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Historisch tijdschrift Fryslân is een uitgave van het Koninklijk
Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur/Keninklik Frysk
Genoatskip foar Skiednis en Kultuer. www.friesgenootschap.nl
Fryslân verschijnt tweemaandelijks.

VAN DE REDACTIE
Een frisse Friese muzikale bries

Hoofdredactie: Siebrand Krul. Eind- en beeldredactie: Marijke de
Boer. Redactie: Jeanine Otten, Kerst Huisman, Meindert Seffinga,
Doeke Sijens, Hans Koppen en Jan van Zijverden.

Voor de vijftigers onder ons was het in onze middelbare schooltijd spannend en stoer om in een
jongerencentrum rond te hangen. Je keek quasi-
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onverschillig om je heen, nam af en toe een hap
rook, kauwde lang op je biertje en bestudeerde
vooral het muziekbandje op het wankele podium.
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Die wereld van de Friese popmuziek is sindsdien

deed geweldig z’n best om zo secuur mogelijk één
of andere Britse band na te doen, wat van geen
van dat iemand het in zijn hoofd haalde er iets
gezongen.
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Kast, Twarres, Nynke Laverman en Meindert Talma
bekende namen in de categorie Goede Muziek, niet

in die van Perifere Folklore. In het heitelân loopt jong en oud uit voor troubadours
als Piter Wilkens, Jaap Louwes, Gurbe Douwstra en Doede Veeman. Op popfestival
Aaipop stroomt de grote tent gevaarlijk stampvol naar 1.500 enthousiastelingen voor
maar met name het enthousiasme onder de jeugd springt in het oog. Is ‘onze’ muziek
zoveel beter geworden? Is er geen gêne meer, maar juist trots op onze ‘eigen’
Hippo, het Pakhuis of het Bolwerk te zwaaien. Het thema van deze Fryslân bestaat uit
vijf artikelen van kenner bij uitstek Jacob Haagsma, plus een vraaggesprek met één
van de iconen van de Friese popmuziek, Syb van der Ploeg.
Mei is de maand van oorlogsherinneringen. In Uitgelicht schrijft Meike Jongejan over
Joodse onderduikers en hun helpers. Sjoerd Sipma is inmiddels als Friese Beweger wat
weggezakt in vergetelheid, maar zijn levensverhaal blijft boeien. Het vluchthaventje
van Laaksum viert zijn eeuwfeest; het verhaal van een bijzondere plek. En verder nog
het wonderlijke relaas van de aardappel, die lang als armeluisvoedsel werd gezien.
Siebrand Krul

REDACTIE
Marijke de Boer (Sigerswâld, 1971) studeerde
Zweeds en Fries in Groningen. Werkzaam bij Omrop
Fryslân en Letterhoeke (Tresoar).

Kerst Huisman (Terwispel, 1940) begon als onderwijzer, werd journalist bij de Friese Koerier, vervolgens
redacteur bij de Leeuwarder Courant. Studeerde
geschiedenis in Leeuwarden en Groningen. Hij schreef
tal van publicaties over de Friese geschiedenis met
nadruk op sociale onderwerpen.
Hans Koppen (Batavia, 1949) is historisch-geograaf.
Na een loopbaan in bestuur en management houdt hij
zich bezig met het Friese cultuurlandschap en de
geschiedenis van Sneek. Hij publiceerde over historische en geografische onderwerpen.
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Siebrand Krul (De Knipe, 1955) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkte tot medio 2011 als coördinator/redacteur (historische) boeken en tijdschriften bij
Waanders, is sindsdien zelfstandig.

Meindert Seffinga (Easterlittens, 1961) studeerde
geschiedenis in Groningen. Werkt sinds 1988 bij het
Fries Scheepvaart Museum (tot 2005 als registrator en
tentoonstellingsmaker en vanaf 2005 als directeur).

Doeke Sijens (Hantum, 1955) is algemeen manager
van de Openbare Bibliotheek Groningen. Hij was
redacteur van het literaire tijdschrift Trotwaer en
naderhand van De Moanne. Publiceert over leden van
de kunstenaarsvereniging De Ploeg en is redacteur
van het Ploegjaarboek.

Jeanine Otten (Amsterdam, 1959) studeerde na voltooien 1e-graads tekenopleiding kunstgeschiedenis in
Amsterdam. In 1988-2008 werkzaam bij het Rijksarchief
in Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, het
Gemeentemuseum Arnhem, Gemeentearchief Zwolle en
het Historisch Centrum Overijssel. Sinds 2008 collectieregistrator Gemeentemuseum het Hannemahuis /
beheerder oude stadsarchief Harlingen. Publiceert over
lokale geschiedenis.
Jan van Zijverden (Waarder (ZH), 1967) studeerde
maritieme geschiedenis in Leiden. Werkte bij het
Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Mariniersmuseum Rotterdam en sinds 2004 als hoofd Educatie
& Informatie bij het Fries Museum. Publiceerde tal van
artikelen, vooral op maritiem gebied.
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THEMA: VEERTIG JAAR POPMUZIEK
‘In spyltúch bin ik’

4 Friese Bewegers
Sjoerd Sipma, hoeder van de Friese taal
6 Hond in de pot
Van veevoer tot volksvoedsel:
de aardappel in Friesland
8 Plekken met verhalen
Laaksum

Roel Slofstra bracht in 1969 een Friestalig album uit. De Friese muziek
ging via folk in de jaren zeventig naar een Friese Bries in de jaren tachtig

10

en een decennium later braken De Kast en Twarres landelijk door.

Liet en Liet International
Naast het Friese Liet is er ook Liet International, een songfestival voor
liedjes in een minderheidstaal in Europa. Voor het eerst won de Friese

15

25 Gemengde berichten
Column Eelke Lok

inzending vorig jaar die internationale editie.

Nanne Kalma en de Friese folkpioniers
Nanne Kalma is al sinds de jaren zestig actief in de muziek. Met zijn

26 Kort nieuws

band Pugh’s Place hing hij tegen de landelijke doorbraak aan, waarna

16
27 Verdwenen beroepen
Sake Visser, ijscoventer
28 Uitgelicht
Door het oog van de naald

hij met Irolt aan de wieg van de Friese folktraditie stond.

Syb van der Ploeg werom nei de woartels
It ferhaal fan de sjonger fan De Kast, is it ferhaal fan in pear maten út

18

Fryslân dy’t mei har muzyk de wrâld feroverje wolle, prizen winne,
stadions fol krije en úteinlik weromgeane nei de basis.

30 Boeken/media

Traditie en vernieuwing
31 Kalender
Verwacht
KFG nieuws

De popmuziek in Friesland geeft ruimte aan jong talent. Bands treden

20

op bij Podium Asteriks en worden onderwezen en begeleid op de
Academie voor Popcultuur in Leeuwarden.

Aaipop, al 25 jier feeste op Fryske muzyk
Alles wat yn it Frysk sjongt, is wolkom op Aaipop. Dit festival yn Nijlân
Op het omslag: Syb van der Ploeg tijdens een optreden in 2010 met
De Kast die dat jaar het twintigjarig jubileum vierde met een tour.
(Foto Hoge Noorden)

22

foar pop yn it Frysk is al 25 jier in wichtich mjitpunt foar pop yn de
memmetaal.
3
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FRIESE BEWEGERS

DOEKE SIJENS

Sjoerd Sipma, hoeder
Sjoerd Rintsjes Sipma (1896-1992) behoort tot de groep ‘bewegers’ die zich in de vorige eeuw buitengewoon
ingespannen heeft voor het behoud en de bloei van de Friese taal. Op het einde van zijn lange leven was hij
pessimistisch gestemd over wat hij bereikt had. ‘Sjocht in Fries op by in Hollander, dy’t Frysk leare en prate
wol?’, vroeg hij zich af. Het antwoord was: ‘Nee, hy sjocht by in Hollander op, dy’t it net leart en it ek net leare
wol.’ Moderne Friese schrijvers hadden volgens hem nog nooit een grammaticaboek in handen gehad. Ook
treurde hij over het feit, dat de Friese Beweging dichters niet meer inspireerde zoals vroeger wel het geval was
geweest.

S

Sjoerd Sipma werd in 1896 geboren in Nes in

behaalde na een paar jaar de Friese akte.

Westdongeradeel. Hij stamde uit een boeren-

Hierna heeft hij aan heel veel mensen uit het

familie met een rijke voorgeschiedenis. In

noorden van de provincie Friese les gegeven.

