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Omslag: Jan Timmer en zijn dochter Jetske op een
sjees bij boerderij Heemstra State te Kimswerd, 1902.
(Tresoar) Inzet: Jan Timmer (1859-1923). Portretfoto uit
begin 20ste eeuw. (Tresoar)
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Eigensinnige frou

Man van de praktijk

SIEBRAND KRUL

In de decennia rond 1900 veranderde het platteland in rap tempo. De eenvoudige, overzichtelijke
agrarische structuur transformeerde door een stroom aan vernieuwingen in een moderne sector. De
overheid speelde nauwelijks een rol, het waren krachtige individuen die de ontwikkelingen voorwaarts
joegen. In Friesland was Jan Timmer daarin een exponent. Hij was weliswaar levenslang boer op
Heemstra State in Kimswerd, hij was een stuk drukker met zijn innovatieve initiatieven dan met zijn
koeien. Liefst 34 maatschappelijke functies bekleedde hij; bij de nutsspaarbank, het ziekenfonds, de
Friese paardenfokkerij, zuivelfabriek, ja zelfs in de politiek was hij actief.
De raadselachtige ‘Brolsmasteen’ zette Kees Kuiken aan tot een historisch onderzoek naar de betekenis en herkomst van het wapen van de Brolsma’s. En Gerrit Bloothooft en David Onland (RU Utrecht)
ontleden het mogelijke verband tussen Friese identiteit en het geven van Friese voornamen.
De orrery in het Martenahuis is gerestaureerd. ‘Orrery’? Daar zullen weinig lezers van hebben gehoord.
Dat komt goed uit; in deze Fryslân vertelt conservator Marjan Brouwer erover. Ze doet dat ook op de
Algemene Ledenvergadering van het Koninklijk Fries Genootschap, op woensdag 26 juni, in Museum
Martena, waar die orrery is te bewonderen.
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MERIJN KNIBBE, JORIEKE SAVELKOULS EN MARIJN MOLEMA

hij aan de man probeerde te brengen, geen producten of
diensten. Of het nu om de zuivelfabriek ging, de tuberculose
bestrijding bij het rundvee, het ziekenfonds, de elektriciteit of
de Landbouwcoöperatie – een aspect dat steeds terugkomt,
is dat hij letterlijk de boer op ging om het samen van de
grond te tillen. Die gedegenheid is ook zichtbaar in Timmers
archief dat onlangs is overgedragen aan Tresoar. Dit bevat
uitermate veel gegevens over de koeien.
Na 1910 werd het in snel tempo gebruik om gegevens over
het veebeslag bij te houden, maar Timmer was zijn tijd vooruit. De leden van ‘zijn’ zuivelfabriek hielden al veel vroeger
Jan Timmer (1859-1923). Portretfoto uit begin 20ste eeuw.
(Tresoar)

Jan Timmer:

innovatieve boer en bestuurder

Jan Timmer en zijn dochter Jetske op een sjees bij
boerderij Heemstra State te
Kimswerd, 1902. (Tresoar)

De decennia rond de eeuwwisseling van 1900 waren een tijd van grote en snelle vooruitgang.
Zo werd in 1889 de Eiffeltoren, tot enthousiasme van de Parijzenaren, verlicht door duizenden
Edison-gloeilampen. De Friese Jan Timmer (1859-1923) was in zijn tijd niet enkel een pionier en
wegbereider, maar ook een persoon die de vernieuwingen uit die tijd, zoals de gloeilampen, succesvol
maatschappelijk wist in te bedden.

J

an Johannes Timmer werd in 1859 geboren te Pingjum.
Hij was pas 23 jaar oud toen hij de leiding kreeg over
de in 1823 gebouwde Heemstra State te Kimswerd, die
hij als familiebedrijf voortzette. De kop-hals-rompboerderij,
tegenwoordig rijksmonument, lag in de ‘kleine bouwhoek’
zoals het gebied tussen Kimswerd, Arum en Witmarsum wel
wordt genoemd. Het is een enclave van akkerbouw in het
greidegebied. In deze tijd hadden akkerbouwers in Friesland
ook altijd een aantal koeien, voor de mest, maar ook voor
de boter. Met zijn vrouw Romkje Anema (1862-1935) zou
Timmer de rest van zijn leven op de Heemstra State wonen.
Ze kregen twee dochters: Jetske en Wiepkje.
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Jan Timmer was in meerdere opzichten een bijzondere man:
een innovatieve boer, een initiatiefrijke bestuurder en een
organisator. Een voorbeeld: in 1910 werd de stoommachine
van Timmers zuivelfabriek, die hij in 1888 had opgericht in
Kimswerd, aangesloten op een generator die elektriciteit
leverde, een belangrijke vernieuwing. Gloeilampen gaven niet
enkel meer licht dan gas en petroleumlampen, maar waren
ook veiliger. Ook het dorp werd op deze nieuwigheid aangesloten, een primeur voor Friesland. Timmer was de drijvende
kracht hierachter.
Hij was bepaald geen thuiszitter en heeft maar liefst 34 maatschappelijke functies in zijn leven bekleed, vaak vele jaren

Romkje Anema (1862-1935),
de vrouw van Jan Timmer. Portretfoto uit begin 20ste eeuw.
(Tresoar)

achtereen. Een aantal hiervan: in 1881 was hij medeoprichter
van het ziekenfonds in Kimswerd. Tussen 1883 en 1923 was
hij lid van het bestuur van de Nutsspaarbank. In 1904 was hij
voorzitter van de mede door hem opgerichte Coöperatieve
Landbouwvereniging in Kimswerd, die naast kunstmest en
veevoer ook zorgde voor een stoomdorsmachine, een hengst
en een springstier voor zijn leden. Tussen 1902 en 1916 was
Timmer lid van de Provinciale Staten. En zo gaat het maar
door: voorzitter van de Vereeniging voor Electrische Centrale
Verlichting in Kimswerd, dijkgraaf, correspondent van het
ministerie, enzovoort.

Meten is weten
Opvallend is de gedegenheid
waarmee hij te werk ging. Voordat
hij ideeën aan de man probeerde
te brengen, bereidde hij zich altijd
goed voor. Niet enkel theoretisch,
maar ook praktisch, via gesprekken
en contacten met deskundigen.
En het waren concrete ideeën die
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geboortekaarten van de kalveren bij. Ook werden registers
aangelegd van de opbrengsten en het vetgehalte van de
melk per koe. Iedere twee weken ging een monsternemer
langs de aangesloten boerderijen, die werden onderzocht op
de fabriek. Per jaar werd vervolgens een overzicht per koe
gemaakt.
Het staafdiagram laat de melkopbrengsten per lactatie
zien. Oudere koeien geven meer melk dan jongere koeien.
Daarom is er in het diagram onderscheid gemaakt tussen
koeien die na het eerste, tweede, derde, vierde of vijfde kalf

5
6
1e, 2e, 3e lacatatie etc.
Jan Timmer hield de melkopbrengsten per koe nauwgezet bij in een staafdiagram.
Oudere koeien geven meer
melk dan jongere. Daarom is
er onderscheid tussen koeien
die na het eerste, tweede,
derde, vierde of vijfde kalf
melk gaven. (Tresoar)

Coöperatieve stoomzuivelfabriek te Kimswerd, circa
1912. Timmer had de fabriek
in 1888 opgericht. (Tresoar)
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melk gaven. Duidelijk is te zien dat de opbrengsten stegen.
Ongetwijfeld heeft Timmer bij de fokkerij rekening met deze
gegevens gehouden: productieve koeien zullen gekoesterd
zijn, de minder productieve verkocht.
Opmerkelijk aan de fabriek in Kimswerd is de kleine omvang. Dit had ermee te maken dat deze fabriek in de kleine
bouwhoek lag, waar per hectare relatief weinig koeien werden
gehouden. Dat betekende dat er alleen boter werd gemaakt,
geen kaas zoals elders. Gevolg was een overschot aan afgeroomde melk, dat aan eigen varkens werd gevoerd. Daarnaast
richtte men zich op een nichemarkt: sanatoria en ziekenhuizen. Na 1902 waren de koeien van boeren die aan de fabriek
leverden namelijk gegarandeerd vrij van rundertuberculose.

Pagina uit
het register
van koeien
van Jan
Timmer;
met opgave
van de melkopbrengst,
1909. (Tresoar)

was. Zulke archieven zijn zeldzaam, en deze is misschien wel uniek. De
bronnen kunnen belichten welke veelzijdige maatschappelijke verbindingen er vanuit het boerenbedrijf zijn gelegd. Het is daarom een Fundgrube
voor elke historicus die wil onderzoeken, hoe en waarom de rurale samenleving zo snel veranderde. De vooruitstrevendheid en betrokkenheid
van Jan Timmer heeft in vele richtingen gewerkt, en een aanzet gegeven
tot de modernisering van onze provincie.

Vrij van tuberculose

Het Friese Paard
Jan Timmer was ook een fervent paardenfokker. Hij was nauw betrokken bij het paardenstamboek en de fokkerij van het Friese paard en zou een belangrijke bijdrage leveren
aan behoud van het ras. Samen met enkele paardenfokkers in en rond Kimswerd richtte
hij in 1889 de ‘Vereeniging tot verbetering van het paardenras’ op. Door op deze manier
krachten te bundelen, konden beloftevolle jonge hengsten worden aangekocht. Ook
droeg hij bij aan een fonds voor het verzekeren van paarden. Omdat kruisingen populairder waren voor werk op het land, waren er in 1913 nog maar drie Friese dekhengsten
over in Friesland: Prins 119, Alva 113 en Friso 117. Samen met enkele andere prominente
liefhebbers richtte Timmer nog datzelfde jaar de vereniging Het Friese Paard op, met als
doel de raszuivere fokkerij te stimuleren.
In het archief zijn interessante sporen terug te vinden van Timmers activiteiten als
paardenfokker. Afgezien van financiële sporen – de paarden waren immers onderdeel
van zijn boerenbedrijf – is er correspondentie met andere paardenfokkers en liefhebbers van het Friese paard. Daarnaast zijn er opiniestukken van zijn hand. Van zijn rol
binnen het stamboek is ook een en ander terug te vinden. Jarenlang was hij keurmeester
voor het stamboek. Jaarlijks inspecteerde hij hengsten, merries of veulens en noteerde
hij opmerkingen over de kwaliteit van de paarden die hij voor ogen kreeg. Hij bezocht
keuringen en bijeenkomsten van eigen en andere stamboeken en landbouwtentoonstellingen, en was abonnee van diverse paardgerelateerde tijdschriften. Ook daarvan zijn
sporen nagelaten. Hij wisselde niet alleen zijn kennis uit met andere geïnteresseerden,
maar leende ook interessante artikelen en tijdschriften uit. Soms schreef hij dan een
opmerking bij een artikel dat
speciaal zijn interesse wekte.
Ook bewaarde hij foto’s van een
paard waar zijn oog op viel, of
dat door hem gefokt was.

De zesjarige donkerbruine hengst
Siegfried van de ‘Vereeniging tot
veredeling van het paardenras in
Oostergo’ te Dokkum. Bijlage bij
het weekblad ‘Hippos’ van 7 april
1900, dat Timmer had bewaard.
(Tresoar)
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Het archief van Jan Timmer is onlangs overgedragen aan Tresoar door
de nazaten van Jan Timmer. Alle 214 dossiernummers, in totaal circa
twee strekkende meter, zijn geïnventariseerd en openbaar toegankelijk. Tresoar en Fryske Akademy danken mw. J.R. Bouma-Wierda voor
het belang dat zij heeft gezien in de overlevering van dit archief, dat in
veel opzichten zo belangrijk is voor de wetenschap en de geschiedenis
van Friesland. Het bijzondere van deze verzameling bronnen is dat ze
verzameld zijn door een boer die tegelijkertijd bestuurder en innovator

De infectieziekte tuberculose was een grote angst van
iedere melkveehouder. Het was dan ook niet vreemd dat
Timmer er zich mee bezighield. In een artikel dat hij voor
het Friesch weekblad van 1 maart
1902 schreef, valt op dat hij
uitstekend op de hoogte
was. Uiteraard kende
hij de doorbraak van
Robert Koch in 1882,
die de tuberkelbacil
isoleerde. Hij propageerde het gebruik
van tuberculine, een
door Koch ontwikkelde stof waarmee
gediagnosticeerd kan
worden of dieren en mensen tuberculose hebben.
Tuberculinatie werd al gebruikt
Robert Koch.
in naburige landen bij het
rundvee, en Timmer laakte het
tempo waarin Nederland deze methode omarmde. In zijn
artikel berichtte hij dat de leden van de ‘Stoomzuivelfabriek
te Kimswerd’ wel met de inspuiting van tuberculine waren
begonnen en dat de resultaten ‘prachtig’ waren.
In een samenleving waarin oplossingen voor runder-tbc
nog niet breed geaccepteerd waren, nam Timmer een
risico met zijn tuberculine-aanpak. Want de consequentie
van opgespoorde tbc was dat alle dieren die ziek of zelfs
maar verdacht waren, verkocht zouden moeten worden. Dit
programma was in 1899, nadat Timmer eerst op zijn eigen
bedrijf met de tuberculine had geëxperimenteerd, onderdeel
van de statuten van de zuivelfabriek geworden.
De zuivelfabriek van Kimswerd maakte op dat moment een
soort doorstart mee. Van de oprichters waren nog vijf leden
over, waardoor almaar meer melk van elders aangekocht
moest worden. Dat was niet de bedoeling. Er kwam daarom

Jan Timmer en Romkje Anema met hun dochters Jetske (links) en
Wiepkje (rechts), circa 1892. (Tresoar)

Timmer bekleedde maar liefst 34 maatschappelijke functies in zijn leven. In Kimswerd was hij onder
andere medeoprichter van het ziekenfonds en lid van het bestuur van de Nutsspaarbank. Dorpskom te
Kimswerd, met tramrails, kaart uit 1912. (Tresoar, foto J. Dwinger)

een nieuwe coöperatieve vereniging, met nieuwe leden. En
met een nieuw reglement, met de bepaling dat besmet vee
moest worden verkocht. In 1899/1900 waren er bij de vijf
oude leden nog maar vier reageerders (op de tuberculine)
van de 47 kalveren, van de koeien van de acht nieuwe leden
(194) waren er 37 reageerders, die allemaal weggingen. Over
het volgende jaar schrijft Timmer: ‘met spanning zagen
zowel H.H. artsen evenals de leden onzer vereeniging den
uitslag van de inspuiting van de 112 kalveren tegemoet. Van
de 112 kalveren reageerde er geen.’ Dit was op niet alleen
nationaal, maar ook op internationaal niveau een doorbraak,
gebaseerd op een grondige kennis en gebruik van nieuwe
inzichten.
Vanwege de tbc-vrije koeien kon de boter van de zuivelfabriek
te Kimswerd onder andere verkocht worden aan sanatoria,
waar hoge eisen aan voedselveiligheid gesteld werden. In
de jaarverslagen wordt melding gemaakt van export naar
sanatoria in Paramaribo: 3.960 pond in 1907 om precies
te zijn. Ook is opmerkelijk dat er veel via postpakketten
werd verhandeld. In het jaarverslag over 1911 wordt de
uitbetalingsprijs van de melk vergeleken met die van de

grotere ‘bondsfabrieken’. In Kimswerd lag die in die tijd
meestal wat hoger. Niettemin moest de fabriek in 1930 haar
poorten sluiten. Jan Timmer heeft dit niet meer meegemaakt.
Hij overleed in 1923, op 64-jarige leeftijd.

