in het stalen kunstwerk op het Wilhelminaplein. De
Pommeranten Pries wordt jaarlijks uitgereikt aan
personen of instellingen die in Leeuwarden op cultureel
en historisch gebied een belangrijke rol spelen.
www.aedlevwerd.nl
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Een Friese jonker
in de Oriënt
De tentoonstelling ‘Een Friese jonker
in de Oriënt’ in Beetsterzwaag laat het
kleurrijke leven van Tinco Lycklama à
Nijeholt zien.
Jonkheer Tinco Lycklama à Nijeholt
(1837-1900), geboren in Beetsterzwaag,
was de eerste Nederlandse oriëntalist.
Hij studeerde geschiedenis en rechten in Utrecht en
Groningen. In 1862 schreef hij zich in bij de vermaarde
Ecole des Langues Orientales te Parijs. De kennis die hij
hier opdeed, sprak tot zijn verbeelding en hij wilde gaan
reizen. Via Berlijn en Rusland trok hij naar de Kaukasus.
Zijn hoofddoel was Perzië en in mei 1866 bereikte
hij Teheran. Daarna vervolgde hij zijn archeologische
verkenningen naar Persopolis, Babylon, Nineveh en
Palmyra en doorkruiste hij Libanon en Palestina. Hij was
ruim drie jaar onderweg, trok te paard en te voet door
desolate gebergten en woestijnen en huurde mensen
in om hem te begeleiden, te beschermen en te dienen.
Tinco deed opgravingen, kocht en ontving honderden,
waardevolle, kunstvoorwerpen, zoals een theepot, een foto
van de pilaren van de tempel van Jupiter, een schilderij van
een Perzische prins of een marmeren beeld van het hoofd
van een slapend kind.
Na terugkomst in zijn geboortedorp richtte hij in 1871 in
het Eysingahuis een museum in met bijna 700 oosterse
voorwerpen, die hij had verzameld. Een paar jaar later
verhuisde hij naar Cannes in Zuid-Frankrijk, waar hij ging
kuren vanwege gezondheidsproblemen. Daar opende hij
opnieuw een museum en werd een graag geziene figuur in
het culturele en sociale leven van de internationale beau
monde. In 1877 schonk hij zijn collectie aan de gemeente
Cannes en was daarmee de grondlegger van het Musée
de la Castre. De Fries stierf in 1900 in Cannes, maar werd
begraven in Wolvega.
In Musée de la Castre is vorig jaar in de zomermaanden
een tentoonstelling aan de reizen van de grondlegger
gewijd, met portretschilderijen van Tinco zelf, een collectie
Perzische Qajar-kunst, schilderijen, textiel en porselein,
sarcofagen en een gouden masker uit Sidon. Het
museum geeft 180 bruiklenen om in Beetsterzwaag, in het
voormalige grietenijhuis, te laten zien.
Bij de tentoonstelling zijn tal van activiteiten, zoals een
theatrale busreis, rondleidingen, wandelingen, concerten
en lezingen.
De tentoonstelling is van 8 juni tot en met 9 september te
zien, op woensdag tot en met zondag van 11.00-17.00 uur.
Adres: Hoofdstraat 17, Beetsterzwaag.
www.historischbeetsterzwaag.nl
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BOEKEN

JAN FOLKERTS

Een meelijwekkend volk
Anne Popkema, André Looijenga en Bouke Slofstra
Wijdemeer, Leeuwarden, 2018
240 p. | isbn 978 949 205 2421 | € 29,95