1907 verhuisde hij met zijn familie naar een

Kalma was zeer gecharmeerd van de jonge

boerderij bij Ingwierrum. Hier zou hij vrijwel

boer met zijn aristocratische uitstraling en de

zijn gehele leven blijven wonen. Hij ging naar

mannen hebben kort een relatie gehad. Door

de landbouwschool in Leeuwarden om voor-

de overheersende natuur van Kalma, die altijd

bereid te worden op het boerenbedrijf.

zijn zin wilde doordrijven, hield deze verbin-

Eigenlijk wilde hij liever studeren en had hij

tenis geen stand. Uit 1919 stamt een gedicht

kunstzinnige aspiraties. Een tijdlang koester-

van Kalma, waarin hij Sipma een ‘in swijs’me

de hij de hoop dat hij zich los kon maken van

jonge’ noemt. ‘Gjin famke hat er frege, syn

de verwachtingen van zijn ouders omdat zijn

stille wei te gean’ luidt één van de dichtre-

jongere broer juist wel boer wilde worden.

gels. Overigens zouden de twee altijd

Deze broer overleed echter op jeugdige leef-

bevriend blijven, Kalma bracht vaak zijn

tijd, waarna Sipma zich in zijn lot schikte. Hij

vakanties in Ingwierrum door. Het was ook

trouwde in 1922, opnieuw uit plichtsbesef,
hoewel hij wist dat hij homoseksueel was. In
1925 werd zijn huwelijk alweer ontbonden
omdat het – in Sipma’s eigen woorden –
‘geen natuurlijke basis had’. Sipma bleef
alleen op de boerderij wonen, ondersteund
door zijn ouders en een huishoudster. Hij had
verschillende relaties met mannen, die vaak
gepaard gingen met veel emotionele perikelen. In zijn beroep blonk Sipma uit. Hij legde
zich met name toe op het verbouwen van
aardappelen en ontwikkelde zich tot een
groot deskundige op het gebied van aardappelrassen.

Vriendschap met Douwe Kalma
Rond 1918 werd Sipma gegrepen door het
enthousiasme van de Jongfryske Mienskip,
een beweging die met veel elan streed voor
de Friese zaak. Hij bezocht de grote bijeenSjoerd Sipma, hier op een foto uit omstreeks 1920, spande
zich in voor het behoud en de bloei van de Friese taal.
(Tresoar)
4

komsten waar de leider van de Mienskip,
Douwe Kalma (1896-1953), inspirerende toespraken hield. Sipma volgde taalcursussen en

Sjoerd Sipma in de jaren zestig. (Tresoar)
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er van de Friese taal
1945 werd Sipma opgepakt door zijn dorpsgenoten, maar na twee dagen gevangenschap
weer vrijgelaten. Vanwege zijn houding in de
oorlog werd hem het redactielidmaatschap
van De Pompeblêdden afgenomen. Jaren
laten maakte Sipma zich nog buitengewoon
kwaad over degenen die hem gezuiverd hadden. Deze leden van de Friese beweging,
waaronder E.B. Folkertsma, hadden volgens
Sipma zoveel boter op hun hoofd dat hen het
morele recht ontbrak hem aan te pakken.
Sipma besloot, verbitterd, om nooit meer een
actieve rol in de Friese beweging te spelen.
Hij concentreerde zich op zijn bedrijf en
begon zich meer en meer in de geschiedenis
van zijn geboortestreek te verdiepen.
Hierover hield hij lezingen. In boekvorm
verscheen de geschiedenis van zijn woonSjoerd Sipma (rechts) en Douwe Kalma (links) in de huiskamer van Sipma in Ingwierrum, in de jaren dertig. (Tresoar)

plaats, Ingwierrum troch de tiden hinne
(1981). In de inleiding bij dit boek geeft

Kalma die er in 1928 voor zorgde dat Sipma

Onder invloed van de bezetter

Sipma nog eens een omschrijving van zijn

toetrad tot de redactie van een nieuw tijd-

Zoals meer mensen die betrokken waren bij

opvattingen over de eigen identiteit van

schrift dat de naam De Pompeblêdden kreeg.

de Friese beweging, keek Sipma in de jaren

Friesland en de noodzaak die te beschermen.

Dit blad - in de beginjaren een uitgave van de

dertig met enig enthousiasme naar de ont-

Volgens hem was het aan de kleine dorpen

Jongfryske Mienskip, later van de Afûk - was

wikkelingen in Duitsland. Hij was teleurge-

op het platteland te danken dat de volksaard

bedoeld voor de studie van het ‘Frysk-eigene,’

steld geraakt over de steun die er vanuit

en de taal bewaard waren gebleven. De

met name de Friese taal. Centraal stond het

‘Holland’ gegeven werd aan de ontwikkelin-

gemeenschappelijk strijd tegen het water én

idioom, door Kalma in het eerste nummer van

gen in Friesland. Verder stak het hem dat

tegen vreemde mogendheden hadden er vol-

boeren in de maatschappij een steeds minder

gens hem voor gezorgd dat er een eenheid

prominente rol speelden. In Duitsland was dit

was gegroeid. Als de Friezen hier niet zo stug

volgens hem heel anders. Sipma was een

aan hadden vastgehouden was er allang geen

echte Friesnationalist en idealist: de toekomst

eigen ‘folksmienskip’ meer geweest en was

van Friesland ging hem boven alles. Daarom

het Fries ‘ferbastere ta in raar grienmank.’

zag hij niets in wat hij in 1976 nog steeds de

Sipma bleef bij zijn standpunt dat naarmate

het blad omschreven als ‘de tael yn de hast

‘eenheidstaat’ Nederland noemde. Naar zijn

de taal meer ‘oanfretten waard troch de ta-

einleaze rykdom fan hjar eigenheid’. In het

idee moest Friesland in een veel losser ver-

nimmende Hollânske ynfloed’ het ‘eigene’

blad waren vertaaloefeningen opgenomen en

band met de rest van het land komen te

van het Fries en daarmee Friesland zou ver-

allerlei taalkundige wetenswaardigheden, die

staan. Toen Duitsland in 1940 Nederland bin-

dwijnen. Sjoerd Sipma is heel oud geworden

de lezer moesten helpen om beter Fries te

nenviel, behoorde Sipma tot de groep Friezen

en bleef tot op hoge leeftijd actief. Pas toen

schrijven en te spreken. Door middel van het

die koos voor samenwerking met de bezetter,

zijn gezondheid sterk achteruit ging, moest

tijdschrift kon men zich voorbereiden op het

in de hoop daarmee meer te bereiken voor de

hij zijn boerderij, beroemd om zijn prachtige

examen Fries. De grootste zorg van de redac-

Friese zaak dan tot dusverre gelukt was met

tuin, verlaten. ‘Ik bin to nochter foar dichter,

tie was om te voorkomen dat ‘frjemde ynslûp-

de Nederlandse overheid. Sipma werd

’zei hij over zichzelf, ‘en haw gjin fantasij foar

sels’, natuurlijk afkomstig uit het Nederlands,

bestuurslid van de in 1941 opgerichte Fryske

skriuwer. Taalgefoel ha ik wol.’ De vele jaar-

het zuivere Fries zouden bederven. Sipma was

Rie en sloot zich aan bij een aantal boerenor-

gangen van De Pompeblêdden die hij heeft

van 1928 tot 1944 de stuwende kracht achter

ganisaties die eveneens collaboreerden. Deze

geredigeerd getuigen hiervan. <

dit blad en controleerde ook de oefeningen

organisaties bereikten vrijwel niets en gingen

die lezers opstuurden.

ten onder in geruzie. Bij de bevrijding in april

Hij trouwde in 1922,
hoewel hij wist dat hij
homoseksueel was

(Met dank aan Jelle Krol)
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HOND IN DE POT

JEANINE OTTEN

Van veevoer tot volksvoedsel:
de aardappel in Friesland
De tweede editie van de Bildtse