In het oog van de orkaan
Het laatste kwart van de 19de eeuw tot aan de Eerste
Wereldoorlog was een uiterst dynamisch tijdperk. Dat geldt
des te meer voor het Friese platteland. Hier ging technologie
en organisatiekracht hand in hand. Binnen enkele decennia
voltrok zich een transformatie van een relatief eenvoudige,
agrarische samenleving naar een moderne en meer complexe
rurale maatschappij. Jan Timmer bevond zich in het oog
van de orkaan. In zijn tijdperk is de interventiemachine
van de overheid nog grotendeels afwezig. Ingrijpende
vernieuwingen worden op boerderijen en ontluikende
fabrieken uitgetest en voortgedreven. Bedrijven als de
Heemstra State, de zuivelfabriek te Kimswerd en vereniging
Het Friese Paard creëerden het noodzakelijke laboratorium
om nieuwe ideeën uit te testen en te verspreiden. <

Met dank aan Barteld de Vries
(Tresoar) voor de inspiratie bij het
schrijven van dit artikel.
Merijn Knibbe (Veldhoven, 1960),
Jorieke Savelkouls (Geleen, 1982)
en Marijn Molema (Groningen,
1982) zijn als historici verbonden
aan de Fryske Akademy en werken
daar aan het onderzoeksprogramma ‘Geschiedenis van de Friese
Agri & Food, 1870-heden’.
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‘De skrik’ fan
Sumarreheide

In bult minsken kenne it ferhaal fan Boefje (Marie Joseph Brusse), Ciske de Rat (Piet Bakker) of miskien ús eigen Kinke (Grietje
Spaanderman-Wielinga) wol. Romans fan eartiids oer minsken dy’t besykje te oerlibjen ûnder earmoedige omstannichheden fol
misdie en ellinde. Sa ek yn dit wier barde ferhaal oer Sytze Jans Dijkstra. Hy besiket as jonkje te oerlibjen op Sumarreheide om
1900 hinne, in buorskip mei yn dy tiid sa’n 900 ynwenners.

De fjildwachter op de
heide by Emmen yn 1922.
De (wen-)omstannichheden
dêr wienen ferlykber mei dy
op Sumarreheide.
(Spaarnestad Photo)

D

oe’t Folkje Harmens Dijkstra swier rekke fan
Jan Sijtzes Dijkstra, smieten se op 26 maart 1892
de lapen gear. It stel krige krapoan trije moanne
letter, op 19 july 1892, de earste soan. Fansels neamden
se him Sytze, nei Jan syn heit. De 60-jierrige baakster,
Antsje Bastiaans Hogendonk, joech de lytse stamhâlder by

it gemeentehûs fan Burgum oan. Heit Jan wie oan it wurk
en krige gjin tiid om syn bern oan te jaan. Op de earme
Sumarreheide dêr’t Jan besocht te oerlibjen, stie er bekend
as in persoan dy’t it mei de wet net sa krekt naam.
Sytze groeide op en moast stadichoan ek nei skoalle. De
boeren bepaalden yn dy tiid nei watfoar skoalle oft de ‘heidebern’ gongen. Sytze moast nei de kristlike skoalle fan master
Lub yn Garyp. Hy moast nei skoalle rinne, krekt as alle heidebern, en dat gie oer houtsjepaden en sleatten. Underweis
helle hy kattekwea út. Skiep en geiten makke hy los en hy
stiel de spitten en touwen. Neffens de heidebewenners doarde hy alles oan. Mar Sytze die it net allinne, der wiene mear
klachten oer de heidebern en master Lub fûn dat se dan mar
fan skoalle ôf moasten.

‘Schrik der buren’

Skoalmaster Lub fan Garyp.
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Op 20 july swalke de achtjierrige Sytze wer ris oer de heide
en kaam by it hûske fan Van Kampen. It pear wie net thús,
dus Sytze koe him it jild eigen meitsje. Doe’t er it hûs oan
de achterkant ek noch yn ’e brân stuts, kamen dêr al gau

minsken op ôf om noch wat meubels te rêden. Sytze wie doe
fansels al útnaaid. Fan dizze brân kaam in lyts artikel yn de
Ljouwerter krante. ‘De schrik der buren’ waard er neamd yn
it artikel. Men hie noch gjin fermoeden dat it om brânstichting gie. Fjildwachter Johannes Zigtema stelde in ûndersyk
yn en algau kaam Sytze Jans Dijkstra yn byld. Ut it ûndersyk
die bliken dat syn ‘schuld wettig en overtuigend is gebleken’, mar dat hy nei in ‘opvoedgesticht’ moast, wie noch net
wis.
De offisier fan justysje út Ljouwert woe him graach in byld
foarmje en frege fjildwachter Zigtema om de ferklearringen fan minsken dy’t Sytze goed koene. Master Lub
koe de offisier fan justysje noch net oertsjûgje, want ‘Dit
is een zaak van groot gewicht van de knaap’. Fjildwachter
Zigtema hat doe ferklearringen fan Sumarreheidebewenners
en skoalmasters opnaam om de offisier te oertsjûgjen fan
it feit dat Sytze nei in ‘opvoedgesticht’ moast. Godstsjinstmaster Henderik Egberink wist te fertellen oer it loslitten fan
fee en it stellen fan touwen, spitten en oar spul. Feehâlder
Pieter Jelkes Hoekstra die der in skepke boppe-op en sei dat
er strûpte. Arbeider Jelle Teunis Hovinga woe him ek nei
in gesticht hawwe, want hy hie fan hearren en sizzen, dat lytse Sytze sein hie, dat hy Sible de Vries syn hûs en dat fan syn
âlden yn ’e brân stekke soe.
As wy de ferhalen fan al dizze minsken leauwe moatte, dan ha
se hast allegearre sein dat Sytze nei in gesticht moast. Wat it
der foar lytse Sytze ek net better op makke, wie it feit dat syn
heit bekend stie as in dief. Dat seinen de bruorren Hoogstins,
de winkelman fan Sumarreheide, Hendrik Wagenaar en
Pieter Algra. Fjildwachter Zigtema brocht de offisier fan
justysje hjirfan op de hichte. Heit Jan stie bekend as Jan Mud.
Hy krige dizze skelnamme om’t er út in apel-, parre- en prommehôf de fruchten meinaam sûnder dat de eigener dêrfan op
’e hichte wie. Dat minsken út earmoed stelle is te begripen,

Jan Sijtzes Dijkstra en Folkje
Harmens Dijkstra, de âlden
fan Sytze.

mar yn dy tiid wie der net safolle begryp foar stellerij troch
‘heidsjers’. Jan hie eins gjin tiid foar syn húshâlding, om’t er
altyd oan it wurk wie. Hy hat letter sels in eigen hûs boud fan
jild dat er earlik fertsjinne hie.
Skoalmaster Lub sil it grif goed bedoeld hawwe troch tsjin de
oare tsjûgen te sizzen dat se net alles oer lytse Sytze fertelle
mochten wat se wisten. It soe better wêze dat de tsjûgen
tsjin de offisier fan justysje seinen dat Sytze net rjocht goed
by de holle wie. Hjir kaam de fjildwachter achter en krante
dat troch oan de offisier en wiisde him op it feit dat hy krekt
fûn dat Sytze skrander en sûn wie. Tsjin wa’t Sytze sein hie
dat hy it hûs fan Sible de Vries en syn âlden ôfbrâne soe, woe
er net tsjin Zigtema sizze.

Oarspronklike foarkant fan
‘Boefje’ fan M.J. Brusse út
1903, tekene troch T.A. Steinlen. (www.engelfriet.net)

De famylje fan Sytze Jans Dijkstra
Op 4 oktober 1894 krige Sytze in suske mei de namme Jantsje en trije jier
letter op 9 jannewaris 1897 kaam sus Hiltsje op de wrâld. Doe’t Sytze acht
jier wie, krige hy in bruorke mei de namme Harmen. Dat wie op 26 juny
1900. De lytse Harmen ferstoar in moanne letter op 15 july. Letter kamen
der noch twa famkes: Harmke op 19 juny 1902 en Neeltsje op 16 july 1905.
Doe krigen Jan en Folkje twa kear in Wimkje dy’t beide in goed jier libben.
Op 24 novimber 1912 krigen se wer in Wimkje en dizze oerlibbe it al.
Mem Folkje ferstoar jong, op 25 maart 1914, oan in brutsen hert seinen
de bern letter. Jan troude op 11 maaie 1918 mei Klaaske Doeije Dijkstra. Sy
krigen gjin bern mear. Klaaske ferstoar op 28 desimber 1935 en Jan op
12 jannewaris 1956. Sytze syn âldste suster Jantsje wie har tiid fier foarút en
soe draachmem wurde foar in boer. Hjir kaam se letter op werom en hold
it bern sels. Se neamde him Sytze nei har ferlerne broer.
De húshâlding fan Jan en Folkje Dijkstra. Fan links nei rjochts Jantsje, Hiltsje,
Neeltsje, Wimkje en Harmke.
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Sniders as slaven
Tusken 1899 en 1909 groeide it tal sniders fan 972 oant
1553. Yn 1903 bruts in staking út ûnder lieding fan de
snidersferiening ‘Vooruit door Broederschap’, om’t it
net al te hege lean noch mear sakje moast. Ien fan dizze
stakingslieders wie de 18-jierrige Evert Kuipers. Sa’n 300
sniders dienen hjiroan mei. De Broederschap wûn dizze
saak en krige leansferheging. Doch hiene de kleanmakkers noch jierren lêst fan de saneamde ‘confectionairs’,
kleanfabrikanten dy ’t harren net oan de ôfspraken
hâlden en de arbeiders striemin behannelen. Yn 1907
iepene de firma Gebr. De Levie it earste mannekleanfabryk yn de stêd Grins. Yn dit fabryk stie in ‘blindstikmachine’ en in stoomparse. De wurknimmers makken
dizze masines ek wol stikken om’t se benaud wiene om
harren baan te ferliezen. De wurkomstannichheden fan
dizze, foaral jonge, sniders wiene net goed. As slaven
sieten dizze thúswurkers yn lytse benaude ateliers fan
moarnsier oant jûns let te wurkjen.
Kleanmakkers yn in atelier.

Jan Klootsema, direkteur
fan De Kruisberg yn Doetinchem, wie in man mei
fernijende ynsichten.
Mei tank oan Nel Nieuwenhuis –
Zandstra en Johannes de Vries.
> Mear witte?
• Johannes de Vries, Sumarreheide
in vervlogen tijden, Heerenveen,
2004
• Ale Dijkstra e.a., Van Sudermeer
tot Sumar, Gytsjerk, 2013
• www.allefriezen.nl
• www.allegroningers.nl
• www.garyp.nl
• www.sumarreheide.nl

Siebe Siebenga (Aldegea, 1962) is
amateurhistoarikus en publisist.
Hy is dwaande mei it konservearjen, argivearjen en fêstlizzen fan
de skiednis fan De Bergumer Courant (1875-1989) yn it gemeenteargyf fan Tytsjerksteradiel.
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Sytze Jans Dijkstra waard tsien jier tichthûs oplein. Hy kaam
yn Gelderlân telâne. Yn it Rijksopvoedgesticht De Kruisberg
fan Doetinchem soe hy tusken de oare ‘boefkes’ komme
te sitten. It gebou waard ek wol ‘De Flat’ neamd en hie in
sombere útstrieling. It bysûndere wie dat healwei de ferdjippingen wachtromten wiene mei in glêzen wand, wêrtroch’t
men oersjoch hie op de sliepromten. Yn it gesticht wienen
strange regels. Doe’t Sytze yn De Kruisberg wie, waard wol
gauris in flechtpoging ûndernaam, mar oft hy hjirby wie,
fertelle de kranteberjochtsjes út 1901 en 1902 net. It argyf is
spitich genôch ferlern gien.

Opvoedgesticht
Doe’t Sytze tolve jier waard, tsjinne syn heit in fersyk yn by
de offisier fan justysje. Mar Jan krige syn soan nei fjouwer
jier tichthûs net werom nei Sumarreheide. Yn 1905 krige De
Kruisberg in nije direkteur. Jan Klootsema (1867-1926) wie in
man mei fernijende ynsichten, hy beskôge misdiedige bern
as misdielde bern. Klootsma stie sawol nasjonaal as ynternasjonaal tige heech oanskreaun. Sytze soe in oplieding
folgje as snider en waard ûnderbrocht by de ‘Vereeniging
ter bevordering van de Opvoeding en ter behartiging van de
belangen van Verwaarloosde kinderen’. Dizze feriening
soarge foar opliedingsplakken troch hiel Nederlân en sette
wol gauris advertinsjes yn kranten. Sytze koe nei Grins ta om
te wurkjen. Yn dy stêd wie in geweldige yndustry yn opkomst
troch foaral Joadske ûndernimmingen, lykas de firma Wed.
N.A. Van Dam & Zonen, Gebr. Levie, firma G. Levie en
S. Muller & Co. Se leinen de basis foar de lettere konfeksje-

Honderd jaar kiesrecht

P

as honderd jaar geleden krijgt Nederland algemeen
kiesrecht. Jaren strijd zijn eraan voorafgegaan.
Strijd om algemeen mannenkiesrecht, maar langer
nog om dat ook voor vrouwen te regelen. In 1883 wil
dr. Aletta H. Jacobs gaan stemmen voor de gemeenteraad
van haar woonplaats Amsterdam. Ze voldoet aan alle
vereisten: is meerderjarig ingezeten, betaalt voldoende
belasting en is in het bezit van het burgerrecht. Man zijn is
geen voorwaarde. Het wordt haar desalniettemin verboden,
want scherpzinnige juristen stellen: al staat het niet letterlijk
in de wet, de geest van de wet is: vrouwen mogen niet kiezen.
Het verlangen naar dat kiesrecht is echter onder vrouwen wel
groeiende. In 1894 is de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
opgericht, met steeds meer afdelingen in het hele land, ook
in Friesland. De Vereniging heeft contacten over de hele
wereld. In 1893 is Nieuw-Zeeland als eerste land over de
streep. Finland is er in 1906 ook vroeg bij. Met publicaties,
vergaderingen, acties en demonstraties wordt aandacht
gevraagd voor het vrouwenkiesrecht. Het is nu niet meer
voor te stellen, maar destijds is beweerd dat het vrouwen aan
verstandelijke vermogens ontbrak om te kunnen kiezen.
Ook Friesland doet ijverig mee zoals te zien is op de foto
uit de collectie van Museum Opsterlân. De bordjes op de
foto zijn van de afdelingen die in Amsterdam op 18 juni 1916
meelopen in een grote demonstatie voor de gelijkstelling van
man en vrouw in de grondwet. Geheel links staat het bordje
Zuidhorn, daarnaast Balk, Bolsward, Dokkum, Buitenpost,
Drachten, Franeker. Kennelijk stonden de afdelingen op
alfabetische volgorde. Groningen zal links buiten de foto
en Leeuwarden rechts buiten de foto hebben gestaan. Meer