‘De goden roepen ons terug, verbieden dat sterflijke ogen het
eind van alles zien. Waarom schenden wij met roeiriemen een
vreemde en gewijde zee? Waarom verontrusten wij de stille
woonplaatsen der goden?’
Aan het woord is de Romeinse dichter Albinovanus omstreeks
het begin van de jaartelling, vermoedelijk de eerste auteur die
uit eigen ervaring schreef over het land der Friezen. Het is een
van de vele fraaie tekstfragmenten verzameld in Een meelijwekkend volk. Vreemden over
Friezen van de oudheid tot de kerstening. Het boek is een bloemlezing van teksten uit de
Oudheid en de (Vroege) Middeleeuwen, van Herodotus tot Karel de Grote. Een beknopte
inleiding geeft een overzicht van de gekozen auteurs tegen de achtergrond van hun tijd.
De taalkundigen André Looijenga, Anne Popkema en
Bouke Slofstra selecteerden en vertaalden de teksten.
Gert Jan Slagter verzorgde de smaakvolle vormgeving.
Op het voorplat en het achterplat van het boek zijn
twee handzame kaarten van Noordwest-Europa in de
Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. In het
midden bevindt zich nog een katern met afbeeldingen
van een aantal handschriften, miniaturen en andere
illustraties bij de tekst.
Bijzonder is dat de 63 geselecteerde teksten zowel in
Nederlandse als in Friese vertaling worden aangeboden.
Het werk is verder voorzien van korte kaderteksten,
die informatie bevatten die de auteurs als nuttige en
interessante toelichting beschouwen.
De ondertitel van dit boek verdient nog bijzondere
Bonifatius doopt heidenen (boven)
aandacht. Let er even op dat dit boek ‘Vreemden over
en sterft de marteldood (onder).
Miniatuur uit een handschrift uit
Friezen’ heet, en niet ‘Vreemden over de Friezen’. De
auteurs kennen uiteraard de ‘ongemakkelijke waarheid’ circa 1001.
dat de Romeinse Frisii niet dezelfden waren als de Frisiones die in de Vroegmiddeleeuwse
bronnen weer opduiken in de 5de eeuw. Het vraagstuk wordt in de inleiding heel kort
benoemd en daarmee op elegante wijze door de schrijvers verder van tafel geveegd. De
wetenschap dat de huidige Friezen, behalve hun naam, vermoedelijk weinig gemeen
hebben met die uit de Romeinse Tijd maakt de teksten er niet minder boeiend op.
Het is een begrijpelijke keuze geweest om de netten breed uit te gooien bij de selectie
van materiaal. Vaak komt het woord Friezen, of een van zijn varianten, niet eens voor.
De fragmenten laten zien dat het land der Friezen in de beeldvorming opschoof van
de uiterste rand van de bewoonde wereld naar een langzaam maar zeker integrerend
onderdeel van de Frankische of – zo men wil – de Noordzeebeschaving.
Waarom in dit boek het stuk van de Joods-Spaanse (en in het Arabisch schrijvende) auteur
Ibrahim Ibn Ya’qub over de stad Utrecht past, is niet helemaal duidelijk, temeer daar de
auteur zelf de stad beschrijft als gelegen in het land der Franken. De stellige bewering in de
kadertekst dat vóór de Frankische expansie grote delen van Utrecht nog Friestalig waren,
had wel enige toelichting verdiend.
Die kanttekening neemt niet weg dat Een meelijwekkend volk een must is voor iedereen
die geïnteresseerd is in de vroegste geschiedenis van de Friezen, wie we daar ook onder
verstaan. <

Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
was onder meer directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris van
Littenseradiel.