D

De aardappel geldt nog altijd als hét

Hemels geschenk

Nederlandse volksvoedsel. Van de

De aardappelteelt in de noordelijke zeekleige-

Middeleeuwen tot diep in de 18de eeuw

bieden nam tijdens de tweede helft van de

waren echter graanproducten (brood, pap),

18de eeuw toe en verdrong vooral in het

peulvruchten en wortelknollen als pastinaak

noordwesten van Friesland de vlasteelt voor

de belangrijkste voedingsmiddelen. In

een deel. Voordelen van de aardappelteelt zijn

Friesland kwam na de introductie rond 1700

de hoge opbrengst (een akker levert twee- tot

de aardappel het eerst bij de arme man op

driemaal zoveel zetmeel op als rogge) en de

het menu. Daarna baande de aardappel zich

geschiktheid om op bijna alle soorten grond

langzaam een weg van het platteland naar de

verbouwd te kunnen worden. Bovendien bevat

lagere klassen in de steden, om pas in de loop

de aardappel veel vitamine C. Als hoofdvoedsel

van de 19de eeuw bij de hogere klassen inge-

was de aardappel een grote vooruitgang op

kunsttentoonstellingen ingericht.

burgerd te raken. In 18de- en 19de-eeuwse

het vitamine C-arme menu van de minder

In diezelfde boerenschuren wordt

Nederlandse kookboeken komt de aardappel

gegoeden. Toen in 1769 en 1770 veeziekten,

mondjesmaat voor en dan hoofdzakelijk in

rivieroverstromingen en stormen ons land

combinatie met visgerechten. Aanvankelijk

teisterden en akkers als gevolg van de over-

aardappel’ er uit ziet. De eerste

wilden de boeren niets van de plant weten.

stromingen onbruikbaar raakten, stegen de

editie van de Bildtse Aardappel-

Omdat de stengels en bessen giftig zijn, dach-

voedselprijzen en ontstond er in 1770/71

ten ze dat de knollen ook ongezond zouden

hongersnood. Dat was een belangrijk omslag-

zijn. De aardappel werd wel geschikt geacht

punt: de aardappel veranderde van een ver-

als veevoeder.

achtelijke kost in een hemels geschenk. Om

Aardappelweken is van 21 juni tot
en met 8 juli en heeft als het
thema ‘Wereldwijd’. Een groot
aantal internationaal opererende

Bildtse handelsbedrijven en firma’s
presenteert hun expertise. In zes
boerderijen rond de Oude- en
Nieuwebildtdijk zijn beeldende

getoond hoe ‘de wereld achter de

weken in 2008 trok duizenden
bezoekers uit binnen- en
buitenland.

zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de

Armeluisvoedsel

armen in het algemeen en de soldaten die in

Bij de aardappelteelt in Friesland namen

Friesland in garnizoen lagen in het bijzonder,

verjaagde protestanten uit Frankrijk en de

verboden de Staten van Friesland in 1770 en

Palts het voortouw. Het oudste bericht over

1771 de uitvoer van aardappelen. Als vervan-

aardappelen in Friesland dateert uit 1718.

ging van het dure graan bleek de goedkope

Philip Frederik Vegelin van Claerbergen

en gezonde aardappel een product dat op tal-

(1685-1738), grietman van Haskerland, wees

loze manieren verwerkt kon worden. In 1772

er in een ‘Deductie’ op dat Friesland naar

verscheen een in het Nederlands vertaalde

verhouding veel te veel moest bijdragen aan

verhandeling van de Duitser Johann Adam

de Republiek; dijkbreuken en veesterfte

Jacob Ludwig met een overzicht van allerlei

hadden tot verarming geleid en het volk

bereidingen. Men kon er meel van maken en

moest aardappelen eten in plaats van brood,

taarten, wafels, koekjes, appel-, olie- en pan-

en kon ‘minder vleesch en soete waaren […]

nenkoeken, pap of moes, salades en brood,

consumeren’. Kennelijk was de teelt en con-

maar ook stijfsel en haarpoeder, ja zelfs koffie,

sumptie van aardappelen bij de arme bevol-

brandewijn en papier. Het boek kostte twaalf

king in die streek al ingeburgerd.

stuivers en was in de grootste Friese steden te

Aardappelen bleven gedurende een groot

koop.

deel van de 18de eeuw armeluisvoedsel: vol-

Bintje Pebesma-Jansma (1888-1976) in Marssum schilt
Bintjes, de soort die naar haar is genoemd, 1955. (Nationaal
Archief/Spaarnestad Photo/Henk Blansjaar)
6

gens een artikel in De Denker van 11 februari

Ziekten en plagen

1771 werden ze beschouwd als ‘een veragte-

Eind 18de eeuw waren aardappelen één van

lyke kost, die op de tafels der Grooten niet

de belangrijkste producten van de Friese

mogten komen’. Niemand kon toen nog

akkerbouw en er was een aanzienlijke uitvoer.

bedenken dat de knol ooit hét volksvoedsel

De Tegenwoordige Staat van Friesland (1789)

zou worden.

stelde dat aardappelen ‘thans het
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voedsel hadden dan de aardappel, stierven tij-

van Friesland waren de overvloedige oogsten

Recept uit Nieuwe Vaderlandsche kookkunst (1792) om een pudding van aardappelen te maken.

van weleer verleden tijd geworden. Tot over-

Rasp grote geschilde aardappelen fijn; vermeng dit

maat van ramp bracht een muizenplaag de

met drie eierdooiers, een stuk boter, een paar suiker-

rogge-, haver- en boekweitoogst in Friesland

klontjes op citroen gewreven, kaneel en een beetje

en Overijssel in gevaar. De aardappelprijzen en

zout. Roer het op ‘t vuur door elkaar tot de boter

andere voedselprijzen liepen enorm op door

gesmolten is; roer vier stijfgeslagen eiwitten door ‘t

de lange winter van 1846/47. In 1847 was één

beslag: als het koud geworden is, bekleedt men een

op de vijf Friezen van de bedeling afhankelijk.

vorm met deeg, doet het beslag er in, laat het ander-

dens de Great Famine meer dan anderhalf miljoen mensen. In het noordwestelijk kleigebied

half uur bakken tot het gaar is. Men kan dit beslag

Groenteboer in 1951 met aardappelen. (Tresoar)

Oproer

ook zonder deeg bakken in een met boter besmeerde

Eén en ander leidde in juni 1847 tot het zoge-

vorm die met beschuit bestrooid is, voor men het

noemde ‘aardappeloproer’. De onlusten

beslag er in doet. Dis deze pudding op met een room-

begonnen in Harlingen, waar te hoop gelopen

saus.

publiek een schip met voor Engeland bestemde aardappelen probeerde tegen te houden.

Hoofdvoedzel van den gemeenen Man uit-

Plunderingen volgden, onder andere van het

maaken, en wyd en zyd verzonden worden’.

huis van de burgemeester. Ook in Bolsward,

Op de vette zeeklei in Barradeel vervijfvoudig-

Franeker, Makkum, Workum en Leeuwarden

de tussen 1748 en 1796 het aantal kleine

was het onrustig. Radicaaldemocratische jour-

bedrijven van aardappelaars. In de 19de eeuw

nalisten gooiden nog meer olie op het vuur. Er

bleven de graanprijzen hoog door misoogsten

ontstond een gespannen en broeierige sfeer,

en ziekten van gewassen. In plaats van brood

die elk moment tot een uitbarsting kon

at men roggebrood, aardappelen en karne-

komen. Toen het in de eerste maanden van

melkse pap. De aardappelziekte, veroorzaakt

1848 in veel landen op het continent tot revo-

door de schimmel Phytophtora infestans,

luties (of pogingen daartoe) kwam, verschoof

heerste tussen 1845 en 1850 en teisterde heel

ook in Nederland het politieke evenwicht.

Europa. De gevolgen waren erbarmelijk. In

Koning Willem II vreesde voor zijn lot en voer-

Ierland, waar de armsten bijna geen ander

de snel politieke hervormingen door, waarbij
de macht van de koning werd ingeperkt en
die van het parlement versterkt.