Artikeltsje yn de Ljouwerter krante út 1900 oer de straf foar Sytze
Dijkstra.

fabriken. By dizze bedriuwen wie de leeftiid fan de sniders
ûnder de 16 jier om’t de haadwurkers, de saneamde twaddehânsbazen, ek in goed lean ha woenen. It wie dan ek gjin
wûnder dat Sytze hjir plakfûn om kleanmakker te wurden. Yn
1910, doe’t Sytze achttjin jier wie, waard er offisjeel ûntslein út
De Kruisberg om’t er syn straf útsitten hie. Yn juny fan dat jier
hienen de earmfâden fan Sumar al in brief nei Grins stjoerd
om ynljochtingen op te freegjen. De feriening foar ferwaarleazge bern reagearre op 22 augustus. Se woenen graach
witte wa’t foar de ferplegings- en begraffeniskosten opdraaie
soe: de earmfâden fan Sumar of de feriening foar ferwaarleazge bern. Sytze wie nammentlik op 8 augustus ferstoarn
yn de stêd Grins. De amtner fan de boargerlike stân sette yn
de akte: Sietse Jan, ‘kleermaker’ en ‘ongehuwd’. De fiif susters fan Sytze wisten oant harren dea net wêr’t de lytse ‘skrik
fan Sumarreheide’ keard wie. <

EGGE KNOL

Hillegonda Buisman-Blok Wybrandi geportretteerd door
Piet van der Hem. (Particuliere collectie)

Deelnemers aan de grote demonstratie van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht voor de gelijke rechten van man en vrouw in de grondwet op 18 juni 1916 in Amsterdam. (Museum Opsterlân)

naar voren staan drie vrouwen in Friese dracht met het
vaandel van Gorredijk. In de stoet lopen uit het hele land
vrouwen mee in dracht om te laten zien dat het hele land
is vertegenwoordigd. De foto laat ook een enkele man zien,
leden van de Mannenbond voor het vrouwenkiesrecht.
De grondwet van 1917 brengt vrouwen een grote teleurstelling: geen kiesrecht. Nadat in 1918 Troelstra met gering succes de revolutie uitriep, dringt het tot Den Haag door dat er
concessies moeten komen. Op 9 mei 1919 neemt de Tweede
Kamer de wet op het vrouwenkiesrecht aan met maar één
artikel passend op één vel papier. Algemeen kiesrecht voor
iedereen was een feit.
De strijd voor het vrouwenkiesrecht kan het museum in.
Helaas wilde het Fries Museum het vaandel van de afdeling
Leeuwarden niet en versmaadt het Rijksmuseum het portret
van Aletta Jacobs. Gelukkig was het Groninger Museum
meer bij de pinken. Vaandel van ‘Afdeeling Groningen’
en het portret van Jacobs werden binnengehaald. Het
vrouwenkiesrecht is een mijlpaal gebleken op de weg naar
gelijke rechten voor vrouw en man, maar het is een lange
weg, die ook nu nog niet helemaal is afgelegd. Daarom
ook trekt de viering van het eeuwfeest in het hele land
aandacht. Het resulteert in het Groninger Museum in een
expositie waarbij veertien bewaard gebleven vaandels zijn
te zien. Van Friesland rest op een prominente plaats enkel
de mooie foto met het vaandel van Gorredijk en een mooi
portret van mevrouw Buisman-Blok Wybrandi van ‘Afdeeling
Leeuwarden’ met daarbij het vosje dat zij op het portret
draagt. <

Het speldje van de Nederlandse Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht, afkomstig
van mejuffrouw Geertruida
Margaretha Hartsema uit
Hoogkerk. In het hele land
droegen ijveraars voor het
vrouwenkiesrecht deze speldjes. (Groninger Museum, foto
Marten de Leeuw)
De tentoonstelling ‘Strijd! 100
jaar vrouwenkiesrecht’ is tot en
met 15 september te zien in het
Groninger Museum.

Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op
Friese zaken.
Egge Knol (Den Helder,
1956) werkt als conservator
archeologie, geschiedenis en
oude kunst bij het Groninger
Museum en publiceert over de
Noord-Nederlandse cultuurgeschiedenis.
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GERRIT BLOOTHOOFT EN DAVID ONLAND

Wat zeggen
voornamen
over de staat
van het Fries?
Vroeger werden veel kinderen vernoemd, nu niet meer. De kinderen
Schingenga, pupillen van de Kinderzorg, 1932. (Tresoar)

Een Friese voornaam drukt Friese identiteit uit, ook al omdat veel Nederlanders zo’n voornaam als Fries zullen herkennen. Het
aantal kinderen dat een Friese voornaam krijgt, zou daarom beschouwd kunnen worden als een graadmeter van de vitaliteit van
de Friese taal en cultuur. Omdat we de voornamen van alle Friezen kennen, samen met geboortejaar en geboorteplaats, kunnen
we de ontwikkeling van Friese voornamen in tijd en plaats zichtbaar maken. Die suggereert dat over een eeuw Friese voornamen
zeldzaam zullen zijn. Maar is dat voorspellend voor de toekomstige staat van de Friese taal en cultuur?

W

Fries geboortekaartje uit
de periode 1955-1959.
(Tresoar)

In deze rubriek staan
namen centraal. De
relatie tussen taal,
mensen, naamgeving en landschap
brengt de Friese
gemoederen vaak
in beweging. Dit is
de vierde bijdrage
in een twaalfdelige
reeks die probeert de
discussie tot feiten te
herleiden.
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at is een Friese voornaam?
Daar zou de Friese namenlijst
van Winkler op nageslagen
kunnen worden, maar daarin staan ook
namen in die niet specifiek Fries maar
algemeen Nederlands zijn, zowel van
christelijke oorsprong, zoals Johannes, en
Germaanse, zoals Albert. Om voornamen
te verzamelen waaraan je Friezen kunt
herkennen, kozen we een pragmatische
aanpak en selecteerden de voornamen die
voor 1970 (voordat de modenamen losbarstten) procentueel
meer dan vier keer vaker in Friesland werden gegeven dan in
Nederland als geheel.
De veelvoorkomende Friese namen Femke, Maaike, Jelle en
Sjoerd zijn daar nog aan toegevoegd, ook al haalden ze de grens
niet vanwege de landelijke populariteit. Ze zullen desondanks
toch breed als Fries worden herkend. In totaal zijn 681 mannennamen en 648 vrouwennamen geselecteerd die meer dan tien
keer voorkomen in de basisregistratie personen (gedigitaliseerde
bevolkingsadministratie met 17 miljoen levende en 6 miljoen
overleden Nederlanders). De top-20 staat in de tabel hiernaast.
Naast namen van Germaanse oorsprong zijn er ook christelijke
namen in een specifiek Friese vorm of spelling, zoals Pier of Piter
voor Petrus en Pietje voor de vrouwelijke vorm. En ook Bonifatius
komt vaak genoeg in Friesland voor om de lijst te halen.

nu teruggelopen tot 8,5 procent voor meisjes en 16 procent
voor jongens.
Naast de verminderde populariteit zijn ook de voorkeuren veranderd. Waar voor 1950 de topnamen zo ongeveer
overeenkomen met de topnamen van de hele periode
(linkertabel), zijn er bij de voornamen na 2000 (rechtertabel)
nieuwkomers die traditioneel nauwelijks gegeven werden. De
grootste sprong voorwaarts maakten achtereenvolgens Sil,
Jurre, Jort en Jorrit voor jongens en Marrit, Jildou, Mette, Rixt
en Jente voor meisjes.

Percentage Friese voornamen ten opzichte van alle geboorten in
Friesland (1910-2014), rood voor meisjes, blauw voor jongens.

Voor deze Friese voornamen kunnen we per jaar de populariteit uitrekenen als percentage van het totaal aantal kinderen
dat in Friesland is geboren. De ontwikkeling vanaf 1910
staat in de figuur hierboven voor meisjes en jongens. Tot de
Tweede Wereldoorlog kreeg zo’n 45 procent van de kinderen
een Friese voornaam en de rest grotendeels een traditionele
Nederlandse voornaam (top-10: Jan, Hendrik, Johannes,
Pieter, Klaas, Jacob, Willem, Gerrit, Dirk, Cornelis; Trijntje,
Antje, Grietje, Anna, Jantje, Aaltje, Johanna, Geertje, Maria,
Elisabeth). Na 1950 daalt het percentage Friese voornamen
gestaag en met een korte aarzeling tussen 1975 en 1985 is dat
Mannen

Vrouwen

1

Jelmer

Femke

2

Hidde

Nynke

Jurre

Marrit

Mannen

Vrouwen

1

Anne

Janke

2

Douwe

Jeltje

3

3

Jelle

Baukje

4

Jelte

Jildou

Tjitske

5

Jorrit

Rixt

Jelle

Maaike

Sjoerd

Nienke

4

Sjoerd

5

Marten

Sjoukje

6

6

Harmen

Froukje

7

7

Auke

Pietje

8

Hessel

Renske

Douwe

Berber

8

Gerben

Aukje

9

9

Tjeerd

Hiltje

10

Jort

Froukje

10

Wiebe

Maaike

11

Hylke

Doutzen

11

Bauke

Akke

12

Sil

Jente

Arjen

Baukje

12

Arjen

Nynke

13

13

Fokke

Wietske

14

Gerben

Yfke

14

Jelmer

Sietske

15

Jurjen

Mette

15

Lieuwe

Jitske

16

Marten

Minke

Anne

Aukje

16

Folkert

Geeske

17

17

Sipke

Hinke

18

Melle

Elske

18

Jouke

Sijtske

19

Thijmen

Anke

19

Jurjen

Aafke

20

Djurre

Sjoukje

20

Durk

Femke

Top-20 van Friese voornamen in Friesland over alle
geboortejaren.

Top-20 van Friese voornamen die na 2000 in Friesland
zijn gegeven. Rood zijn namen die voor 1950 ook al in
deze lijst stonden.

Vernoemingstraditie wordt verlaten
Net zoals in de rest van Nederland wordt ook in Friesland in
de tweede helft van de vorige eeuw de vernoemingstraditie
verlaten en doet mode zijn intrede. In 1960 werd nog bijna
de helft van de kinderen in de eerste voornaam naar de
eerste voornaam van een grootouder vernoemd, jongens wat
meer dan meisjes, daarna daalde dat percentage sterk, tot
2 procent van de meisjes en 5 procent van de jongens in
2014 (figuur hieronder). Omdat ongeveer de helft van de
grootouders een Friese voornaam heeft, blijft het doorgeven
van Friese voornamen via vernoeming nu nog beperkt tot
1 procent van de meisjes en 2,5 procent van de jongens. Het
behoud van Friese voornamen zou daarom moeten komen
van een bewuste keuze van ouders voor zo’n naam.
De Friezen hadden in het verleden bijna altijd maar één
voornaam, dus vernoeming van voorouders in de tweede
voornaam was niet aan de orde. Maar na 1900 werd het
geven van twee namen steeds populairder en tegenwoordig
krijgt 45 procent van de kinderen één, 45 procent twee en
10 procent drie namen. Alhoewel twee of drie voornamen
de mogelijkheid bieden om in de tweede of derde naam de
grootouders te vernoemen wordt daar weinig gebruik van
gemaakt, dat is het geval voor 8 procent van de meisjes en
13 procent van de jongens in 2014 (gestreept in figuur
hieronder). Het zijn voor het overgrote deel traditionele
Nederlandse namen. De volgnaam, die toch al zelden wordt
gehoord, wordt dus nauwelijks gebruikt om het Fries-eigen
te tonen. Ouders maken tegenwoordig een eigen voornaamkeuze voor hun kinderen en in bijna alle gevallen zijn het

Na 1900 werd het geven van
twee namen steeds populairder. Fries geboortekaartje
uit de periode 1955-1959.
(Tresoar)

Vernoeming naar de eerste
voornaam van een grootouder in de eerste voornaam
van een kleinkind (getrokken lijn) of in de tweede of
derde naam (gestreepte lijn).
Blauw voor jongens, rood
voor meisjes.
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Friese geboortekaartjes van jongens uit de periode 1955-1959. (Tresoar)

Namen als Sijtze en Wijtze
hebben nu de spelling Sytze/
Sytse en Wytze/Wytse als
voorkeur. Fries geboortekaartje uit de periode 1955-1959.
(Tresoar)

Friese geboortekaartjes van meisjes uit de periode 1955-1959. (Tresoar)

modenamen met de eigenschap dat ze maar een beperkte
tijd, meestal een generatie, populair zijn. Dat geldt ook voor
de Friese modenamen. Als ouders gevraagd wordt waarom
ze een voornaam gekozen hebben dan geven ze vaak het niet
verrassende, maar ook weinig verduidelijkende antwoord
dat ze de naam mooi vinden. Het lijkt erop dat de aloude
Friese voornamen daar lang niet altijd aan voldoen. De Friese
namen die wel populair worden zijn overigens geen nieuwe
voornamen: ook de huidige modenamen werden in het verleden in meer of mindere aantallen gegeven. Wat overigens
ook het gevolg is van onze definitie van Friese voornamen.
Zo komt bijvoorbeeld Sil tot 1970 in Friesland maar 6 keer
voor (voornamelijk Terschelling). Het boek Sil de strandjutter
(Cor Bruijn, 1940) had geen effect, maar de naam bloeide na
de televisieserie in 1976 op om omstreeks 2010 zijn top te
bereiken met landelijk zo’n 150 kinderen per jaar, die overigens voor het merendeel buiten Friesland werden geboren.