BOEKEN KORT
Nuttige Handwerken
Aly van der Mark
Het Nieuwe Kanaal,
Leeuwarden, 2018
128 p. | isbn 9789492457158
€ 19,95
Aly van der Mark vond bij haar
verhuizing een schoenendoos vol oude handwerkjes
van de lagere school, de mulo en de kweekschool. Ook
werkjes van haar moeder en tante waren er nog. Alles
met eindeloos geduld (en soms ongeduld) gebreid,
genaaid, gemaasd of geborduurd. Ze beschrijft het
schoolleven en de geschiedenis van een vak, dat bijna
honderd jaar verplichte kost was.
Joost Halbertsma 1789-1869:
een biografie
Alpita de Jong
Uitgeverij Louise, Grou, 2018
656 p. | isbn 9789491536502
€ 55
De ondertitel luidt: Triomfen
en tragedies van een
uitmiddelpuntig man. Joost
Halbertsma was doopsgezind
predikant in Deventer, schrijver van Friese verhalen en
een internationaal gerespecteerd taalgeleerde. Maar
bovenal een scherpzinnig observator van alles wat er
speelde in de kerk, in regeringskringen, in geleerde
genootschappen, in de handel, in de wetenschap en
in de letterkunde. Zijn leven en werk is een bijzonder
veelzijdig en creatief commentaar op de 19de eeuw.
De Joodse bruiloft
Auke Zeldenrust
Boom uitgevers, Amsterdam,
2018
200 p. | isbn 9789024420551
€ 20
In 1939 trouwden Barend
Boers en Mimi Dwinger in
Leeuwarden. Enkele jaren
daarna trokken ze samen de
Pyreneeën over. Zo overleefden ze de oorlog - anders
dan de meeste bruiloftsgasten. Na het overlijden van
Mimi in 2007 kwam een rijkgevulde koffer tevoorschijn,
met de uitgetypte toespraak van de bruidegom, brieven,
documenten, foto’s en een film waarop ze allemaal te
zien zijn.
Historie van de Tweede
Wereldoorlog van het dorp
Buitenpost
Jasper Keizer
Stichting Oud-Achtkarspelen,
Buitenpost, 2018
84 p. | € 15, te bestellen bij
oudachtkarspelen.nl
Verzameling van zo’n vijftig
oorlogsverhalen in Buitenpost
in de periode 1940-1945. De artikelen verschenen
eerder in dorpsblad De Binnenste Buiten Post. De oudonderwijzer heeft veel facetten van de plaatselijke
geschiedenis vastgelegd: van de inval en de bevrijding
tot het verzet, de verraders, de slachtoffers en het
dagelijkse leven.
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Duivelsdag op Groenland
Ype Poortinga (vertaling Janke
Poortinga, Janneke van der
Meulen)
Bornmeer, Gorredijk, 2018
224 p. | isbn 9789056154509
€ 19,50
De historische roman is een
beeldend verslag van het verblijf
van de schipbreukelingen in
1777 en hun levendige gesprekken met de Eskimo’s
en missionarissen ter plekke. Het is gebaseerd op
het dagboek dat commandeur Hidde Dirks Kat
bijhield tijdens deze reis. Het boek van Ype Poortinga
verscheen in 1967 in het Fries en verschijnt nu voor het
eerst in het Nederlands.
Historie van Schiermonnikoog
H.D. Teensma
Stichting Genealogie en
Historie Schiermonnikoog,
Schiermonnikoog, 2018
184 p. | isbn 9789082810509
€ 24,50
Het boek bestaat uit twee
delen: het eerste deel
geeft de geschiedenis van
Schiermonnikoog aan, zoals deze uit de archieven is
gevonden. Het tweede deel bevat bewijzen dat er in
het verleden minimaal drie zogenoemde historische
kaarten zijn gemaakt, die echter bewijsbaar in de 20ste
eeuw zijn gemaakt.
Leren navigeren
Jur Leinenga
Walburg Pers, Zutphen,
2018
176 p. | isbn
9789462492950 | € 29,50
Het boek beschrijft
200 jaar geschiedenis
aan de hand van unieke
levensbeschrijvingen van
18 leerlingen uit de periode
1818-2018. Ook de laatste 40 jaar geschiedenis tot op
de dag van vandaag komt aan bod. Harlingen is, na
Amsterdam, de gemeente in Nederland met de oudste
zeevaartschooltraditie.
Twee vrienden twee wegen
Hessel Bouma
Uitgave in eigen beheer,
Hoornsterzwaag, 2018
72 p. | € 10, te koop bij de
Afûk in Leeuwarden
Vijftig brieven van Gerrit
Haagsma brachten de
auteur op het spoor van
de Jouster boerenzoon
Haagsma en Toon
Alderliesten, waar hij voor
de Tweede Wereldoorlog mee bevriend was. De één,
Gerrit, wordt SS-er en sneuvelt in Rusland. De ander,
Toon, gaat in het verzet en wordt plaatsvervangend
operatieleider in Friesland. Na de oorlog gaat hij naar
Canada.