Geldersche gekken
Kende stadhouderlijk hovenier Johann
Hermann Knoop in zijn Beschrijving van de
Aard-appels (1769) nog maar twee soorten,

Lang is gedacht dat de eerste gekookte aardappels in
Friesland in 1742 aan prinses Maria Louise (Marijke Meu),
prins Willem IV en diens echtgenote Anna van Hannover
werden geserveerd. Haar gedekte tafel staat in het
Princessehof. Uit onderzoek blijkt dat de aardappel al begin
18de eeuw werd gegeten door de allerarmsten en pas in de
loop van de 19de eeuw bij de hogere klassen ingeburgerd
raakte. (Princessehof)

de ‘witte’ en de ‘rode’, zo’n honderd jaar
later waren er al honderden rassen bekend,

Friese aardappelrassen die de wereld over-

met prachtige namen als Stoelenmatters,

gaan zijn Borger, Doré en Bildtstar. En nog

Kalminken, Muiskes, Geldersche gekken,

steeds zijn er Friese aardappelboeren die zich

Negenkwekers, Boter-geelen, Breedblader en

bezighouden met het kweken van nieuwe

Poepen. Eind 19de eeuw begon de kweek van

rassen. Het klimaat en de ligging van

nieuwe aardappelrassen in Nederland pas

Friesland – omringd door de Waddenzee –

goed. Het Friese aardappelras Bintje, in 1905

blijken daarbij gunstig voor de aardappel-

gekweekt door Kornelis Lieuwes de Vries

teelt. <

(1854-1929), hoofdonderwijzer te Sumar,
werd ver buiten onze landsgrenzen bekend.
Hij noemde de aardappel naar een favoriete
Aardappel schillende vrouw, tekening van onbekende kunstenaar, gemaakt tussen 1750 en 1849. (Fries Museum, foto
Johan van der Veer)

leerlinge, Bintje Jansma (1888-1976). In de
20ste eeuw was de Bintje de meest gegeten
aardappel in Nederland. Andere bekende

> Meer weten?
• Willem H. Oliemans, Het brood der armen, Den
Haag, 1988
• Jan Bieleman, Boeren in Nederland, geschiedenis
van de landbouw 1500-1900, Amsterdam, 2008
• Jantsje Post, Janneke Poelstra, Beste aardappelen,
bêste ierappels, beste eerpels, Leeuwarden, 2008
7
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

Laaksum
Op zijn schilderij ‘Visafslag van Laaksum’ weet Willem van Althuis het

karakter van deze plek trefzeker weer te geven: eenvoudig, verstild, ver
weg van de hectische wereld. Verbeelding en werkelijkheid vloeien bij
dit kleinste zeehaventje van Friesland naadloos in elkaar over. Toch heeft
de omgeving hier gedaverd van krijgsgeweld.
Schilderij van Willem van Althuis.

H

‘Het is ironisch te bedenken’, schrijft historicus

tegenover elkaar, hier vlakbij. Een goed

Douwama ze noemde, legde het in een mum

Hans Mol, ‘dat precies op de plaats waar de

getraind, met haakbussen en een kanon uit-

van tijd af tegen Albrechts’ krijgsprofessionals

Friese Beweging elk jaar de overwinning op

gerust huurlingenleger van hertog Albrecht

hoewel die vér in de minderheid waren. Zo

de Hollanders in 1345, en daarmee het

van Saksen stond op het punt strijd te leveren

leidde de Slag bij Laaksum het einde in van

behoud van de Friese vrijheid, herdenkt, de

met een gelegenheidstroep Vetkopers, meest

de periode waarin Friesland geen landsheer

slag begonnen is die de Friezen uiteindelijk

afkomstig uit het oosten en noorden van

kende, de veelbezongen tijd van de Friese

het verlies van hun vrijheid zou bezorgen.’ Hij

Friesland. Hun voornaamste wapen was een

Vrijheid.

doelt hiermee op het monument op het Rode

spies van vijf meter lang die ze ook als ‘fier-

Klif van de Slag bij Warns uit 1345, een korte

ljeppols’ konden gebruiken. Dat was handig

Veilig gelegen

afstand van deze plek verwijderd, en op de

in dit moerassige gebied, maar het mocht niet

Laaksum ligt op de uiterste flank van een

Slag van Laaksum. Die strijd speelde zich op

baten. Het ‘ongeregelde zooitje doldrieste

stuwwalrug. In de voorlaatste ijstijd duwden

10 juni 1498 af. Twee legers stonden die dag

Woudfriezen’, zoals geschiedschrijver Jancko

uit Scandinavië afkomstige gletsjers, hier nog
enige honderden meters dik, enorme massa’s

Al in de Middeleeuwen wordt vanuit Laaksum gevist op paling, haring en ansjovis. Vooral in het begin van de 20ste eeuw
bloeide de visserij. In 1912 kreeg Laaksum een eigen haven. Vanuit Laaksum is nog één beroepsvisser actief, Jan de Vries. (Foto
Hans Koppen)

keien en leem voor zich uit. De restanten
daarvan vormen nu de hogere kern van
Gaasterland. Een ijstijd later werden deze
ruggen overdekt met dekzand, vanuit de toen
droog liggende Noordzee hier naartoe geblazen door geweldige stormen. Na afloop van
de koudeperiodes steeg de zeespiegel.
Daardoor ontstonden in dit gebied
uitgestrekte moerassen met metersdikke
veenpakketten, doorsneden met prielen en
slenken. Op de hogere gronden, aan de rand
van die veenstroompjes, bleek het goed
wonen. Ook Laaksum ontstond op zo’n plek
bij het water. Mogelijk dat die naam daar nog
naar verwijst. Het naamselement ‘lak’ betekent waarschijnlijk zoiets als ‘zacht stromend
water’. Zware stormen en overstromingen
sloegen tussen 1200 en 1450 grote stukken
veen weg. Daardoor ontstond de Zuiderzee.
Veilig op een erosiebestendige keileemrug
gelegen ontwikkelde Laaksum zich vervolgens
tot een vissersplaatsje.

8
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(Kaart Kerst Huisman)

In de haven van Laaksum is het wachtstation voor een particulier bergingsvaartuig. (Foto Hans Koppen)

Visserij

echter snel terug. Wat na de aanleg van de

bot, een platvis die zowel in zoet als in zout

Al in de Middeleeuwen wordt vanuit Laaksum

Afsluitdijk ook explodeerde waren de mug-

water kan leven. De bot wordt in de buurt

gevist op paling, haring en ansjovis. Vooral in

gen. In 1936 ‘verduisterden muggenwolken

van Laaksum gevangen. De bodems van het

het begin van de 20ste eeuw bloeide de visse-

het licht van vuurtorens en wie buiten liep,

Vrouwenzand en van de kustwateren bestaan

rij. In 1912 kreeg Laaksum zelfs een eigen

hield een zakdoek voor de mond om te kun-

uit hetzelfde zand als waarmee de stuwwal-

haven. Die was ook bedoeld als vluchtplek

nen ademen,’ schrijft Bas Sleeuwenhoek in

len van Gaasterland zijn overdekt. Uitsluitend

voor de hier ondiepe, doorgaans aan lagerwal

zijn boek over het einde van de Zuiderzee.

op dat zand voelt de bot zich thuis. Hetzelfde

gelegen en daardoor gevaarlijke

Een overheidscommissie bedacht bestrijdings-

zand is er ook de oorzaak van dat de

Zuiderzeeoever. In 1925 werd ‘de Hang’, de

methoden. Die varieerden van het sproeien

Mokkebank, een paar honderd meter van

visafslag en -rokerij, gebouwd die er nu nog

van olie en chemicaliën op de IJsselmeer-

Laaksum gelegen, zich na de afsluiting van de

staat. Ongeveer twintig Staverse jollen had-

golven, het kweken van vleermuizen en het

Zuiderzee heeft ontwikkeld tot een vogelge-

den Laaksum als thuishaven. De aanleg van

plaatsen van elektrische ‘muggenzuigers’.

bied van internationale faam.

de Afsluitdijk in 1932 betekende een drasti-

Maar met het herstel van het natuurlijk even-

sche ommekeer voor de Laaksumer vissers.

wicht in het IJsselmeer verminderde de over-

De haven

Met de toenemende verzoeting van het

last en waren de maatregelen niet meer

Hoe klein ook, de haven van Laaksum heeft

IJsselmeer verdwenen haring en ansjovis.

nodig. De verzoeting van het IJsselmeer

wel betekenis. Sinds 2010 is de Laaksumer bot

Snoekbaars nam daarentegen zeer sterk toe.

dwong de Laaksumers wel om uit te zien naar

een ‘erkend streekproduct’. Daarmee wordt

Door overbevissing liep de vangst daarvan

andere vissoorten. Die werd gevonden in de

de regionale herkomst en verwerking van
deze vissoort gegarandeerd. Tegenwoordig

In 1925 werd ‘de Hang’, de visafslag en -rokerij, gebouwd die er nu nog staat. Ongeveer twintig Staverse jollen hadden Laaksum
als thuishaven. (Foto Hans Koppen)

vist vanuit Laaksum nog één beroepsvisser,
Jan de Vries, met zijn HL-6 op die ‘gegarandeerde’ vis. Een particulier bergingsvaartuig
heeft Laaksum als wachtstation en ’s zomers
leggen jachten aan om veilig te overnachten.
Ook toeristen die zich eens willen vertreden,
weten het haventje te vinden. Op vrijdag 8 en
zaterdag 9 juni aanstaande zal met allerlei
zeil-, vis- en zangactiviteiten worden gevierd
dat de haven van Laaksum 100 jaar oud is. <