Modenamen een generatie populair
Ook fotomodel Doutzen Kroes en Friese schaatsers kunnen
een positief effect hebben op de populariteit en verspreiding
van hun Friese voornaam. Overigens vonden weinig ouders
in turner Epke Zonderland inspiratie. Naast modenamen zijn
er ook jongensnamen die helemaal uit de gratie zijn, zoals
Sijtze, Fokke, Tjeerd en Folkert. Voor Sijtze heeft nu de spelling
Sytze de voorkeur (net zoals bij Hylke, Sybren, Nynke), bij

Folkert heeft de terugval ongetwijfeld te maken met de naam
van de moordenaar van Pim Fortuyn. En ondanks de legendarische Friese held Grutte Pier duikelt zijn voornaam diep.
Bij de meisjes noem je een kind geen Tietje meer en Sijtske,
Klaaske, Pietje, Akke en Hiltje worden ouderwets gevonden.
Hoewel de voor het Fries sekseneutrale uitgang –ke voor
meisjes nu prima kan (Nynke en Maaike staan in Friesland
hoog) is de -(t)je verkleining al sinds de jaren zeventig ook
landelijk impopulair, want niet emancipatoir, ondanks een
stoere Rintje Ritsma. De meeste Friese voornamen zijn als
roepnaam hetzelfde, zeker bij de mannen. Bij de vrouwen
zien we dat de -tje vorm vaak tot -ie of -y wordt: Jeltje wordt
Jellie of Jelly, zoals overigens in heel Nederland gebeurt. Ook
opvallend is de keuze voor een korte klinker in Klaaske als
Klaske en Aafke als Afke.
De populariteit van Friese voornamen is niet gelijk over de
provincie verdeeld. We brengen in de figuur, rechts op deze
pagina, het percentage Friese voornamen in kaart, afzonderlijk voor naamgeving voor 1950 en na 2000. Voor 1950
scoren de Waddeneilanden en Weststellingwerf het laagst,
met minder dan 25 procent Friese voornamen. Dan volgen
de steden Leeuwarden, Harlingen, Bolsward, Sneek, en de
gemeenten Lemsterland en Ooststellingwerf met ongeveer
een derde Friese namen.
De overige plattelandsgemeenten scoren hoog, tot
55 procent. Buiten Friesland, in het Gronings Westerkwartier
worden in Grootegast, Marum en Leek percentages tot

36 procent bereikt, wat zich in Noord-Groningen nog voortzet met zo’n 15 procent Friese voornamen. Een flink deel van
de huidige inwoners van deze gemeenten heeft voorouders
die uit naburige gemeenten in Friesland afkomstig zijn. Urk,
Wieringermeer en de Noord-Oostpolder hebben 10 procent
Friese voornamen, wat op contact en migratie duidt. Drenthe
en de rest van Groningen komen nog tot 8 procent terwijl
de rest van Nederland voor 1950 nauwelijks boven 1 procent
Friese voornamen komt.

Plattelandsgemeenten scoren hoog
Na 2000 zijn de percentages Friese voornamen die in Friesland worden gegeven ongeveer gehalveerd, maar het globale
beeld blijft hetzelfde: de Waddeneilanden, de Stellingwerven en de grotere steden scoren het laagst (tussen 4 en 10
procent, ook Heerenveen en Smallingerland met Drachten
scoren maar 11 en 12 procent), terwijl op het platteland
nog percentages tot 26 procent worden gehaald. De lagere
percentages corresponderen met de taalgrens voor het Fries,
waar de Stellingwerven (Nedersaksisch) en de eilanden buiten vallen. De halvering geldt ook voor de eerdergenoemde
gebieden in Groningen.

Voorkanten van een geboortekaartje voor een meisje en voor een
jongen uit de periode 1955-1959. (Tresoar)

Friese voornaam is over eeuw zeldzaam

Dames in de tuin tijdens de naailes in Koudum, circa 1928. Onder hen een Willemke, Betje,
Tjitske, Doutje, Afke, Johanna en Trijntje. (Tresoar)
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Mannen bij de opening van het badpaviljoen aan de Galamadammen bij Koudum, 1934. Onder hen een Ype, Douwe, Anne, Sipke, Frederik, Rein, Jacobus,
Hylke, Uilke, Ulfert, Sipke en Pieter. (Tresoar)

Heel opvallend is daarnaast de groeiende populariteit van
Friese voornamen in de rest van het land die overal stijgt van
1 tot rond de 6 procent. Dat betekent dat de naamgeving in
de Friese steden, de Stellingwerven en de Waddeneilanden
nauwelijks meer afwijkt van het landelijke beeld. De toegenomen verhuizing vanuit en naar Friesland verkleint ook de
kans op Friese voornamen. Van de 30-50-jarigen is een kwart
niet in Friesland geboren, terwijl nog maar de helft van de
nakomelingen van degenen die eind 19de eeuw in Friesland
zijn geboren daar nu nog woont.
Taal en voornaamgeving zijn voortdurend in verandering.
We kunnen vaststellen dat het geven van Friese voornamen

Het percentage Friese voornamen voor 1950 (boven) en
na 2000 (onder). De indeling
is naar gemeenten in 2007
omdat dat een gedetailleerder
beeld geeft.

op zijn retour is, deels omdat er bijna niet meer vernoemd
wordt naar grootouders, deels omdat modenamen lang niet
altijd Fries zijn en deels omdat inmiddels een kwart van
de 30-50-jarigen geen Friese wortels heeft en minder snel
Friese voornamen voor hun kinderen zal kiezen. Omdat veel
mensen 80 tot 90 jaar leven zullen Friese voornamen niettemin nog decennia gehoord worden, maar als de huidige
trend doorzet, is een Friese voornaam over een eeuw een
zeldzaamheid. In ieder geval als karakteristiek van de Friese
taal en cultuur. Het kan zijn dat sommige Friese voornamen
overleven omdat ze door alle Nederlanders mooi worden
gevonden.
Als bij alle motieven die ouders bij het geven van een naam
aan een kind kunnen hebben de Friese taal en cultuur geen
rol meer speelt, is er dan nog sprake van Friese identiteit?
Dat is een lastig te beantwoorden vraag. Misschien niet,
misschien ook wel. Er zijn vast Friezen met een niet-Friese
voornaam die zich in taal en gebruiken zeer Fries voelen. Het
is daarnaast de vraag of zo’n ontwikkeling te beïnvloeden is.
Deels zijn cultuuruitingen beleidsmatig te sturen, zoals de
erkenning van het Fries als officiële taal en het gebruik van
het Fries in documenten en toponiemen zoals plaatsnamen.
Het bijzondere van voornaamgeving is dat die zich niet laat
sturen – noch door commercie, noch door idealen, en tegenwoordig ook niet meer door vernoemingstradities, waardoor
het een duidelijk, en voor sommigen misschien ook zorgelijk
stemmend beeld geeft van toekomstige ontwikkelingen. <

> Meer weten?
• Johan Winkler, Friesche naamlijst
(Onomasticon Frisicum), Leeuwarden, 1898
(images.tresoar.nl/wumkes/pdf/
WinklerJ_FriescheNaamlijst.pdf)
• Nederlandse Voornamenbank
(www.meertens.knaw.nl/nvb/)
• Migratie in Nederland in de 20ste
eeuw (www.meertens.knaw.nl/
migmap/)
Gerrit Bloothooft (Alkmaar,
1952) is gastonderzoeker bij het
Utrecht institute of Linguistics
van de Universiteit Utrecht, waar
hij 36 jaar docent-onderzoeker
was op het terrein van fonetiek,
taal- en spraaktechnologie, en
naamkunde. Hij werkt samen
met het Meertens Instituut aan
namenbanken en met het Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis op het gebied van
bevolkingsreconstructie.
David Onland (Düsseldorf, 1976)
is historicus en data-analist en
eveneens gastonderzoeker bij het
Utrecht institute of Linguistics.
Hij specialiseert zich in verwerking en analyse van historische en
sociale gegevens.
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Een Friese gedenksteen
uit 1648 in Groningen

In 1988 geregistreerd familiewapen Brolsma (‘met de B’).
(CBG|familiewapens, Den Haag)

De westelijke boerderij – nu De Boterhoek – stond in 1832
op naam van Liskje Haitsma-Tichelaar, een achterkleindochter van Jacob Jans. Haar grootvader heette Gerryt Jacobs
Brolsma. Van haar moeder Elizabeth Brolsma (alias ‘Lijsbet
Gerrits’) is een zilveren wapenlepel uit 1739 bewaard. Het
wapen is verdeeld in een linker- en rechterhelft. Op de linkerhelft is een halve adelaar afgebeeld.

Brolsmawapen
Deze vogel siert vanouds het wapen van zoveel Friese eigen
erfden dat hij ook wel ‘de Friese adelaar’ wordt genoemd.
Ook de Brolsma’s waren in 1739 eigenerfde boeren. Rechtsonder is een klaverblad te zien en daarboven een zogeheten
De Trompstraat omstreeks
1900. Pieter Brolsma had een
zaak aan de Trompstraat in
Groningen en adverteerde
onder andere met limonade,
grenadine en gebotteld bier.
(Groninger Archieven)

Wapen Brolsma op een lepel uit 1739 (‘met de B’).
(Gemeentemuseum, Den Haag)

merk, een abstract teken waarmee boeren of werklieden hun
gereedschap merkten, of kooplui hun handelswaar. Het merk
op de lepel uit 1739 ziet eruit als het cijfer ‘4’ gecombineerd
met de ‘B’ van Brolsma. Via de familie Haitsma kwam deze
lepel in de familie Mulier. De beroemde Pim Mulier liet hem
in 1954 na aan het Haagse Gemeentemuseum.
In beginsel is iedereen in Nederland vrij om een wapen te
voeren, zolang het niet van een adellijke familie is. Toch vonden de Brolsma’s het in 1988 aardig om het wapen van de
lepel in te schrijven bij het Centraal Bureau voor Genealogie
– nu Centrum voor Familiegeschiedenis – in Den Haag. De
kleuren waren al op de lepel zelf aangegeven met verschillende arceringen: de Friese adelaar zwart op een gouden achtergrond, het klaverblad groen op blauw en het merk zwart

De familie van de Friese romanschrijver Reinder Brolsma (1882-1953) ontleent haar naam aan De Brol,
een boerderij onder Hallum waar een 17de-eeuwse voorvader boerde. De naam en het wapen van die
voorvader staan op een steen die ooit bij een Groninger antiekverzamelaar stond. Omstreeks 1910
timmerde een – oudere – broer van de schrijver in Groningen aan de weg. Had hij iets te maken met
de steen, die ooit eigendom was van een andere kleurrijke Friese Groninger?

I

n de Bosatlas van Fryslân is De Brol onvindbaar. Op het
voormalige erf van De Brol aan de Mariëngaarderdijk
staat nu de kop-hals-rompboerderij De Boterhoek. ‘Brol’
betekent drassig land. Bij De Brol hoorden inderdaad een
paar percelen die tot 1505 buitendijks kwelderland waren.
Het was in de 16de eeuw van de abdij Mariëngaarde. In
1511 heette de pachter Gerbet en in 1540 Haijo Jacobsz
toe Broll. Haijo leefde nog in 1552. Toen moest hij zich in
Hallum melden bij de grietman van Ferwerderadeel voor een
wapenschouw. Hij kwam met een geweer en een degen.
In 1580 onteigenden de Friese Staten alle kloosters in de
provincie, dus ook Mariëngaarde. Tussen 1607 en 1640
verkochten de Staten de boerderij aan een verder onbekende
Monte Jacobsz. Vanaf 1670 staat Jan Scheltes als eigenaar te
boek en vanaf 1698 zijn zoon Jacob. Zoals vaker op de Friese
klei bleef de boerderij na Jacobs dood onverdeeld. De broers
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Gevelsteen uit 1648, waarschijnlijk van De
Brol. (Foto Edward Houting, Groningen)

Jan en Gerryt Jacobs boerden er in 1728 samen. De aandelen
van hun nakomelingen in het bedrijf zijn bekend uit 18deeeuwse Friese grondbelastingkohieren (‘floreenkohieren’).
Op de eerste moderne kadastrale kaart van 1832 is het bedrijf
verdeeld over twee boerderijen: één aan de Mariëngaarderdijk
en één verder naar het oosten. De eerste boerderij is in 1822
afgebroken en vervangen door de huidige zate De Boterhoek.
De Boterhoek is daarna van de Brolsma’s vererfd op
‘buiteneigenaars’: eerst de families Tichelaar, Haitsma en
Mulier en tenslotte op Catharina Sophie Kymmell, een wat
zonderlinge alleenstaande Drentse grootgrondbezitster. Zij
woonde op de havezate Mensinge in Roden. Na haar dood is
het land in 1950 verkocht aan de familie Schuiling, die er nu
boert. De tweede boerderij, die in 1832 op naam stond van
‘Gerrit Jans Brolsma en zijn mede-erven’, is tussen 1832 en
1852 afgebroken.

De familie Brolsma omstreeks 1890 met rechts
vooraan romanschrijver
Reinder (naast moeder) en
rechts achteraan fabrikant
Pieter Brolsma. (Collectie
Doeke Sijens)
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SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM
zoon of dochter van Schelte Reyners: Ympck (pachtboerin in
Menaam), Jacob (met kinderen op Het Bildt) of Jan. Ik houd
het op Jan. ‘I S R’ zou dan voluit staan voor ‘Jan Schelte
Reyners’. Hij werd tussen 1640 en 1670 eigenaar van De
Brol. Het jaartal 1648 kan dan heel goed het bouwjaar van de
in 1822 vervangen boerderij zijn.

Officieel bezegeld
Z

Herkomst onbekend

Boerderij De Brol (rood
omkaderd) in 1832. (HisGIS
Fryslân)

op zilver. De Haagse specialisten maakten er een zilveren
klavertje van – dat paste beter in de heraldische traditie – en
voegden als bekroning van het nu vastgelegde familiewapen
een passend helmteken toe.

Ouder merk

Handtekening en merk uit
1610 van Schelte Reyners
(‘zonder B’). Stamvader
Schelte Reyners boerde in
1607 in Kleaster-Eanjum en
had nog niets met De Brol te
maken. De ‘B’ is vermoedelijk
pas aan het merk toegevoegd
door een Hallumer generatie.
(Tresoar)
Advertentie van Pieter
Brolsma van 13 juni 1906
in het ‘Nieuwsblad van het
Noorden’.