Steken wij af naar dieper
water
Arjen Bakker en Jan de
Ruiter
Uitgave in eigen beheer,
Menaam, 2018
304 p. | € 29,95, te
bestellen via www.
arjenbakker.nl
In 1878 kwam ds. Cornelis
Anes Kuijper naar zijn
geboorteiland om het Evangelie te verkondigen. Zijn
preken vormden de opmaat voor de stichting van
de Gereformeerde Kerken op het eiland. Het boek
beschrijft het wel en wee van de gereformeerde pioniers
op Terschelling (en Vlieland) en van hun nazaten tot op
de dag van vandaag.
Selected Poems
Obe Postma
Wijdemeer, Leeuwarden,
2018
224 p. | isbn 9789492052469
€ 19,90
Drietalige bloemlezing
met 65 gedichten van Obe
Postma: Fries-EngelsNederlands. Met een
inleiding van Jabik Veenbaas.
Obe Postma (1868-1963) schreef zijn eerste gedicht
omstreeks 1900 en bouwde een omvangrijk oeuvre op
tijdens zijn leven. Hij wordt ‘de dichter fan it Fryske lân’
genoemd.
Leeuwarden en Friesland
(1850-1920) gezien door
reizigers
Ronald Schalekamp
Persbureau Zwolle, Zwolle,
2018
96 p. | isbn 9789078336006
€ 14,95, te bestellen bij
info@persbureauzwolle.nl
Het boek laat op een historische manier zien waar
Friesland en haar inwoners ‘vandaan komen’.
Leeuwarden en Friesland zijn relatief onbekend onder
buitenlandse reizigers eind 19de en begin 20ste eeuw.
Hoeveel groter is de verbazing wanneer men de
provincie, de hoofdstad en de andere Friese steden
ontdekt.
IJlst, meer dan duizend jaar
scheeprijk
Jan Tabak
Uitgeverij Boekscout, Soest,
2018
282 p. | isbn 9789402241174
€ 22,99
De ondertitel van het boek
is: 750 jaar stadsrechten,
scheepsbouw en handel
in IJlst. In de loop der
eeuwen zijn duizenden schepen in IJlst gebouwd.
Eind 19de eeuw kreeg het stadje de titel van meest
geindustrialiseerde gemeente. De stad is ook bekend
om de schaatsindustrie.
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KALENDER
3 juni

19 juli

tot en met 28 oktober

FAMILLEMENT
Familie-historisch festival in Leeuwarden.
www.famillement.nl

LUNCHLEZING
Lunchlezing door Corina van Eijk, ‘Opera, kitsch of
engagement’.
www.tresoar.nl

DIRK VAN ERP
Expositie over koperkunstenaar Dirk
van Erp (1862-1933) die in de Verenigde
Staten succesvol was.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

5 tot en met 23 juni
GABE SKROAR
Muzikaal locatietheater over de Halbertsma’s.
www.gabeskroar.frl

vanaf 8 juni
EEN FRIESE JONKER IN DE ORIENT
Tentoonstelling over leven, werk en passie van Tinco
Lycklama à Nijeholt.
www.historischbeetsterzwaag.nl

vanaf 4 augustus
IN MEMORIAM PATRIS
Expositie over J.J. Slauerhoff (1898-1936).
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

16 augustus
LUNCHLEZING
Lezing door Peter Karstkarel, ‘Grafcultuur in Friesland’.
www.tresoar.nl

vanaf 9 juni

26 augustus

LAND VAN LATIJN
Tentoonstelling over de
historische bibliotheek van
de universiteit van Franeker.
www.museummartena.nl

ESCHER AND THE ENGINE OF LIFE
Lezing door dr. Adam D. Wexler over het werk van
M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