> Meer weten?
• J.A. Mol, ‘Het militaire einde van de Friese Vrijheid.
De slag bij Laaxum’, in Millennium, 1999 (1)
• A. Vreeken, ‘Visafslag van Laaxum’, in Noorderbreedte, 2007 (4)
• Op www.warns.nl staat informatie over het 100-jarige
bestaan van de haven van Laaksum
9
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THEMA

JACOB HAAGSMA

‘In spyltúch bin ik’
Veertig jaar popmuziek in Friesland
In november 1970 belegde platenmaatschappij Phonogram (toen een

Melis van Seijen

dochter van Philips, later opgegaan in multinationale media-

Wat daarvan geworden is, valt niet meer zo

onderneming Universal) een persconferentie in het Oranje-hotel in

precies na te gaan. De bij die gelegenheid
aangekondigde musical rond de Rimen en

Leeuwarden. Doel: de presentatie van een verzamel-elpee, ‘De bêsten út

Teltsjes van de gebroeders Halbertsma is er

Fryslân’. Een journalist van de Leeuwarder Courant deed smeuïg verslag

nooit gekomen, al klinkt het nog altijd als

van deze mediagebeurtenis, waarbij beerenburgfabrikant Sonnema en de
Friese VVV ook waren betrokken.

H

een goed idee. De plaat, in diezelfde serie, in
het Liwwadders is er ook bij gebleven.
Degene die deze hoopvolle woorden sprak,
was overigens Rine Geveke, afkomstig uit

Het verslag maakt zich vrolijk over de beeren-

in samenwerking met Sonnema en de VVV,

Gorredijk en een van de eerste platenprodu-

burgjes die de dienstdoende functionaris van

om Friesland op te stoten in de vaart der vol-

cers van Nederland (haar eerste productie was

Phonogram kennelijk al achter de kiezen had

keren. De grafische stijl van de hoes, inclusief

het legendarische ‘Ik sta op wacht’ van Joop

toen hij zijn toespraakje deed. Over de

zulke Friese bezigheden als schaatsen en skût-

de Knegt). Deze nooit helemaal uitgekristalli-

inhoud van die elpee in kwestie liet de krant

sjesilen, zou daarbij het uitgangspunt vor-

seerde plannen vloeiden voort uit een samen-

zich niet uit, zo waren de journalistieke nor-

men. De Friese identiteit werd toen dus al

werking tussen Phonogram en het uitgeefbe-

men destijds kennelijk. Interessant is wel dat

handig uitgespeeld.

drijf van Melis van Seijen, wiens zoon Wobbe

die plaat gekoppeld was aan een campagne,

10

diepe sporen door het Friese poplandschap
Het blad Romance organiseerde in 1961 een fotosessie waarbij zo’n 85 muzikanten, voornamelijk uit Leeuwarden zoals
De Mikado’s, in een weiland bij Hallum poseerden. (Fries Poparchief)
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weekblad precies dat initiatief nam, is een
halve eeuw later niet meer na te gaan. Maar
Friesland stond dus, ook muzikaal, al voorzichtig op de kaart bij de landelijke media.

Roel Slofstra
Toch bleef voor elk van deze bands een landelijke doorbraak uit. Achteraf ook geen
wonder, want aan platen maken kwamen
zulke bands doorgaans niet toe en elders in
het land wemelde het van de bands die vaak
precies dezelfde covers speelden. En, trouwens, hoe durfde je het je in het hoofd te
halen om je als Fries te meten met lui uit
Amsterdam of Den Haag? Er is iets te zeggen
voor de stelling dat de emancipatie van de
Friese pop samenhing met de algehele emancipatie in de jaren zestig. Die zette, naast veel
meer, muzikanten aller landen ook op het
spoor van hun eigen, authentieke expressie.
Dat kwam neer op: je eigen nummers schrijRoel Slofstra maakte in 1969 het album 'In spyltúch bin ik', een plaat met artistieke ambitie. (Tresoar)

ven, zo werkt dat. Om die reden is er van
alles voor te zeggen om de geschiedenis van

zou trekken als eigenaar van de Leeuwarder

de gelederen hadden) voorop. Deze ‘scene’

de Friestalige muziek te laten beginnen met

platenwinkel Bij De Put en platenmaatschap-

was wel zo talrijk, dat het landelijke ‘week-

Roel Slofstra (1939), een rasechte ‘trouba-

pij Universal. Wat er zo interessant aan is, is

blad voor twintigers’ Romance in 1961 een

dour’ die in 1969 het album ‘In spyltúch bin

dat er kennelijk toen al landelijke belangstel-

fotosessie organiseerde. Verscheidende, voor-

ik’ uitbracht. Tegen deze stelling spreekt dan

ling was voor Fries product, en dat er meteen

al Leeuwarder bands, met zo’n 85 muzikanten

weer dat de teksten niet van Slofstra zelf

al een koppeling werd gemaakt met een ver-

in totaal, werden per bus naar een weiland

waren, maar van dichter Fedde Schurer, die

ondersteld Fries bewustzijn. Toch moest de

bij Hallum gebracht om daar met zijn allen te

zich liet inspireren door de bijbel. Maar goed,

echte emancipatie van de Friese, en

poseren voor een groepsfoto. Waarom het

het was in ieder geval een plaat met

Speelman Peije Rasp, ofwel Freerk de Jong (1879-1941), zwierf
bijna veertig jaar door Drachten en omstreken. Hij zong en
speelde op een oude trekharmonica. (www.dragten.nl)

Affiche van het tweede Pow Wow festival (1971) met een
optreden van Michael Chapman. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

Friestalige, muziek toen nog plaats vinden.

Schoolbandjes
Er werd best muziek gemaakt, daar niet van.
In de eerste helft van de vorige eeuw had je
al straatmuzikanten als Peije Rasp en Jan de
Roas. In de jaren vijftig waren er ensembles
als het veelkoppige Gaasterlandse gezelschap
De Fleurige Troubadours, met onder anderen
de latere cultuurgedeputeerde Jaap Mulder
en de moeder van schrijver dezes. Maar zulke
fenomenen ontstegen niet direct de eigen
streek. Eind jaren vijftig sloeg de rock-‘n-roll
toe in Friesland. Vooral in Leeuwarden raakten tal van jongeren besmet met het virus.
Bands als De Mikado’s, The Phantoms, The
Lapwins, The Dingly Boys en vele, vele anderen speelden op schoolfeesten, bruiloften,
talentenjachten en andere feestelijkheden. Ze
speelden wel bijna allemaal het repertoire
van de grote voorbeelden, Buddy Holly en
The Shadows (voor bands die geen zanger in

11
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artistieke ambitie. Die was ook volop aanwe-

Roel Slofstra leidden buiten de folk niet

zig bij Pugh’s Place, een Leeuwarder band die

meteen tot grote navolging. Maar het zaad

zich modelleerde naar ‘progressieve’ Britse

van het ontwakende zelfbewustzijn was

rockgroepen als Traffic en Spooky Tooth.

gezaaid. Rond 1980 kwam er, geïnspireerd

Pugh’s Place kwam voort uit de band The

door de nieuwe, soberder vormen van punk

Example, die zo vanaf 1965 vooral Britse hits

en new wave uit Engeland, een verse genera-

naspeelde. Hun eerste single, met de nogal

tie op die zich ook landelijk in de kijker wist

naar psychedelische drugs verwijzende titel

te spelen. Mark Foggo And The Secret

‘Nothing is real here’, en het debuutalbum

Meeting, een Friese band met een hyperactie-

werden geproduceerd door niemand minder

ve Engelse zanger, had zelfs een bescheiden

dan Boudewijn de Groot.

hitje met het vrolijke ska-deuntje ‘New shoes’.
In Joure had je The Toilets, later Toylets, in

Ontwakend zelfbewustzijn

Gau (en omstreken) Nighttime Visitor, in

Nanne Kalma van Pugh’s Place had het eigen-

Leeuwarden De Koffieband en in Heerenveen

lijk wel gehad met die harde elektrische

Social Security, later kortweg The Security.

muziek. Na een tijdje in folkrockband

Hun platen werden opgepikt door landelijke

Farmer’s Union, waarin ook de later produc-

muziekbladen en werden op de radio

tieve singer-songwriters Piet Kok en Sido

gedraaid. Niet vaak weliswaar en dan vooral

Martens zaten, begon hij de folkgroep Irolt.

in de dunbeluisterde avonduren, maar toch.