Met dank aan mevrouw J. Otter
(Groningen) en de heren
H. de Boer (Groningen) en
J. Schuiling (Hallum).
> Meer weten?
• Doeke Sijens, Sa’n tûzen
blauwe skriften, Bolsward, 2001
Kees Kuiken (Leeuwarden,
1954) is historicus, sinoloog en
adviseur van de Fryske Rie foar
Heraldyk.
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Pas jaren later werd bekend dat de stamvader van de
Brolsma’s in de 17de eeuw een ander merk had gevoerd:
een cijfer ‘4’ in spiegelbeeld, met
twee steuntjes tegen de stok,
zonder letter ‘B’. Het werd in
2009 gepubliceerd in het Genealogysk Jierboek in een artikel over
de oudste generaties Brolsma.
Stamvader Schelte Reyners boerde in 1607 in Kleaster-Eanjum
en had nog niets met De Brol te
maken. De ‘B’ is vermoedelijk pas
aan het merk toegevoegd door
een Hallumer generatie.
Het kwam meer voor dat verschillende generaties van één familie
min of meer hetzelfde merk bezigden. Vooral bij Amsterdamse koopmansfamilies bleef dit
heel lang schering en inslag. Het lastige van merken is dat
ze vaak erg op elkaar lijken. Daarom kozen veel families op
de lange duur voor een beter herkenbaar wapen. In de 18de
eeuw deden de Hallumer Brolsma’s dit ook.
In 2009 bleek het merk van Schelte Reyners ook te staan op
een gevelsteen uit 1648 met de initialen ‘I S R’. De stenendeskundige Edward Houting zag die bij een verzamelaar in
de stad Groningen. In beginsel kan het merk op de steen uit
1648 ook van een andere (Groningse?) familie zijn, maar het
jaartal en de letters ‘S R’ wijzen sterk in de richting van een

Houting zag de steen uit 1648 bij een Groninger met Friese
wortels: de instrumentmaker Klaas Otter (1897-1996) uit Oudeschoot. Otter pionierde in de jaren 1960 met de fabricage
van kunststoflenzen voor staarpatiënten, een uitvinding van
de Groninger oogarts Jan Worst (1928-2015). Hij had achter
zijn huis een oudheidkamer ingericht voor zijn collectie
kunst en kunstnijverheid. Hoe de steen uit 1648 daar was
beland, kon hij Houting niet vertellen. ‘Herkomst onbekend’,
noteerde Houting. De collectie is in 2017 ontzameld. De
steen ging naar een Groninger antiekhandelaar, die hem
weldra verkocht aan een particulier. Daar houdt het spoor op,
want de koper bleef anoniem.
Misschien heeft nog een andere Fries een rol gespeeld in
het verhaal van de steen. Reinder Brolsma had een broer
in Groningen. Fabrikant Pieter Brolsma (1878-1942) aan de
Trompstraat adverteerde van 1905 tot 1907 met limonade,
grenadine, kwast, spuitwater, Friese aardappelen en zelf
gebotteld bier. Zijn productie stond onder controle van een
bekend laboratorium in Amsterdam. In de mobilisatiejaren
vond Pieter ander werk. Hij werd
aanspreker bij een begrafenisvereniging. Het gezin verhuisde
in 1917 naar Groenlo en in 1930
naar Amsterdam, waar Pieter in
1942 overleed.
Het is heel goed mogelijk dat
de steen al kort na de sloop van
De Brol (1822) in de handel is
gebracht. Het besef dat zulke
objecten historische waarde hadden, daagde pas enkele decennia
later.
Op het wapenschild op de steen
zijn ook nog drie ganzen te zien.
Of zijn het zwanen? Aan sommige voorname boerderijen
was vroeger het voorrecht verbonden om zwanen te houden
of te bejagen. De Brol bij Hallum staat niet als zodanig te
boek. Dus toch ganzen? De vogels staan elk bovenop een
van de initialen ‘I’, ‘S’ en ‘R’. Verwijzen ze naar een wapen,
bijvoorbeeld van aangetrouwde familie? Wapens met drie vogels naast elkaar zijn bewaard op grafstenen in twee kerken
in de buurt van De Brol: voor een familie IJssel in Vrouwenparochie en een familie Fogel in Sint Annaparochie. Was een
van hen in 1648 verwant met de bewoners van De Brol? Wie
het weet, mag het zeggen. <

MARLIES STOTER

Zegelstempel van het Hof van
Friesland met daarop Vrouwe Justitia
als helmteken boven de twee leeuwen
in het wapen van Friesland. (Fries
Museum, legaat mr. R.H.L. Cornelissen,
Amsterdam) 	

ilversmid en stempelsnijder Andele Andeles (1687-1754) uit Leeuwarden zit blijkbaar dicht bij het vuur. Regelmatig krijgt hij opdrachten van overheidswege, zoals het maken van gelegenheidspenningen voor stadhouder Willem IV. In 1725 ontwerpt hij voor het Leeuwarder
stadsbestuur de stempels voor de zogenaamde electeurspenning. Deze
penning wordt uitgereikt aan de kiesheren (electeurs) als dank voor hun
rol in benoemingen in hoge bestuursposten. Ook het Hof van Friesland
doet zaken met Andeles.
Na sluiting van het Hof in 1811 verdwijnt een deel van de rechterlijke
boedel. In 1867 weet het Fries Genootschap de hand te leggen op een
deurwaardersstaf uit 1750 van het Hof van Friesland en vervolgens in
1927 op een identiek exemplaar. Ze dragen het meesterteken van Andele
Andeles. Zo’n staf fungeerde als teken van waardigheid wanneer de
deurwaarders in functie waren bij de rechtszittingen in de Kanselarij en
bij terechtstellingen bij het Blokhuis, slechts honderden meters van elkaar
verwijderd. In de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik uit 1666 lopen
de deurwaarders mee in de rouwstoet. Ze lopen voor de raadsheren uit met
de 17de-eeuwse versie van het ambtsteken in de hand. De overeenkomst met
de twee deurwaardersstaven van het Fries Genootschap zijn duidelijk: Andele
Andeles heeft in de 18de eeuw de vorm van de staf met aan de uiteinden het wapen
van Friesland ongewijzigd overgenomen.
In 2017 krijgt het Fries Museum een verrassend legaat van mr. R.H.L. Cornelissen (19332017), die raadsheer en vice-president van de rechtbank in Amsterdam was. In de schenking
bevindt zich een zegelstempel van het Hof van Friesland met daarop het wapen van Friesland, gedragen
door twee leeuwen en boven de kroon Vrouwe Justitia. Als afdruk in lak heeft het in de tweede kwart van de 18de
eeuw vele officiële documenten en vonnissen van het Hof bezegeld. Het stempel is een belangrijke aanwinst, omdat hiermee het papieren verhaal van het invloedrijke Hof concreet gemaakt kan worden en tegelijkertijd Andeles’
kwaliteit als stempelsnijder bevestigd wordt. <

Het zegelstempel is tot en
met 15 september te zien in de
tentoonstelling Verzameld werk:
de rijke collectie van Friesland in
het Fries Museum.

Detail van de lijkstatie van
stadhouder Willem Frederik
(1613-1664) uit 1666 waarin
de deurwaarders voor de
raadsheren lopen met de
17de-eeuwse versie van het
ambtsteken in de hand.
(Fries Museum)
Marlies Stoter is sinds 1999 conservator bij het Fries Museum.
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BIJ HET GRAF VAN… SIMKE KLOOSTERMAN

DOEKE SIJENS

Rûngong om it tsjerkhôf yn Twizel foar de beïerdiging fan Simke
Kloosterman yn 1938. (Tresoar)

Fan Simke waard fansels ferwachte dat sy mei in goede partij
trouwe soe, mar de ferloving mei in húsdokter út Holwert,
Willem Harmens Kuipers (1874-1949), hat sy útmakke.
Dêrnei wurdt oer ferbiningen mei manlju neat mear
fernommen. Nei alle gedachten koe sy har net bine oan in
man. En yn har eagen wie suver net ien foar har geskikt. Net
elkenien koe oer har hearsuchtigens. Guon ha oppenearre,
juffer Kloosterman soe dan wol lesbysk west ha, mar dêr is
gjin inkeld bewiis foar.

nei Den Haag. Yn dy stêd mei syn adel en konneksjes mei it
Keningshûs, fielde sy har thús. Sy gie in soad nei útstallingen
en muzykjûnen. Jildlike soargen hie se net, sy libbe fan de
hier dy’t it lân en de pleats by Twizel opbrochten. Mei de
hierders hie sy geregeld kontakt.
Yn 1915 krige sy kunde oan Douwe Kalma, de foaroanman
fan de Jongfryske Mienskip. Earst ha se briefke, dêrnei
kaam er by har op besite yn Twizel. Se rekken fereale en
ha in skoftsje fersein west. Letter ha in soad minsken wille
hân oer de ferhâlding tusken Simke (yn 1916 fjirtich jier
âld) en de tweintichjierrige homoseksuele jongfeint. Mar
sûnder mis hat it beide (in skoftlang) earnst west. Hoefier’t
harren relaasje gie, is lestich út te meitsjen, mar it bleau
yn alle gefallen net by sonnetten skriuwe. Simke hat har
leafdesbrieven spitigernôch neitiids opfrege en opbaarnd,
sa’t ûnbekend bliuwt hoe mâl oft se mei Kalma wie. Neffens
har wie sy in ‘in passive ôfwachter’. ‘Dat is hiel moai sein,’
sa wie Kalma syn betinken, ‘mar dyn passiviteit, ik ha se op
in stokje, myn wirdste! Hwet dy ûnderskiedt boppe tûzenen
oare frouljue, is krekt dyn hearlike selsstanningens […].’ Hy
neamde har by gelegenheid syn ‘lyts brún fanke’.
Yn 1918 makke sy it út, nei alle gedachten omdat Kalma
tefolle fan har easke. ‘O hwerom hast my ek ea frege, to
forloven? Wy as kinstners binn’ inoar fierst to lykwirdich.’
Mei it foarbyld fan it mislearre houlik fan har âlden foar
eagen, wie Simke nei alle gedachten deabenaud krekt sa’n
misstap te dwaan. Kalma wie ommers like oerhearskjend as
sy wie. De freonskip tusken beide is bestean bleaun, net ien
hie sy sa heech as Kalma. Ut de brieven dy’t sy him skreaun
hat, komt skerp nei foaren hoe’t har libben as frije, kreative
frou derút seach. Har dagen giene hinne mei skriuwen,
besytsjen en mei lange reizen nei it suden of it noarden fan
Europa. ‘De lytse nomade is útreisge en mei hiele skonken
en in lege bûs, mar de holle fol hearlike oantinkings wer thús
oanlânne.’

Douwe Kalma

Eigensinnige frou

De lytse nomade is útreizge
Simke Kloosterman ûnderweis op ’e fyts. (Tresoar)

Simke Kloosterman (1876-1938) wie in opfallende ferskining yn ’e Fryske literatuer. Under har earste
stikken stie beskieden ‘in frysk famke’, yn lettere jierren liet se har boeken ûnder eigen namme printsje
mei har portret deryn. De útjeften fan Fryske útjouwers wienen har te earmoedich en dêrom naam
se sels de leie yn hannen. In grutske, selsstannige frou, dy’t troch de foaroanmannen fan de Fryske
Beweging nei de eagen sjoen waard. In pear fan har boeken jilde noch wol as klassikers, mar sa heech
as earder stiet har wurk net mear.

S

Tekene portret fan Simke
Kloosterman. (Tresoar)
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imke Kloosterman wie it iennichste bern fan in
grutte boer út Twizel. Bysûnder is dat har mem
Tryntsje Beintema (1851-1916) al fiif moannen yn
ferwachting wie, ear’t Jan Ritskes Kloosterman (1847-1914)
mei har troude. Wêrom’t dit sa gien is? Yn alle gefallen wie
it houlik fan har âlden striemin en meastentiids libben de
twa apart. Har heit hie net folle op mei buorkjen en liet dat
oer oan in setbaas, wylst er sels op reis gie. Hy publisearre
ek geregeld fersen. Heit en mem wienen beide like mâl
mei Simke en it famke krige in earste klas opfieding. By’t
simmer wie de húshâlding meast yn Twizel, it oare part dêr
wêr’t Simke op skoalle gie: Ljouwert of Grins. Yn 1898 waard
Apeldoorn harren thús. Dêr begûn Simke mei skriuwen, earst
yn it Nederlânsk, neitiid op oanstean fan har heit yn it Frysk.
Sy stjoerde har fersen en koarte ferhalen nei Waling Dykstra,
dy’t se opnaam yn it wykblêd Sljucht & Rjucht.

Yn 1910 publisearre Simke har earste boek - Ruth - yn in
prachtbân en printe by Hoitsema yn Grins. Underwilens wie
sy úteinset mei in roman, mar dêr mocht net ien weet fan ha.
Mei’t har heit yn 1914 ferstoar, ferfearen Simke en har mem

Yn 1921 ferskynde har roman De Hoara’s fen Hastings, dy’t
tige bejubele waard. Tenei waard sy troch elkenien nei de
eagen sjoen. It Jubeljier (1926), Twiljochtteltsjes (1928) en De
Wylde Fûgel (1932) folgen. Simke naam har literêre wurk tige

serieus en koe min oer krityk. Doe’t ien Hengist en Horsa
(1933) net sa geunstich bespruts, fertelde se dûmny Wumkes:
‘Ik haw tsjin de faem sein, nim de tange en smyt dy fodde
fan ’n krante yn it jiskefet.’ Nei in negatyf besprek fan
E.B. Folkertsma oer It Jubeljier sette sy yn har testamint, dat
hy him nea mei har neilittenskip bemuoie mocht. Se woe
baas wêze, mar wie bytiden ek boartlik. Sa neamde se harsels
yn de brieven oan Kalma ‘Pim Smots’.
Nei in treffen yn de Kanselarij skreau Wumkes: ‘Har eagen
strielen, har lûd koe men yn ’e stúdzjeseale hearre, hja dounse
omtrint lans de opstallen mei portretten en heiligen. Fan alles
moast ik har fornije en it freegjen wie gjin ein oan.’ Sûnt 1932
wenne Simke yn Ljouwert, yn in nijbouhûs oan de Ibisstrjitte.
‘De wylde fûgel is wer delsaeid by syn maet, de ibis oan de
igge fen de Nyl, hwer wûndermoaie wetterroazen bloeije […].’
Kloosterman hie in hertstochtlike styl, fol mei poëtyske en
blomrike beskriuwingen. Tsjintwurdich krije de negative
kanten fan har wurk mear oandacht, lykas de breklike foarm
fan har boeken en har bewûndering foar boeretradysjes.
Krekt foar har ferstjerren yn 1938 hat sy noch De Fryske Petiele
ôfmakke, in tige nijsgjirrich itensiedersboek.
Grutsk op har ôfkomst waard sy op 9 desimber beïerdige yn
Twizel, neist har heit. By de begraffenis siet de tsjerke grôtfol,
der wie in spesjale bus regele foar har kunde út Ljouwert. Nei
alle taspraken wie it op it tsjerkhôf al tsjuster doe’t men mei
har kiste noch in slach om de tsjerke rinne moast, krekt sa’t
Simke it hjitten hie – oant it lêst ta in eigensinnige frou. <

Simke Kloosterman as jongfaam yn 1894. (Tresoar, foto
J.F. Blöte, Grins)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.