13 tot en met 24 juni
HET HEILIGE HERT VAN CAMBUUR
Locatietheatervoorstelling over de verborgen
verbintenis tussen SC Cambuur en de Agneskerk in
Goutum.
www.skoftenskiep.nl

8 september
DE POLITIEKE HAAN VAN WESTEREIN
Lezing door Alpita de Jong over een politiek getint
gesprek tussen een boer en zijn haan op boerderij
‘Westerein’.
www.klinkeendaverje.frl

tot en met 28 oktober
ESCHER OP REIS
Tentoonstelling over M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

tot en met 28 oktober
WILLEM BARTEL VAN DER KOOI
Expositie over Willem Bartel van der Kooi (1768-1863),
zijn schilderijen en tekeningen.
www.dekemastate.nl

tot en met 4 november
WAT HEEFT BONIFATIUS MET REMBRANDT TE
MAKEN?
Tentoonstelling met daarin de nieuwste aanwinsten.
www.museumdokkum.nl

oant en mei 30 novimber
WRALDBOARGERS UT GROU
Eksposysje oer de bruorren Halbertsma.
www.museumhertfanfryslan.nl

tot en met 16 september

tot en met 31 december 2018

MOOI MISLUKT
Voorstelling over bouwmeester Jacob van Aaken,
op het Oldehoofsterkerkhof.
www.meetinfriesland.nl

EEN DROOM AAN DUIGEN
Tentoonstelling over 200 jaar maritiem onderwijs in
Harlingen en vondsten uit het Harlinger kofschip De
Jonge Seerp dat in 1791 bij Gdansk in Polen zonk.
www.hannemahuis.nl

VRIJMETSELARIJ
Tentoonstelling over 300 jaar vrijmetselarij met antieke
vrijmetselaarsattributen.
www.museumpakhuiskoophandel.nl

21 juni

20 tot en met 23 september

LUNCHLEZING
Lezing door Bas Hesselink, ‘Friese cultuur in boek en
prent door een niet-Fries’.
www.tresoar.nl

SKELTEMANIA
Muziektheatervoorstelling over Schelte van Aysma uit
Schettens.
www.underdetoer.nl/manifestaties/skeltemania

LEEUWARDEN, DE MOOISTE STADSGEZICHTEN
1600 TOT NU
Tentoonstelling van schilderijen, prenten en tekeningen
van Leeuwarden vanaf begin 17de eeuw tot nu.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 23 juni

27 september

tot en met 6 januari 2019

OASE ORANJEWOUD
Tentoonstelling van moderne en eigentijdse beeldende
kunst met flora en fauna als onderwerp.
www.museumbelvedere.nl

DE MENSEN OM ESCHER HEEN
Lezing door curator Judith Spijksma over de connecties
van M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

PHANTOM LIMB: ART BEYOND ESCHER
Tentoonstelling van hedendaagse kunstenaars die een
alternatieve werkelijkheid presenteren.
www.friesmuseum.nl

27 juny oant en mei 13 july

tot en met 7 oktober

OEDS FAN FIERWEI
Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum
wurdt de thúskomst fan oarlochsheld Oeds ferbylde.
www.theatergroepfier.nl

EEN FRIESE KOF TERUG UIT POLEN
Tentoonstelling over een Fries kofschip dat in 1791 zonk
bij Gdansk. In 1985 ontdekken duikers het wrak.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

28 juni

12, 13, 14, 19, 20 en 21 oktober

DE REIZEN VAN ESCHER
Lezing door curator Judith Spijksma over de inlvoed
van zijn reizen op het werk van M.C. Escher.
www.friesmuseum.nl

DE KLOK MOAT WEROM!
Openluchtmusical over de verkochte klok bij de
Mariakerk in Kortezwaag in 1896.
www.deklokmoatwerom.nl