Weekend at Waikiki maakte in de jaren tachtig furore en
werd tot de Friese Bries gerekend. (Fries Poparchief, foto
Harrie Muis)

Fungus uit Vlaardingen, dat met ‘Kaap’ren

Friese Bries

Festivals en podia

varen’ een fikse hit scoorde. Eind jaren zeven-

Zanger van (Social) Security was Jos Hayer,

In dat klimaat speelde zich ook het

tig maakte hij vier minder succesvolle solo-

voormalig jongerenwerker in Het Pakhuis, jon-

Sneekwave-festival af, van 1983 tot 1987 op

elpees, waarna hij zich gedesillusioneerd

gerencentrum en popzaal in Heerenveen. Daar

verschillende terreinen in Sneek. Daar speel-

terugtrok uit de muziekwereld. Maar in 1996

was een actieve muzikantenscene. Zelfs de

den grote bands als The Ramones, The Fall en

ging hij weer los, en nu brengt hij ongeveer

beroemde gitarist Jan Akkerman, die toen in

Butthole Surfers. Vooral het optreden van de

elk jaar een Nederlandstalige soloplaat uit.

Akkrum woonde, kwam graag meespelen. Hij

Amerikaanse punkband The Ramones in 1986,

Een volhouder dus. De Friestalige verrichtin-

moest wel eens afgeremd worden, zo wist

begeleid door een werkelijk spectaculaire

gen van Irolt, dat in 1987 uit elkaar ging, en

Hayer later te vertellen. Hayer begon het pla-

onweersbui, is legendarisch geworden.

tenlabel Top Hole, thuishaven voor een groot

Voor de ontwikkelingen van muzikanten is

deel van de nieuwe Friese bands. De rest

zoiets goed, Terwijl gewone festivalgangers

kwam terecht bij Universal van Wobbe van

gewoon plezier hebben en nog een pilsje

Seijen. Vanaf midden jaren tachtig begon het

bestellen, kun je je eigen talenten en vaardig-

echt te broeien in Friesland. De rimpelingen

heden meten aan die van grote voorbeelden

van rond 1980 groeiden uit tot een echte golf

van elders in het land, of zelfs het buitenland.

van aanstormend en ambitieus muziektalent.

Begin jaren zeventig had je in Leeuwarden al

Nighttime Visitor vond zichzelf opnieuw uit als

de Pow-wow-festivals, waar grote Britse acts

Sido Martens sloot zich aan bij folkgroep

Zanger Menno Bakker van de band Kobus Gaat Naar
Appelscha die bekend stond om spectaculaire optredens.
(Fries Poparchief, foto Harrie Muis)

The Visitor en trad zelfs op in de toenmalige
Sovjet-Unie. Kobus Gaat Naar Appelscha manifesteerde zich met pittige punkliedjes en spectaculaire optredens. Weekend At Waikiki uit
Wolvega viel op met een prettig gezwollen
geluid en een vibrafoon. It Dockumer
Lokaeltsje en het daaruit voortgekomen Lul
vielen op met dwarse, experimentele muziek.
Christ In Concrete uit Drachten maakte tere
liedjes met harde gitaarsounds. Enzovoorts. De
landelijke media reisden massaler dan ooit af
naar Friesland. Een journalist van het muziekblad OOR bedacht een handig rijmende geuzennaam voor deze golf: de Friese Bries, nog
altijd een begrip onder popliefhebbers.

12

The Visitor trad zelfs op in de toenmalige Sovjet-Unie. Zanger
Ernst Langhout, tweede van rechts, is nog altijd actief in de
Friese muziekwereld. (Fries Poparchief)

Fryslan_HT_3

15-05-2012

18:40

Pagina 13

Borg runde later de Telesound-studio en het
Leeuwarder zalencentrum Zalen Schaaf.
Die eerste Friese, en Friestalige, hits kwamen
uit onverwachte hoek. De Kast, uit Feanwâlden en omstreken, begon zo halverwege
de jaren tachtig als de Engelstalige rockband
Wish To Escape. Ze brachten een album uit bij
Universe, maar toen het verwachte succes uitbleef ging men, simultaan, opereren als
coverband Goldrush én als De Kast, met
eigen, Nederlandstalige liedjes. Het was voor
het eerst goed raak met de single ‘Raak’, dat
een bescheiden hit werd. De band speelde

Mirjam Timmer en Johan van der Veen scoorden als Twarres
een nummer één hit met ‘Wêr bisto’. (Foto Hoge Noorden)

zich een ongeluk en lokte in 1997 zo’n 12.000
fans naar het Abe Lenstra Stadion in

voetlicht. Anneke Douma, Die Twa, Ricky:

Heerenveen. De daar gemaakte live-opname

artiesten die snaren raken bij een breed

van ‘In nije dei’, bij tal van Friezen al bekend

publiek, dat niet zo nodig geconfronteerd

Room no.13 op Wâldrock in 2002 in Burgum. In 2009 werd
het festival voor het laatst gehouden. (Fries Poparchief, foto
Patrick Visser)

uit de film ‘De gouden swipe’ van hun oude

hoeft te worden met zoiets als muzikale ver-

maat Steven de Jong, werd een gigant van

nieuwing.

als Argent, Spirit en Kevin Ayers speelden. De

werd een heus sekssymbool, met zijn uitbun-

Volwassen en geëmancipeerd

metalmensen hadden later hun dag met het

dige krullenkop.

De Friese pop is volwassen geworden. Nieuw

een hit. In het Fries. En Syb van der Ploeg

Wâldrock-festival bij Burgum, dat van 1988 tot

talent kan zich optrekken aan de (relatieve)

en met 2009 bestond (de eerste drie jaar had

Landelijk succes

successen van voorgangers. Niet alleen de

het een ‘brede’ programmering). De rol van de

Een nummer-een-hit is De Kast nooit gege-

Fries is geëmancipeerd, dialectgroepen uit

reguliere poppodia moet ook niet onderschat

ven. Die eer ging naar Twarres, een piepjong

allerlei hoeken van het land boeken succes.

worden. Leeuwarden werd in de jaren zeven-

duo uit Wergea dat in 1999 met ‘Wêr bisto’

Friestalige hits zijn nog altijd erg dun

tig bediend door Hippo. Na het veelbewogen

de publieksprijs won van songfestival Liet. De

gezaaid, maar de manier waarop bijvoorbeeld

faillissement van dit typische hippiecentrum

oorspronkelijke versie van dat nummer, opge-

Elske DeWall, Pioneers Of Love en Daily Bread

organiseerde stichting De Ooievaar concerten

nomen in de Telesound-studio in Leeuwarden,

zich in de kijker (van televisieprogramma ‘De

op wisselende plekken in de stad. Nu zijn

bleef helemaal onderaan de hitlijsten hangen.

wereld draait door’, bijvoorbeeld) spelen, is

Poppodium Romein en Podium Asteriks de

Een nieuwe, professionelere versie, gemaakt

op zich al weer een inspiratiebron voor nog

aangewezen plekken. Het Bolwerk in Sneek

in Volendam nota bene, betekende de door-

weer jongere getalenteerden.

begon in de jaren zeventig, Iduna in Drachten

braak van Mirjam Timmer en Johan van der

Friesland is een sterk merk geworden, en daar

in de jaren tachtig. Beide leiden nog steeds

Veen. Het nummer werd zelfs nummer een in

profiteert de pop net zo hard van mee. En als

een bloeiend bestaan. Intussen was in 1987 het

België. ‘Wêr bisto’ was meteen het hoogte-

er iets klopt van het cliché van de Fries als

Friestalige popfestival Aaipop begonnen, met

punt in de carrière van Twarres. Het duo

koppig en eigenzinnig, dan geldt dat even

een flinke aanzuigende en stimulerende uit-

maakte twee albums, waarna Van der Veen

goed voor de beoefenaar van Friese pop.