It grêf fan Simke Kloosterman yn Twizel. Rjochts is it grêf fan har heit en links it grêf fan pake en beppe
fan de Kloosterman-kant. (Foto Hoge Noorden)

Nei Simke Kloosterman is ek in priis neamd. Dy trijejierlikse Simke Kloostermanpriis is
foar Frysktalige jeugdliteratuer en wurdt sûnt 1983 útrikt. Dit jier wie Tomkes foarlêsfeest de winner. It boek fan Auck Peanstra en Riemkje Pitstra, mei yllustraasjes fan Luuk
Klazenga, kaam yn 2016 út, ta neitins oan de yn dat jier ferstoarne Peanstra.
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MARJAN BROUWER

In de collectie van het Fries Genootschap en in
beheer van Museum Martena in Franeker bevindt
zich een bijzonder houten kastje, op slanke
gebogen pootjes. Het is twaalfkantig en heeft
kleine glazen ruitjes. Leuk meubeltje, maar het gaat
vooral om wat erin zit: een orrery. Wat is dat?

E

en orrery is een mechanisch model van ons zonnestelsel dat de bewegingen van de planeten en manen
toont, met de zon in het midden. Een soort planetarium dus. Daarmee heeft Franeker dus niet een, maar twee
uitzonderlijke planetaria. Toegegeven, dat van Eise Eisinga
is van een geheel andere orde, maar ook van deze orrery zal
menige liefhebber in de 18de eeuw hebben gelikkebaard.
Aan het begin van de 18de eeuw werd zo’n mini-planetarium
gemaakt voor Charles Boyle, de vierde graaf van Orrery.
Sindsdien heten deze instrumenten orrery.
In een orrery draait de zon zelf ook om zijn as. Dit in tegenstelling tot het planetarium van Eisinga waarin de zon statisch is.
Deze zeer kostbare instrumenten werden in Londen gemaakt
voor rijke astronomen en amateurwetenschappers. De Franeker orrery was van de beroemde instrumentmakers Wright &
Cole, die hun werkplaats in Fleet Street hadden.
We kunnen de orrery dateren door naar de geschiedenis van de
werkplaats te kijken: Benjamin Cole was in dienst van Thomas
Wright tot 1738 of 1739, daarna begon hij zijn eigen instrumentenmakerij. De Franeker orrery is dus vóór 1738 gemaakt.

Pronkinstrument

Bijzondere grand
orrery blinkt weer
De grand orrery in Museum Martena na de restauratie. (Foto Ruilof Images)
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In 1747 is de orrery door stadhouder Willem IV geïmporteerd.
Het is goed mogelijk dat hij in navolging van zijn schoonvader, koning George II van Engeland, de trotse bezitter van
zo’n pronkinstrument wilde worden. Thomas Wright maakte
instrumenten voor George II, waaronder zo’n zelfde ‘grand
orrery’. George’s dochter Anna trouwde in 1734 met stadhouder Willem IV. Anna was zeer geïnteresseerd in cultuur en
wetenschap. We weten dat zij een naturaliënkabinet maakte
voor haar zoontje, toen hij vier was. Het bezit van zo’n
prachtig wetenschappelijk instrument als deze orrery past
heel goed in dat beeld.
Datzelfde zoontje werd de latere stadhouder Willem V, die
de orrery ter ere van het tweehonderdjarig bestaan in 1785
schonk aan de universiteit van Franeker. Overigens durfde
hij zelf niet naar Franeker te komen, want Franeker was een
patriottisch bolwerk, dus stuurde hij zijn echtgenote en
kinderen om het geschenk af te leveren.
De orrery heeft vermoedelijk dienstgedaan bij het astronomie-onderwijs. Het is goed mogelijk dat toen pas het houten
kastje om het instrument werd gebouwd. De werking van het
apparaat kon dan worden getoond zonder dat de studenten
met hun grijpgrage handen aan het instrument konden zit-

ten. Met een slinger kon het mechaniek in beweging worden
gezet, zodat alle delen draaiden.

Astronomische kennis
De orrery geeft de stand van de astronomische kennis
van voor 1781 weer. Het mechaniek toont hoe de planeten
Mercurius, Venus, de aarde en Mars om de zon draaien. Ook
Jupiter en Saturnus waren toen al ontdekt, ze zijn namelijk
met het blote oog zichtbaar aan de hemel. Deze twee planeten pasten blijkbaar niet meer in het formaat van de orrery,
en zijn aangebracht op messing plaatjes, die op een ring
geschoven kunnen worden als de glazen kap er niet opzit. Ze
steken dan als twee pootjes opzij uit. Dat deze twee planeten
erbij zitten maakt van deze orrery een ‘grand orrery’, een nog
bijzonderder en kostbaarder exemplaar. Uranus werd pas in
1781 ontdekt, en is dus niet opgenomen in de orrery.
De makers van de orrery hebben geen poging gedaan om alles kloppend te maken: de afmetingen van de planeten kloppen niet in relatie tot de zon, en ook de afstanden tussen de
hemellichamen zijn niet correct. Dat kan ook niet, de orrery
zou dan vele meters groter moeten zijn.

Felblauw instrument met
messing planeten
In 2018 is de orrery voor het eerst in zijn bestaan gerestaureerd, met financiële steun van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting. Zowel het kastje als de platen die de planeten
laten draaien zijn hersteld.
Het eikenhouten meubel was gebarsten en is gelijmd. Tegelijk is onderzoek gedaan naar de verschillende afwerkingslagen die in de loop van de tijd op het hout hebben gezeten.
De orrery is waarschijnlijk zwart gepolitoerd geweest en heeft
daarna een mahonie-imitatie gehad. Mogelijk is in de 19de
eeuw gekozen voor terugbrengen van de kleur van het eikenhout, met daarop een laagje wasbeits. De wasbeits was in
de loop van de laatste eeuw erg verbleekt en dat maakte het
meubel flets. Bij de restauratie is deze laag verwijderd en is
er een dunne laag bijenwas aangebracht. Het hout heeft nu
weer de glans en kleur die eikenhout zo aantrekkelijk maakt.
Enkele van de ruitjes in de kap van het meubel waren
gebarsten. Het glas stamt uit de 18de eeuw en is dus niet
perfect vlak, zoals onze ruiten tegenwoordig. Hier en daar
zie je bollingen en kleine putjes of puntjes. Om dit oude glas
te behouden, koos Museum Martena ervoor om de barsten
te laten vullen door restaurator Gert van Oortmerssen van
Antefix Restauratie. Het is te vergelijken met de techniek die
bij autoruiten wordt gebruikt. De capillaire werking van een
tweecomponentenlijm vult de breuken. Het resultaat is dat
de barstjes nog wel zichtbaar zijn, maar een stuk minder
duidelijk en daarom minder storend.
De koperen ringen, die de afzonderlijke planeten laten draaien, waren in de loop van de eeuwen bekrast door het gebruik

De koperen plaat die de planeet Mercurius voortbeweegt
in de orrery, voor (links) en
(rechts) na de restauratie.
(Foto Antefix Restauratie)

Detailopname van de orrery
na de restauratie. (Foto Ruilof
Images)

en de gouden letters waren hier en daar slecht leesbaar. Het
was opmerkelijk dat de krassen blauwgroen van kleur waren,
terwijl de schildering op de rest van het metaal donkergroen
was. Gert van Oortmerssen heeft onderzoek gedaan naar de
verf die is gebruikt voor de metalen ringen. Hij ontdekte dat
het blauw de oorspronkelijke kleur van de ringen was. Toen
de orrery aan de Franeker universiteit werd geschonken moet
het dus een spectaculaire aanblik geweest zijn: een felblauw
instrument met messing planeten. Chemische veroudering
en lichtinvloeden hebben ervoor gezorgd dat de kleur is
veranderd naar donkergroen. XRF-Metingen, uitgevoerd door
Bertil van Os van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
bevestigden dat de koperplaten blauw zijn geweest. Het
bleek niet mogelijk de blauwe kleur terug te brengen. De
krassen zijn geretoucheerd met een volledig reversibele watergedragen verf. Ook de letters zijn bijgewerkt, eveneens met
een verwijderbare watergedragen gele verf die in kleur vrijwel
identiek is aan de kwikvergulding van de originele letters. <

De oorspronkelijke felblauwe
kleur is hier en daar nog
zichtbaar. (Foto Antefix
Restauratie)

Marjan Brouwer (Groningen,
1979) studeerde geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen en
werkt sinds 2011 als conservator
in Museum Martena in Franeker.

Na de sluiting van de Franeker universiteit heeft de orrery wonderlijke omzwervingen
gemaakt. Zo heeft hij zelfs op de zolder van de Rijks HBS in Leeuwarden gestaan. Nadat een oud-leerling van deze school een lezing over de orrery hield in het Planetarium,
werd in Franeker besloten dat het instrument weer terug moest naar onze stad, en
het Fries Genootschap stemde in. Zo is de orrery in de jaren vijftig van de 20ste eeuw
in Museum Martena gekomen. Het apparaat met de ivoren aardbol kan nog steeds
draaien, maar onlangs is besloten geen demonstraties meer te houden, omdat het
draaien schade toebrengt aan de beschilderde oppervlakken.
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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

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 26 juni 2019 om 19.45 uur in Museum Martena,
Voorstraat 35, Franeker.

Leeuwarden, mei 2019
Geachte leden,
Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap nodigt u
uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 juni
2019 om 19.45 uur. De vergadering wordt gehouden in Museum
Martena, Voorstraat 35, Franeker.
Na de pauze vertelt conservator Marjan Brouwer van Museum
Martena over ‘de orrery van Wright & Cole’. Lees er meer over
in het artikel op pagina 22-23. Een uitgebreide restauratie in
2018 van zowel het mechaniek, het houtwerk als de glazen
overkapping heeft het instrument in zijn oude luister hersteld.
Het resultaat willen wij u graag laten zien.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Ritske Mud (secretaris)

De grand orrery in Museum
Martena voor de restauratie.
(Foto Ruilof Images)

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen (zie vergaderstukken op de website)
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 27 juni 2018
4. Jaarverslag van de secretaris over 2018
5. 	Toelichting van de penningmeester op de jaarrekening over
2018
6.	Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
kascommissie
7. Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020
8.	Benoeming bestuursleden:
	De heren E. Kramer en G. de Vries zijn tussentijds aftredend.
Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen voor een
tweede termijn.
De heer M.J. Seffinga is definitief aftredend. Het bestuur stelt
voor te benoemen tot bestuursleden: mw. drs. M. Brouwer,
conservator van Museum Martena te Franeker en
dr. J. W. Koopmans, universitair docent aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 juni 2019 aanmelden bij
de secretaris (Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden of email:
fries.genootschap@tresoar.nl)
9.	Nieuws over het Fries Museum en de collectie van het
Genootschap, door directeur Kris Callens van het Fries
Museum
10. Rondvraag
11.	Pauze
12.	Na de pauze zal conservator Marjan Brouwer van Museum
Martena iets vertellen over een van de topstukken uit het
museum afkomstig uit de collectie van het Koninklijk Fries
Genootschap.
13. Sluiting
De vergaderstukken, waaronder de jaarrekening over 2018
alsmede de begroting voor 2020, zijn vanaf 1 juni 2019 te
raadplegen via de website www.friesgenootschap.nl en zullen
uitgeprint in de zaal aanwezig zijn.

DIANA SPIEKHOUT

Het Fries Museum brengt in het
najaar de tentoonstelling Wij Vikingen
en daarvoor roepen we de hulp van
de leden van het Koninklijk Fries
Genootschap in.

Munt of buit?

F

risia, dat in de Vroege Middeleeuwen het
kustgebied tussen het Zwin (huidig België)
en de Wezer (huidig Noord-Duitsland)
omvatte, was in de Vikingtijd onderdeel van het
Frankische rijk. Vóór de komst van de Franken
onderhielden de Friezen al eeuwen banden met
de Scandinavische wereld en de Britse eilanden.
Omdat de Noordzee de verbindende factor was
tussen deze gebieden spreken we ook wel van een
Noordzeecultuur. Uit recent onderzoek blijkt dat
de inwoners van Frisia deze banden ook na de
komst van de Franken bleven onderhouden in de
Vikingtijd.

Waren de Friezen zelf
ook Vikingen?
Toen de Vikingaanvallen begonnen, vielen ze echter ook Frisia aan. Hoe reageerden de Friezen op
dit geweld? Uit Oudfriese wetsteksten blijkt dat zij
enerzijds slachtoffer werden van de aanvallen. Niet
alleen plunderden Vikingen Friese nederzettingen,
maar ook doodden zij Friezen. De Vikingen ontvoerden Friezen die ze vervolgens verkochten op
de slavenmarkt of dwongen om zich aan te sluiten
bij hun Vikingbende. Anderzijds sloten sommige
Friezen zich vrijwillig aan bij de Vikingen.
Het woord ‘Viking’, dat we
tegenwoordig associëren met mensen
die in de 9de, 10de
en eerste helft van
Gouden vingerring,
zogenaamde Vikingring.
(Fries Museum)
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de 11de eeuw in Scandinavië en de Danelaw (het
kustgebied aan de Britse eilanden waar Scandinaviërs zich hadden gevestigd) woonden, wordt in historische bronnen vooral gebruikt om mensen aan
te duiden die plunderden, verkrachtten, moordden
en ontvoerden. Maar niet alle Scandinaviërs waren
Viking en niet alle Vikingen waren Scandinavisch.
Deze verschillende aspecten van het contact
tussen Vikingen en Friezen staan centraal in de
tentoonstelling. Archeologische artefacten worden
gecombineerd met wetsteksten en verhalende
bronnen om een realistisch en compleet beeld te
geven van de interactie tussen Vikingen en Friezen
en antwoord te geven op de vraag in hoeverre
Friezen nu zelf ook Vikingen waren.
De collectie van het Fries Museum biedt tot onze
vreugde een ruime keuze aan archeologische arte-

Donatie
Leden van het KFG kunnen
deze restauratie mede mogelijk
maken door een keuze te
maken uit twee donaties:
Pakket Vikingmunt
50 euro: u ontvangt een uitnodiging voor
een exclusieve voorbezichtiging van de
gerestaureerde objecten in de tentoonstelling.

Munten uit de Vikingtijd.
(Fries Museum)

facten, die qua onderwerp en thematiek naadloos
passen in het concept van de tentoonstelling.
Het gaat om in Friesland gevonden objecten uit
de Vikingtijd, waaronder wapens, accessoires en
zilveren muntschatten, grotendeels afkomstig uit
de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap.
Voor een deel van de metalen objecten geldt helaas
dat deze zijn aangetast door bronspest of lijden
aan andere vormen van metaaldegradatie.
Presentatie op zaal in deze toestand is dus niet
mogelijk. We willen daarom deze objecten graag
laten restaureren. Met de restauratie wordt niet
alleen voor de tentoonstelling, maar ook voor
presentatie daarna in en buiten het Fries Museum
de weg opengelegd.
De tentoonstelling Wij Vikingen is van 19 oktober
2019 tot en met 15 maart 2020 te zien. <

Pakket Vikingbuit
100 euro: u ontvangt een uitnodiging voor
een exclusieve voorbezichtiging van de
gerestaureerde objecten in de tentoonstelling
en de tentoonstellingspublicatie over
Wij Vikingen.
U kunt tot 1 augustus uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer
NL33 ABNA 0450 2890 01 van het Koninklijk
Fries Genootschap, onder vermelding van
uw naam, adres, woonplaats en uw
lidmaatschapsnummer van het KFG.
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MARIJKE DE BOER

Over de mogelijkheden adviseren wij u graag persoonlijk. Ook is er een gratis brochure
over nalaten beschikbaar. Voor contact met ons secretariaat bel 0512 – 381448.