28, 29 en 30 juni en 5, 6 en 7 juli

19, 20, 26 en 27 oktober

RÊDBÂD
Openluchttheater over de Friese koning.
www.redbadbroeksterwald.frl

DE SLACH BY BOKSUM
Multimediatheater over de opstand van het Friese leger
tegen de Spanjaarden in 1586.
www.deslachbyboxum.frl

15 juni

M.C. Escher’s “Dag en Nacht” (1938) © the M.C. Escher Company B.V. All rights reserved. www.mcescher.com

MARIJKE DE BOER

tot en met 8 juli
KIND VAN MONDRIAAN
Tentoonstelling over Siep van den
Berg.
www.museumdrachten.nl

30

tot en met 28 oktober
LIWWADDERS
Expositie in het kader van Lân fan taal.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 6 januari 2019

VERWACHT
Land van Latijn
Losjes inspelend op
de tentoonstelling in
Museum Martena over
de Franeker universiteit
als spiegel van Europa
een themanummer over
de academische wereld
in Friesland, deels van
binnenuit (positie Latijn), deels in de vorm
van een blik van buiten, vanuit Leiden en
vanuit Groningen.
De volgende editie van Fryslân, nummer 4,
verschijnt op 25 juli 2018.

31 maart — 28 oktober 2018
Wolkom / Welkom
Welcome / Wilkommen

Wolkom yn de Taletún,
wolkom by Talepaviljoen MeM –
livingroom of languages
Oant en mei ein oktober is de
Prinsetún yn Ljouwert in Taletún
mei as strieljend middelpunt
Talepaviljoen MeM - livingroom of
languages. Op ferskate mominten yn
de wike is der programmearring mei
en troch de ‘taal fan de wike’. Fierder
drinkst by MeM in hearlike kop kofje,
genietest der fan in lekkere lunsj of
fan in buorrel mei in hapke. Lit dy
ferrasse troch taal yn allerhanne
ferskiningsfoarmen! Tagong fergees.

By MeM stiet alle wiken in oare taal sintraal
MeM biedt alle wiken in breed poadium oan de
taalmienskip dy’t sintraal stiet. Fan 1 april o/m 10 juny
binne dat Nederlânske streektalen en –dialekten,
fan 10 juny o/m 19 augustus komst by MeM yn ‘e
kunde mei Europeeske lytse talen en fan 19 augustus
o/m 28 oktober jouwe taalmienskippen út de stêd
Ljouwert ‘acte de présence’.
Alle tongersdeitejûnen en sneintemiddeis
programmearring mei muzyk, ferhalen, poëzij,
ynterviews, presintaasjes, kabaret en/of teater
mei de taal fan de wike!
Gean ‘deropút mei heit&mem’
In spesjaal programma foar bern fan 0-12 jier en harren
heiten en memmen, pakes en beppes, broerkes, sukes,
tantes, omkes ... sis mar de hiele famylje! Mei skriuwers,
muzikanten en oare artysten en leuke (taal)wurkwinkels
en alderhande (taal)aktiviteiten.
Giest ‘deropút mei heit&mem’ op: 30 juny, 21 en 28 july,
4, 11, 18 en 25 augustus, 1 en 29 septimber, 20 en 27
oktober 2018. Alle kearen fan 13.00-17.00 oere yn de Taletún
by MeM. Sjoch ek www.heitenmem.nl.

6 maaie — 13 maaie

Drents

13 maaie — 20 maaie

Brabants

20 maaie — 27 maaie

Gronings

27 maaie — 3 juny

Zeeuws

3 juny — 10 juny

Stellingwerfs

10 juny — 17 juny

Ostfriesisches Platt

17 juny — 24 juny

Iers / Gaelic

24 juny — 1 july

Sorbisch

1 july — 8 july

Baskisch

8 july — 15 july

Manx

Sjoch foar mear ynformaasje, iepeningstiden, nijs en it
aktuele programma-oersjoch op www.lanfantaal.frl en/of
www.afuk.frl en folgje MeM op Facebook en Twitter.

In site om op
werom te kommen
WEROMROP.NL
Freeds ek op TV

Weromrop.nl