werking op de pop in ‘memmetaal’. Die wereld

ermee stopte en Timmer solo ging. Van der

Tegen de stroom in, tegen de wind in: Friese

kende amper overlap met de bands die tot de

Veen is inmiddels ernstig ziek, Timmer zint

muziek klinkt flink door. <

Friese Bries gerekend werden. Daarvan han-

nog altijd op een comeback: solo, maar wel

teerde eigenlijk alleen It Dockumer Lokaeltsje

als Twarres. De Kast is, na een roerige periode

die taal. Maar dit trio, afkomstig van een inte-

met bezettingswisselingen en juridische peri-

ressante scene rond het Stedelijk Gymnasium

kelen, al een tijdje voorzichtig terug. Syb van

in Leeuwarden, speelde weer nooit op Aaipop.

der Ploeg houdt zich bezig met allerlei projecten, die niet allemaal met muziek te maken

De Kast

hebben. Dat krijg je met zo’n status als

Intussen hadden we nog amper Friese hits

bekende Nederlander. Hij is onder andere de

gehad, en al helemaal niet in het Fries (dat is

drijvende kracht, samen met zijn manager

tenslotte niet hetzelfde). De Leeuwarder

Marc de Bruin, achter de Fryske Music Night.

groep Road zat er al in de jaren zeventig een

Dit grootscheepse spektakel, in het WTC Expo

paar keer dicht tegenaan, maar moest de

in Leeuwarden, brengt weer een andere,

moed opgeven. Toetsenman Frans van den

‘volksere’ kant van de Friese muziek voor het

Jacob Haagsma (Sondel, 1961) werkt als freelancejournalist en schrijft voornamelijk over muziek, met
name voor de Leeuwarder Courant.

> Meer weten?
• Jelle Hoekstra e.a., Langharig Leeuwarden: Friese
jongerencultuur in de jaren '60 en '70, Leeuwarden,
2010
• Dirk Kamminga, Sixties onder de Oldehove,
Leeuwarden, 2008
• Marco van der Leest en Sjouke Nauta, Pop in
Friesland: 40 jaar herrie, Leeuwarden, 1999
• Beart Oosterhaven, De fûgel yn dy: 35 jier Fryske
folk- en poplietteksten 1969-2004, Frjentsjer, 2005
• Beart Oosterhaven en Hans P. Algra, Muzyk yn
Fryslân: aspekten fan it Fryske muzyklibben juster
en hjoed, Fryske Akademy, Ljouwert, 1996
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Liet en Liet International
Het mooiste moment in de geschiedenis van Liet en het internationale

op jong talent. Zodat ‘dwarsbongels’ als

‘zusterfestival’ Liet International was ongetwijfeld de Friese overwinning

Meindert Talma en It Langstme En De Dea (het

in het mooie Noord-Italiaanse stadje Udine. De 22-jarige Janna Eijer uit

project van de talentvolle Laurens van der
Meulen, tegenwoordig ook actief als begelei-

Jubbega zong in juni 2011 de concurrentie uit heel Europa moeiteloos

der van diezelfde Talma) met de eer naar huis

naar huis.

gingen. Of Janna Eijer dus. Nynke Laverman,
nadien landelijk doorgebroken, triomfeerde
Het oorspronkelijke doel van Liet was: de

ooit ook op Liet.

‘emancipatie’ van het Friese lied, en om liedjesschrijvers in die taal aan het werk te zetten.

Uteinrock

Nou, dat is gelukt. Voor de eerste editie kwa-

In Friesland worden er innige contacten met

men er niet minder dan zeventig liedjes bin-

andere minderheidstalen in Europa onder-

nen, waarvan er achttien voor de finale wer-

houden. Vooral mede-organisator Onno

den geselecteerd. Gerrit Bos uit Sneek won

Falkena beschikte over zulke contacten, wat

die eerste keer, met het lied ‘Hjerst’, de groep

begin jaren negentig al leidde tot enkele edi-

Het Tweede Perron pikte de publieksprijs in.

ties van het kleinschalige internationale popfestival Uteinrock. ‘Solidarisearring mei de

Twarres

underdog’, zo omschreef Falkena naar aanlei-

Die publieksprijs staat nog altijd een treetje

ding daarvan zijn affiniteit met deze proble-

onder de juryprijs. Dat wil nog niet zeggen dat

matiek. Vandaar dus dat in 2002 voor het

die jury, bestaande uit ervaringsdeskundigen,

eerst Liet Ynternasjonaal (zo heette het toen

het altijd bij het rechte eind heeft. In het jaar

nog) werd gehouden, met de groep Pomada

dat de allerberoemdste deelnemer met het

uit Catalonië als eerste winnaar. Die eerste

allerberoemdste lied zich meldde, Twarres met

jaren werd het pan-Europese festival nog in

‘Wêr bisto’, triomfeerde gelegenheidsgroep De

De Harmonie te Leeuwarden gehouden, net

Springerige Kroaten uit Oostenrijk, theatrale

Rode Rozen En De Rumbona’s in de jurykamer.

als Liet zelf en doorgaans in hetzelfde week-

Ladiniërs: ze hadden niets in te brengen

Met ruime voorsprong nog wel. Maar het

end. Zo waren er minderheidstalen te horen

tegen Janna met haar introverte noodlotslied-

jonge duo Twarres won wel de publieksprijs,

als Kasjoebisch, Sorbisch, Friulisch en

je ‘Ien klap’, eenzaam achter de piano. ‘Op in

waarna een ware zegetocht volgde. Tot en

Asturisch. Pas vanaf 2006 ging Liet

dei bist samar swanger…’ Het was voor het

met nummer-één-hitnoteringen in Nederland

International over het continent reizen, het

eerst dat een Friese deelnemer dit internatio-

en het Franstalige Wallonië aan toe. Door de

eerste jaar in het Zweedse Östersund. In 2011

nale songfestival voor minderheidstalen won.

jaren heen waren nogal eens dezelfde deelne-

streek het circus neer in Udine, in het Noord-

Het was zo ongeveer traditie dat de inzen-

mers te zien. Zoals Adri de Boer, die vrijwel elk

Italiaanse Friuli. En daar vierden de Friezen

ding van de Sami uit het hoge Noorden de

jaar in de finale stond en zelfs twee keer won.

hun feest wegens de overwinning van Janna

trofee mee naar huis nam.

De laatste jaren legt de jury graag het accent

Eijer. Dat ze zong van ‘Op in dei bist samar

Janna Eijer mocht vorig jaar als winnaar van Liet, Fryslân vertegenwoordigen op Liet International in het Italiaanse Udine.
Voor het eerst won de Friese inzending dit songfestival voor
minderheidstalen. (Foto Council of Europe, Sandro Weltin)

S

swanger’, zal puristische Friessprekenden in

Emancipatie

de oren klinken als een krassend krijtje op

Liet International is een ‘spinoff’ van Liet zelf.

een schoolbord. Friezen horen ‘swier’ te zeg-

Dat begon in 1991 als songfestival voor liedjes

gen waar Nederlanders het over ‘zwanger’

in het Fries, of in één van de andere streekta-

hebben. Maar goed, er is amper een leeftijds-

len in Friesland. Het initiatief kwam van enke-

genoot van Janna Eijer die dat woord in de

le particulieren, onder wie Pieter de Groot,

mond zal nemen, in die betekenis althans. De

destijds chef van de cultuurredactie van de

jury bekijkt de teksten van de inzendingen

Leeuwarder Courant. De editie van dit jaar

wel op al te schokkende zonden tegen Friese

vond plaats tijdens het Befrijdingsfestival, in

woordenschat en grammatica, maar ja, zo’n
taalverandering laat zich ook in Liet-verband

de Prinsentuin te Leeuwarden. De winnende
band Yldau gaat in december naar Liet
International dat in Gijón wordt gehouden, in
Asturië in Spanje.

De Sami, uit de noordelijke regionen van Scandinavië, scoren
meestal goed op Liet International met hun joikmuziek en
traditionele klederdracht. In 2009 won de Finse rockband
SomBy. (Foto Council of Europe, Sandro Weltin)

moeilijk tegenhouden. <

> Meer weten?
• www.liet.nl
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Nanne Kalma en de
Nanne Kalma is al vanaf halverwege de jaren zestig actief in de muziek.

daar kwam Kalma pas aan toe toen hij jaren

Met zijn band Pugh’s Place hing hij tegen de landelijke doorbraak aan,

later folkgroep Irolt begon. ‘Toen bleek dat ik

waarna hij, met de groep Irolt, de Friese folktraditie ontwikkelde.

dat heel goed kon.’