Ontdek Fryslân

(Foto MDSIGN)

Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân ? Door It Fryske
Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u het Friese erfgoed voor later.

Bearn Bilker heeft het Leeuwarder Leeuwtje ontvangen
voor zijn jarenlange promotie van de stad met zijn
historische kennis van de geschiedenis en de band
met de Oranje-Nassaus.
Hij geeft verschillende
rondleidingen en was
initiatiefnemer van de
muurschildering van
Maria Louise bij het
Oldehoofsterkerkhof.
www.omropfryslan.nl

Gerrit Fokkema

Gerrit Fokkema is op 8 mei op 95-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste nog levende gevangene die in
de Tweede Wereldoorlog door het verzet werd bevrijd
bij de overval van de Blokhuispoort in Leeuwarden in
1944. Na de oorlog sprak Fokkema vaak over wat hem
was overkomen, onder andere tijdens herdenkingsbijeenkomsten. Dat deed hij nog tot op hoge leeftijd.
www.omropfryslan.nl

Paulo Martina

(Foto Museum Drachten)

Leven is ook doorgeven

Leeuwarder Leeuwtje

Camminghaslot

Op Ameland zijn plannen om het slot van de Van
Cammingha’s te herbouwen. Het gebouw stond op de
plek van het huidige gemeentehuis in Ballum. De eerste
steen werd begin 15de eeuw gelegd en in de loop der
jaren werd het slot uitgebreid vernieuwd. Het had een
karakteristieke achtkantige toren met een uivormige
koepel. In 1828 werd het afgebroken. De ‘Mannen
van het Slot’ willen het slot met de tuinen eromheen
herbouwen.
www.persbureau-ameland.nl

Paulo Martina heeft afscheid
genomen als directeur van Museum Dr8888. Onder zijn leiding
groeide het van een Fries streekmuseum uit naar een nationaal
museum voor moderne kunst
met een internationaal bereik. Hij
zette Drachten, Dada en De Stijlbeweging op de kaart en stond
aan de wieg bij de totstandkoming
van het onlangs als rijksmonument aangewezen Van
Doesburg-Rinsemahuis. Martina is directeur van Museum van Bommel van Dam in Venlo geworden.
www.omropfryslan.nl

(Foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Eeuwenoud wrak

Bij het opruimen van de containers van de MSC Zoe is
in de buurt van Terschelling het wrak gevonden van een
schip uit 1536. Nog niet eerder werd in het Nederlandse
deel van de Noordzee zo’n oud schip gevonden. Het
schip was bijna nog volledig intact. Bij de bergingsoperatie werden koperen platen en houten balken aangetroffen, waarna er archeologisch onderzoek is gedaan. De
houten balken zijn van een schip van waarschijnlijk 30
meter lang, dat de koperplaten vervoerde. Dat koper
werd gebruikt voor het slaan van muntgeld. De koperplaten hebben merktekens van de familie Fugger, die in de
16de eeuw een monopolie op koperproductie had.
www.omropfryslan.nl

Gerrit Benner prijs

(Foto Piet Gispen)

Samen met de Friesland Post!

Auke de Vries (Burgum, 1937) krijgt dit jaar de provinciale Gerrit Benner prijs voor beeldende kunst. Hij
ontvangt de prijs voor zijn hele oeuvre. De jury noemt
hem een belangrijke
inspirator voor jongere
generaties kunstenaars
in en buiten de provincie. Zijn werk voor
de openbare ruimte is
te vinden in Barcelona, Berlijn en Parijs.
Naast vijfduizend euro
krijgt de winnaar een
tentoonstelling in het
Fries Museum. De prijs
wordt op 13 september
uitgereikt, dan wordt ook de tentoonstelling geopend.
www.fryslan.frl

Alma-Tadema

(Foto Fabian Samidjono)

(Foto Michiel Stokmans)

De Ottema-Kingma Stichting
heeft met steun van de
Vereniging Rembrandt een
zeldzame glazen beker uit
1599 verworven, waarin
22 namen van Friese edelen
zijn gegraveerd. Het glas is
gemaakt in Antwerpen en is
beschilderd met bladgoud en
versierd met mascarons en
rozetjes met een turkooizen
pareltje. Vermoedelijk is de beker gegraveerd bij het
afleggen van de trouwbelofte van Tjerck van Heerma en
Lucia van Walta. De overige namen zijn naaste vrienden
uit vooraanstaande Friese adellijke families. Het glas
dook op in het televisieprogramma Tussen Kunst &
Kitsch. De beker is in langdurige bruikleen aan het Fries
Museum gegeven.
www.friesmuseum.nl

(Foto Gemeente Leeuwarden)

bedienden en overleefde als enige beroepsofficier van
Kornwerderzand de oorlog. Met de voorwerpen heeft
het museum voor het eerst een helm die daadwerkelijk
is gedragen in de strijd op Kornwerderzand in de mei
dagen van 1940.
www.omropfryslan.nl

Beker
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In Sneek is op 21 mei een herdenkingswedstrijd
gespeeld om stil te staan de razzia die 75 jaar geleden
plaatsvond bij het voetbalduel tussen district Noord
(met Abe Lenstra) en West (met Kick Smit). Daarbij zijn
21 mannen opgepakt, twee van hen overleden. Bij de
‘razziawedstrijd’ in 1944 waren zo’n 9.000 toeschouwers op Sportpark Leeuwarderweg. Tientallen mannen
wisten zich onder of op de tribune te verstoppen.
www.omropfryslan.nl

Kazemattenmuseum

Bel 0513 - 68 33 14 of ga naar

www.frieslandpost.nl

Het Kazemattenmuseum Kornwerderzand heeft de helm, batons en
het officiersstokje van voormalig
luitenant ‘Bob’ Mijjer ontvangen. Hij
was tijdens de meidagen van 1940
bevelhebber van de troepen die op
Kornwerderzand de zoeklichten

Het Scheepsboek van Johannes Hempenius (16861760) staat online. Vrijwilligers van de Wurkgroep Maritime Skiednis van
de Fryske Akademy
hebben het gedigitaliseerd. De documenten zijn hoofdzakelijk
opgesteld door de
stadssecretaris Johannes Hempenius van
1715 tot en met 1717.
Het scheepsboek
geeft informatie over
de koopvaardij: de
producten, de schippers, de bemanning en de reders of
eigenaren. Dit waren hoofdzakelijk mensen uit de Friese
Zuidwesthoek, maar ook door kooplieden uit Holland
werd volop in deze bedrijfstak geparticipeerd.
www.fryske-akademy.nl

Pommeranten Pries

(Foto Ad Fahner)

Razziawedstrijd

Het Fries Museum heeft een
tekening van Sir Lawrence AlmaTadema (1836-1912) gekocht die
werd aangeboden door iemand
die het werk op de rommelmarkt in Brussel vond. Het gaat
waarschijnlijk om een portret
van zijn nicht Sientje Tadema.
Conservator oude kunst Marlies
Stoter onderzocht het en herkende
de hand van de meester aan de
combinatie van zeer verfijnde lijntjes en
sterk aangezette potloodlijnen in de donkere
partijen van de tekening.
www.friesmuseum.nl
Kunstenaar Marten Winters heeft de Pommeranten
Pries 2019 van de Leeuwarder historische vereniging
Aed Levwerd gekregen voor zijn ‘mienskips’ kunst
projecten zoals Het
Schip De Lading (2011),
8ste Dag (2018) en
Sichtberens (2018) met
teksten op Leeuwarder
gebouwen, zoals Ja
jongu, nee juh. Nee
jongu, ja juh.
www.omropfryslan.nl
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INGE HESLINGA

De legacy van Redbad
Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseren het Koninklijk Fries
Genootschap en de Fryske Akademy, in samenwerking met het
Historisch Centrum Leeuwarden, het Sieperda Symposium
2019. Het thema is de legacy van koning Redbad.
In het jaar 719 stierf Redbad, de Friese koning die nog altijd
populariteit geniet. Enige jaren geleden werd Redbad tot
‘beroemdste Fries aller tijden’ verkozen en vorig jaar werd er
een speelfilm aan hem gewijd. Te Medemblik wordt de Middeleeuwse koning geëerd met het kasteel Radboud en in Ostfriesland houden zogenaamde Radbodswegen de herinnering
aan de koning levend. Zo heeft Redbad zich genesteld in het
collectieve bewustzijn van alle Frieslanden.
1300 Jaar na de dood van Redbad maakt zijn interregionale
bekendheid nieuwsgierig.
Redbad vormt het vertrekpunt voor een zoektocht
naar de interfriese verbondenheid in zowel verleden,
heden als toekomst. Redbad
staat in een traditie van personen, mythes en symbolen
waarmee een collectieve,
Friese identiteit van regio’s
aan de Noordzeekust is
opgebouwd.
Het Sieperda Symposium
bestaat uit een plenair deel
gevolgd door drie parallelsessies waarin de volgende
onderwerpen worden uitgediept:
1.	Redbad en de Middeleeuwen: Wat weten we tegenwoordig
over Redbad? Hoe zag vroegmiddeleeuws Friesland er politiek en bestuurlijk uit, en was Redbad werkelijk koning van
alle Friezen?
2.	Redbad als symbool: Wat was de symbolische waarde die
Redbad heeft gehad in kunst-, literatuur- en cultuurhistorische tradities door de eeuwen heen?
3.	Voorbij Redbad - parallellen tot in de moderne tijd: Als de
Friese Beweging in de 19de eeuw op gang komt, wordt
Redbad opnieuw ideologisch ingezet. Hoe verhoudt dit zich
tot het gevoel van culturele, sociale en politieke verbintenis
tussen bijvoorbeeld de provincie Fryslân, Ostfriesland en
Nordfriesland?
Na afloop bent u uiteraard van harte uitgenodigd om na te
praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Het Sieperda Symposium is een tweejaarlijks terugkerend
evenement. De vierde editie vindt plaats op zaterdagmiddag 12 oktober 2019 in het Historisch Centrum Leeuwarden (Groeneweg 1, Leeuwarden). Informatie over het
symposium, de sprekers en de parallelsessies is te vinden
op www.sieperda-symposium.nl.

RECENSIE

Zo, ben jij er ook nog?
Bert van Slooten en Elly van
der Klauw
Bornmeer, Gorredijk, 2019
208 p. | isbn 9789056154998
€ 22,50

Pratend ijzer, sprekende foto’s
Van ijzer word je niet wijzer. Met deze oude zegswijze opent
Ids Willemsma zijn voorwoord bij het nieuwe boek over Friese
smeden en hun ambacht, dat dit jaar verscheen bij Bornmeer;
een boek dat de lezer toch wat wijzer maakt over een vak dat
zich voor velen tegenwoordig geheel buiten het eigen gezichtsveld bevindt. De fascinatie van kunstenaar Willemsma ontstond
in de Akkrumer schaatsenfabriek van zijn vader, en die liefde is
een leven lang gebleven. Verderop in hetzelfde voorwoord lezen
we dat ijzer zelfs luistert en praat.
Praten doet dit ijzerboek vooral via de sprekende foto’s van Reyer Boxem, die het fotogenieke metier van de smid ten volle heeft uitgebuit met een hommage in beeld aan het
materiaal en de mannen die het gebruiken. Vormgever Gert Jan Slagter heeft het uiterlijk
van het forse boek geheel in zwart uitgevoerd, en de titel IJZER vormt een uitsparing in een
stuk staal dat de cover siert. Van de 224 pagina’s bestaat minder dan een derde uit tekst.

De vader van Roos Bazuijnen
wordt in het holst van de
nacht weggevoerd. Een klein
jaar later pakken de Duitsers haar moeder en een
mysterieuze onderduiker op. Roos (10 jaar) blijft
in 1942 achter met haar twee zusjes in hun ouderlijk huis in Rotterdam. In de hongerwinter van
1944 zoeken ze samen een uitweg om te overleven. Roos Derks-Bazuijnen, al jaren woonachtig
in Oudemirdum, doet haar verhaal.
De tijd van toen
Bouke Henstra
Uitgeverij Louise, Grou, 2019
100 p. | isbn 9789491536564
€ 20

In deze door Pieter de Groot verzorgde tekst worden korte portretten geschilderd van 21
smeden en hun ambacht. Opvallend is de grote variatie in hun achtergrond en ook van
de wijze waarop ze hun beroep uitoefenen: van de siersmid Geert Rosier tot de mobiele
hoefsmid Douwe Dokter, van museaal (Allingawier, Earnewâld) tot modern en bedrijfsmatig (de Mannen van Staal). De teksten bevatten zowel korte bedrijfsgeschiedenissen als
persoonlijke levensverhalen.
Vrij algemeen zijn de verzuchtingen over het verloren gaan van technische kennis en vaardigheid en het gemis van de ambachtsschool. Veel van deze (meest oudere) mannen kunnen geen opvolger vinden voor hun bedrijf. Het boek kan daarom ook worden gezien als
een eerbetoon aan misschien wel de laatste generatie van gedreven Friezen die verbonden
worden door een grote liefde voor het smidsambacht.
IJzer is opgedragen aan Gerben van der Kooi (1925-2007) oprichter en eigenaar van de
Machinefabriek Friesland in Leeuwarden. Deze uitvinder en verzamelaar was een autodidact ‘uit overtuiging’, zo is te lezen in het nawoord van Hylke Wierda, de voorzitter van de
stichting die Van der Kooi’s nalatenschap beheert en het boek mogelijk heeft gemaakt.
Opmerkelijk aan het boek is de relatie tussen foto’s en tekst. De korte hoofdstukjes over
de smeden worden steeds afgewisseld met een aantal fotopagina’s. Alle verdere informatie
over deze foto’s ontbreekt. Bij een ander boek zou dit een storend element zijn, hier niet.
Het beroep van smid moet maar niet onder een weinig passende vloed van woorden worden bedolven, is een gedachte die bij mij opkwam. De foto’s worden er niet minder van.
En het ijzer praat immers zelf? <
IJzer
Pieter de Groot
Bornmeer, Gorredijk, 2019
224 p. | isbn 9789056154943 | € 39,90

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

JAN FOLKERTS

(© Reyer Boxem)

UITGELICHT

Als correspondent van vier dagbladen en twee
regionale omroepen heeft Bouke Henstra vanaf
de jaren ’60 tot ver in deze eeuw foto’s genomen
op Schiermonnikoog. Foto’s van mensen,
gebouwen, de natuur en talloze gebeurtenissen.
Een deel van zijn beeldarchief is verzameld in
dit boek, grotendeels beelden uit de jaren ’60
en ’70.
De ziel van het Theehuis
Silvie Warmerdam
Uitgeverij Louise, Grou, 2019
88 p. | isbn 9789491536571
€ 25

MARIJKE DE BOER

Mijn harp is voor jou
Piter Jelles Troelstra (red. en
samenst. Abe de Vries)
Tresoar, Leeuwarden, 2019
117 p. | isbn 978909031530
€ 15
Tweetalige bloemlezing
met 35 gedichten van Piter
Jelles Troelstra (1860-1930)
in een nieuwe Nederlandse
vertaling. De gedichten brengen een bevestiging
van een tijdloos romantisch kunstenaarschap,
dat ook de muziek van het Fries alle ruimte geeft.
Het Rijk Gods op Vlieland
Anne Doedens en Jan
Houter
Flevomedia, Harlingen, 2019
136 p. | isbn 9789491276507
€ 19,95
Anne Doedens en Jan Houter beschrijven de
geschiedenis van het Armhuis, de Nicolaaskerk
en de andere (verdwenen) kerken van Oost- en
West-Vlieland. En ze laten zien hoe de eilander
historie in die geschiedenis wordt weerspiegeld.
21 man
Peter van der Meeren
Uitgave in eigen beheer,
Sneek, 2019
480 p. | isbn 9789090315867
€ 24,50

Het historische Theehuis (uit 1927) vult zich
in de loop van de decennia met verhalen van
uitbaters, koks, medewerkers, gasten en bezoekers. Verhalen die zich in de harten van heel veel
mensen nestelen. In 2017 brandt het gebouw af.
Een jaar later wordt het nieuwe gebouw met de
twee verdiepingen officieel geopend.

Sportjournalist Van der
Meeren onderzocht wat
er bij de ‘razziawedstrijd’
op 21 mei 1944 in Sneek
gebeurde. Hij kon de namen van de opgepakte
mannen achterhalen, sprak ooggetuigen en kreeg
inzage in niet eerder gepubliceerde documenten
en foto’s. Op het Sportpark waren ongeveer
9.000 toeschouwers. Tijdens de razzia wisten
tientallen mannen zich onder of op de tribune te
verstoppen.

Het tweede schot
Aletta Stevens (vert. Meritha
Paul-van Voorden)
Noordboek, Gorredijk, 2019
256 p. | isbn 9789056155001
€ 19,90

Oldenbarnevelt
Jan Weening
Sterck & De Vreese, Gorredijk, 2019
216 p. | isbn 9789056154882
€ 19,99

Aletta Stevens gaat op zoek
naar haar oom Joop Schweitzer die in 1944 omkwam. Ze
baseert zich op persoonlijke getuigenverslagen
van mensen die hem kenden, ongepubliceerde
brieven en officiële oorlogsdocumenten. Ze
ontdekt dat hij betrokken was bij het verzet en reconstrueert de fatale nacht van 4 augustus 1944.
Het boek is vertaald uit het Engels.

Dit jaar is het precies 400
jaar geleden dat een beul
een einde maakte aan het
leven van de Amersfoorter
Johan van Oldenbarnevelt. De geboren Leeuwarder Jan Weening verweeft historische feiten met
fictie en schetst een portret van een roerige tijd,
waarin de grondvesten van Nederland werden
gelegd.

Johannes Mulders
Pieter Jonker
Stichting Nobilis/Noordboek, Gorredijk, 2019
180 p. | isbn 9789056155162
€ 25
Johannes Mulders (1899-1989) brak door met zijn
opvallende houtsneden voor het Friese tijdschrift
De Holder (1926-1929), als illustrator van kinderboeken en ontwerper van boekbanden. Dertig
jaar na de dood van Johannes Mulders vonden de
nieuwe bewoners boven op zolder nog boeken,
tijdschriften, brieven, schriften en documenten van
hem, die daar in 1989 waren achtergebleven.
Migratiegeschiedenis in
Noordwest-Duitsland en
Noord-Nederland
Marijn Molema en Meindert
Schroor (red.)
Readbox Unipress, Münster,
2019
548 p. | isbn 9783840520013
€ 40,30 (te downloaden op
http://go.wwu.de/vu733)
Negen opstellen van Duitse en Nederlandse
historici over de migratiegeschiedenis zoals het
verhaal van Jurren Rust, die in 1852 zijn geboortestreek Ostfriesland verliet. Hij trouwde een
Groningse en werd wagenmaker in de gelijknamige stad. De overgeleverde bronnen en hun
vindplaatsen zijn systematisch beschreven in
deze publicatie.
Ids Willemsma - Sjen Sjoch
Sjoen
Ids Willemsma en oaren
Utjouwerij Afûk yn gearwurking mei Tresoar, Ljouwert,
2019
200 s. | isbn 9789493159037
€ 19,90
Wurk fan byldzjend keunstner Ids Willemsma
(1949) yn in doaske, mei dêryn: ‘Het metabolisme
van Ids Willemsma’ – ynlieding, ‘De mythe van Ids’
– essay fan Huub Mous, Modellen / Maquettes en
gedichten fan Ids Willemsma. It doaske wurdt sletten mei in magneetstrip.
Harlingen (zee)Haven
Henry Drost
Flevomedia, Harlingen, 2019
430 p. | isbn 9789491276514
€ 39,95
Een tijdsbeeld waarin meer dan 1.100 foto’s
vertellen over de ontwikkeling en groei van de
havens van Harlingen. Volgens Drost behoort
Harlingen tot een van de mooiste zeehavensteden van Nederland en zelfs van Europa.
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

1 juni

18 juli

8 juni

1 augustus

HUZUM: MOAI TOCH?
Manifestatie en boekpresentatie over Huizum, een
uniek stukje Leeuwarden.
www.dorpskerkhuizum.nl
DAG VAN DE FRIESE AMATEURARCHEOLOGIE
Over buitenlandse vondsten in Friese bodem.
www.schierstins.nl

(Museum Martena)

DE BIJBEL CENTRAAL
Tentoonstelling over vijf eeuwen Statenbijbel en zijn
voorgangers.
www.museumdokkum.nl

3 oktober

SLAUERHOFF LEZING
Lezing in theatrale vorm door theatermaker Peter
Vermaat.
www.dorpskerkhuizum.nl

tot en met 1 september

FRIESE ADEL TOUR
Wandelen met gids Bearn Bilker langs adellijke woningen in de binnenstad.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

STATENJACHT FRISO 125 JAAR
Tentoonstelling over het statenjacht, in 1894 gebouwd
op de werf van Eeltje Holtrop van der Zee.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

22 juni

oant en mei 1 septimber

VROUWENWANDELING
Wandelen met gids Bearn Bilker langs sporen van
‘sterke’ Leeuwarder vrouwen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

IDS! SJEN SJOCH SJOEN
Utstalling yn Obe en Tresoar mei skaalmodellen en oar
wurk fan byldzjend keunstner Ids Willemsma.
www.tresoar.nl

23 juni

8 september

ERIC VAN HOVE: FENDUQ
Lezing door Eelco van der Lingen over de tentoonstelling Éric Van Hove: Fenduq.
www.friesmuseum.nl

OORLOG EN VERZET
Fietstocht met gids langs sporen van oorlog en verzet
in Leeuwarder wijken.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 29 juni

tot en met 8 september

SITS
Tentoonstelling over sits, één van de exotische
schatten door de Verenigde Oost-Indische Compagnie
meegebracht uit Azië.
www.museumhindeloopen.nl

VROUWEN VAN TOEN EN NU
Tentoonstelling over 100 jaar vereniging van
Plattelandsvrouwen/Vrouwen van Nu.
www.marenklif.nl

(HCL)

CENTSPRENTEN
Tentoonstelling van centsprenten, goedkoop
massadrukwerk uit de 18de en 19de eeuw.
www.hannemahuis.nl

21 juni en 12 juli

tot en met 6 oktober

WROETER MET VERF
Tentoonstelling met werk van
Andries van der Sloot (18831955).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

7 oktober

MAAND VAN DE GESCHIEDENIS
Lezing door Henk Popma en Tjitte Kamminga over
Martenastate.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 3 november

BOER ZOEKT... FABRIEK
Tentoonstelling over de geschiedenis van de vele melkfabrieken in Friese steden en dorpen.
www.tsiispakhus.nl

VERWACHT

14 en 15 september

tot en met 30 juni

OPEN MONUMENTENDAG
De Leeuwarder Open Monumentendag is gewijd aan
de Leeuwarder Greidhoeke met de dorpen Mantgum,
Weidum, Jorwert e.o.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

MADE IN HOLLAND
Tentoonstelling over vier Nederlandse succesverhalen:
Delfts blauw, Maastrichts aardewerk, art-nouveaukeramiek en Dutch Design.
www.princessehof.nl

tot en met 15 september

4, 5, 6, 7 en 8 juli

VERZAMELD WERK
(Fries Museum, foto Ruben van Vliet)

(Neo Image Matloga, Madam le Sir, 2019, collage, houtskool, soft pastel & inkt op canvas, 170cm x 140cm. Courtesy Neo Image Matloga)

tot en met 30 september

tot en met 25 augustus

LUNCHLEZING
Lezing door Huub Mous over Ids Willemsma en de
Friese identiteit.
www.tresoar.nl

30

EEN EEUW BLIKFABRIEK
Lezing door Pieter van der Ende over de lange geschiedenis van een opmerkelijk Leeuwarder bedrijf.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

NEO MATLOGA
Tentoonstelling met collageschilderijen van Neo
Matloga (Zuid-Afrika, 1993).
www.friesmuseum.nl

20 juni

BEELD VAN EEN BOND
Tentoonstelling over 100 jaar bond van plattelandsvrouwen in Friesland.
www.landbouwmuseumfriesland.nl

29 september

tot met 18 augustus

100 JIER ABE GERLSMA
Overzichtstentoonstelling met werk
van Abe Gerlsma die in 2019 honderd
jaar zou zijn geworden.
www.museummartena.nl

tot en met 14 juli

WINTER OP AARDEWERK
Tentoonstelling over winterse taferelen op tegels e.d.
www.schaatsmuseum.nl

BUSTOCHT
Tocht langs een selectie van de kunstwerken van Ids
Willemsma in het Friese landschap.
www.tresoar.nl

tot en met 10 juni

LUNCHLEZING
Lezing door Fred Wagemans over Ids Willemsma en
Constantin Brancusi: verschil en overeenkomst.
www.tresoar.nl

tot en met 26 september

4 augustus

TITUS
Muziektheater over het leven van Titus Brandsma
(1881-1942) in de Bonifatiuskapel in Dokkum.
www.titus2019.nl

4 juli

JOFEL CULTUURDAG
Lezingen, muziek en films over de Joodse cultuur.
www.tresoar.nl

LUNCHLEZING
Lezing door Klaas Oosterbaan over het verhaal van
het vlas.
www.tresoar.nl

tot en met 10 juni

SALOMON
Historisch muziektheaterspektakel over het Kollumer Oproer.
www.kollumeroproer.nl

22 september

LUNCHLEZING
Lezing door Gerhild van Rooy over hannekemaaiers,
seizoensarbeiders onderweg.
www.tresoar.nl

Tentoonstelling over de rijke collectie van Friesland aan
de hand van de thema’s kopen, krijgen, restaureren,
lenen, opdracht en herplaatsen.
www.friesmuseum.nl

Halverwege de 19de eeuw emigreerde een groot
deel van de Pommerse bevolking naar ZuidAmerika, waarmee haar taal in Europa goeddeels
verdween. In dat Pommers zitten dezelfde
taaleigenaardigheden als in het Fries, en studie
van het huidige Pommers in Brazilië levert ook
voor het Fries bijzondere gegevens op.
De volgende editie van Fryslân, nummer 4,
verschijnt op 24 juli 2019.

Ik steun mijn
dorpskerk! En u?

WORD DONATEUR!
Of steun ons met een eenmalige bijdrage

Kerktorens bepalen het beeld van het Friese
landschap. Ze zijn niet weg te denken. Stelt u
zich eens voor: mooie Fryske doarpen zónder
kerkgebouwen. Wat zou er veel verloren
gaan: cultuur, architectuur en historie. Die
geschiedenis van mensen en gemeenschappen
moet bewaard blijven. Daar maken wij ons sterk
voor. Wij hebben 49 kerken in beheer. Een grote
verantwoordelijkheid, die we samen met u willen
nemen. Wij “tille de tsjerke nei de takomst ta”.
VAN ONS ALLEMAAL!
De monumentale kerken in Fryslân zijn van
ons allemaal. We stellen de kerken daarom
ook graag voor u open. We organiseren
excursies, donateursbijeenkomsten en allerlei
culturele activiteiten in en rond de kerken. Ook
in de zomer en het najaar gonst het van de

activiteiten. Voor dit bijzondere werk hebben
we uw steun nodig. Word daarom vandaag nog
donateur. Dat bent u al voor € 17,50 per jaar.
BIJZONDER WELKOMSTCADEAU!
Wij verrassen u met een bijzonder
welkomstcadeau: de prachtige CD ‘Libbene
Stiennen’ van Piter Wilkens of het boek
‘De Friese Elfkerkentocht’ van Justin Kroesen.

Minsken komme en gean
En litte sa har tsjerke stean
Opgeande, delgeande tiid
Dat is wat de minsken liedt
Mar dit gebou sil wer in funksje ha

N
STEUS!
ON

Word vandaag nog
donateur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken

❑ Ik steun de stichting voor (minimaal) € 17,50 per jaar
en ik ontvang als welkomstcadeau:
❑ De CD ‘Libbene Stiennen’ van Piter Wilkens.
❑ Het boek ‘De Friese Elfkerkentocht’ van
prof. dr. Justin Kroesen.
❑ Ik machtig de Stichting Alde Fryske Tsjerken
€ 17,50 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
❑ Nee, ik word geen donateur, maar stort een
eenmalige gift van € ............... op ING-rekening
NL07 INGB 0000 7307 89 o.v.v. eenmalige gift.
Naam:
Adres:
PC/Plaats:

Kom, til de tsjerke nei de takomst ta

E-mail:

Komme en gean, Piter Wilkens 2015

Tel:
Iban:

Meld u aan via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:

Stuur deze bon (of een kopie daarvan) in een gesloten envelop naar:
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Antwoordnummer 76
8900 WC Leeuwarden. Een postzegel is niet nodig.
HisJAN19

Alles oer de stikken
fan dit seizoen

Omrop Fryslân

Omropfryslan.nl/iepenloftspullen