Fryske folk

Nanne Kalma ging, nadat Irolt in 1987 was opgehouden, door
met muziek schrijven en spelen. (Tresoar)

I

In februari 1964 veranderde alles voor Nanne
Kalma, toen een jaar of veertien. Er was twee
en een halve minuut voor nodig ‘om mijn
leven compleet op de kop te zetten.’ Want zo
lang duurt ‘I want to hold your hand’, van
The Beatles. ‘Het is nu niet meer voor te stellen, maar het was wel zo.’ Voor Nanne Kalma
was dat het sein om ook een band te beginnen, met klasgenoot Han Kerkhoven. Dat was
The Example, een bandje dat, als zovelen,
covers speelde van bekende Britse groepen
zoals The Beatles, The Rolling Stones en The
Kinks. Het eerste optreden was in De
Klanderij, het al lang geleden verdwenen
hotel aan het Leeuwarder Zuiderplein.

Naar Londen
De band ging al snel veel spelen en veranderde zijn naam op den duur in Pugh’s Place.
‘Want dat klonk wat psychedelischer.’ De jon16

gelui gingen door verschillende, door de tijd-

De eerste elpee van Pugh’s Place, ‘West one’,

geest gedicteerde fasen: onder invloed van de

werd geproduceerd door niemand minder

Britse grootheid John Mayall kwam ook de

dan Boudewijn de Groot. ‘Het was hartstikke

blues in het groepsgeluid voorbij. Pas rond

fijn werken met hem. Het was wel een heel

1968 kwam de ontwikkeling van de band in

andere tijd, het moest snel. We waren Pink

een stroomversnelling. De bandleden reisden,

Floyd niet, we konden niet negen maanden in

nogal ongebruikelijk in die tijd, regelmatig

de studio zitten. In een dag of vijf moest die

naar Engeland, waar ze in de beroemde

hele elpee er wel op staan. Als ik nu met

Londense club The Marquee en op verschillen-

Ankie (muzikale en levenspartner Ankie van

de festivals bands zagen die Nederland zelden

der Meer, JH) een cd maak, doen we er vijf,

aandeden. ‘Dan hadden we in drie weken

zes keer zo lang over.’ Pugh’s Place draaide als

zo’n veertig bands gezien.’ Met liedjes, of

een tierelier. Manager Sjoerd Cuperus zette de

althans teksten, schrijven was Kalma even eer-

band flink aan het werk: weekenden met drie

der begonnen. ‘Ik hoorde Can’t buy me love

optredens door het hele land waren geen uit-

van The Beatles, en ik snapte maar niet dat

zondering. Dat ging wringen: sommige band-

dat liedje er eerst niet was en toen ineens

leden kwamen in de knel met werk en studie,

wel. Fascinerend vond ik dat. De drang om

anderen wilden wel prof worden. Op een ver-

zoiets te doen werd zo groot, dat ik zelf een

gadering in, nota bene, De Efteling besloot de

tekst maakte. Vanwege Lennon & McCartney

band om ermee te stoppen. ‘Ik heb nooit pre-

had ik het idee: zoiets maak je samen. Dus

cies begrepen waarom het niet mogelijk was

gaf ik het aan onze zanger Jan van der Heide

om een stapje terug te doen.’ Nanne Kalma

en die maakte er een nummer van. Dat vond

sloot zich aan bij folkrockgroep Farmer’s

ik zo bijzonder.’ Zelf ook nog muziek maken,

Union, met Piet Kok en Sido Martens, die zich

De band Pugh’s Place, hier met achterban op de trappen van het Gerechtsgebouw in Leeuwarden, maakte een elpee die geproduceerd werd door Boudewijn de Groot. (Historisch Centrum Leeuwarden, foto Piter Doele)
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e Friese folkpioniers
later ook als solist flink zouden weren. Hij was

de buigzaamheid. ‘Prachtig om in te zingen.

Sietske Bloemhoff die in het Stellingwerfs

inmiddels al gewonnen voor de folk, ‘ik zag

Maar elke taal heeft zijn sterke punten, ook

zongen en Pyt Jon Sikkema. Toen hebben we

op die Britse festivals groepen als The

het Nederlands en zelfs het Duits. Daar kwam

elkaar pas goed leren kennen.’ De Feriening

Incredible String Band en dat vond ik fantas-

ik achter toen ik Inez Timmer in Oostenrijk

fan Fryske Folksmuzikanten was het resultaat,

tisch mooi, die akoestische aanpak. Zo’n ver-

hoorde zingen in de musical Elizabeth.’ Met

een soort coöperatie met een laagdrempelig

ademing na de stress met elektriciteit en

Inez Timmer begon Kalma in 1975 Irolt. Hij

toelatingsbeleid en een eigen festival, Tsjoch

apparatuur.’ Zijn overstap naar het Fries kwam

zocht naar traditioneel Fries repertoire om

dus. Een bijzonder onderdeel daarvan is

toen hij de Belgische folkgroep Rum zag. ‘Ik

dat te bewerken, zoals bijvoorbeeld folkrock-

Tsjoch Op Tsjoch, waar jonge tot piepjonge,

vond het niet mooi om, als Nederlanders, folk

groepen Steeleye Span en Fairport

muzikanten worden gestimuleerd.

in het Engels te zingen. Bij pop heb ik daar

Convention deden met Brits repertoire. ‘Maar

En als je hem er naar vraagt, gelooft hij wel

niet veel last van. Maar Rum zong gewoon in

dat was er niet, nul komma niks. Wat er wel

dat het pionierswerk van Irolt en tijdgenoten

het Vlaams, fantastisch! Ik dacht, dan doe ik

was, was veel te Duits, niet geschikt voor wat

een sturende rol heeft gespeeld bij de vor-

het in een van mijn eigen talen.’

ik wilde.’ Dus sloeg hij zelf aan het schrijven.

ming van de huidige Friestalige golf. ‘Maar

Nu zullen we het hebben!

Tsjoch

door, omdat hij ons niet kent. Hij heeft het

Nanne Kalma werd in 1949 geboren in

Zo stond Irolt mee aan de wieg van de Friese

van Piter Wilkens en De Hûnekop.’

Amersfoort en groeide op in Leeuwarden met

folkbeweging, al had je al wel iemand als

Nederlands en Liwwadders. Hij begon het

Roel Slofstra, die in 1969 al een Friestalige

Druk

Fries te gebruiken toen hij een jaar muziekles

elpee uitbracht. ‘Die zag zichzelf niet als folk-

Irolt hield in 1987 op, maar Nanne Kalma

gaf in De Westereen, het hart van de Friese

muzikant, al kreeg hij later wel aansluiting bij

ging door in de muziek. Hij werkt in verschil-

Wouden. ‘Stond daar een stel jongens in het

die scene. Bij het allereerste Tsjoch-festival, in

lende combinaties, maar vooral met partner

lokaal, met enorme bossen haar. Nogal impo-

1978, speelde hij met Irolt mee.’ Het Tsjoch-

Ankie van der Meer, in het Fries, Nederlands

nerend, gezien de reputatie van de mensen

festival bestaat nog steeds. Na jaren in

en Esperanto. Vooral dat laatste brengt het

daar. Ai ai ai, nu zullen we het hebben, dacht

Drachten wordt de 35ste editie dit jaar voor

duo regelmatig in het buitenland. Het totale

ik, nu moet ik toch maar in het Fries begin-

het eerst in Wommels gehouden. Het was

aantal albums dat hij zodoende op zijn naam

nen. Dat hielp. En een van die jongens met

overigens een festival in het Amsterdamse

heeft staan, nadert de 35. ‘We hebben het er

dat enorme haar was Peter van der Ploeg, de

Artis, in 1975, dat de ontluikende Friese folk-

druk mee.’ <

latere gitarist van De Kast. Die heeft zijn eer-

beweging samen bond. ‘Een folkclub in

ste bluesloopjes van mij geleerd.’ Het Fries is

Diemen hield daar een Friese dag. Dus wij in

vooral mooi, vindt hij, vanwege de klank en

de bus, met Jarje, Doede Veeman, Henk en

zo’n jonge gast heeft dat zelf misschien niet

Een optreden van Irolt op het Frysk Festival in 1980. (Tresoar)

> Meer weten?
• www.nanne-ankie.nl

Met zijn muzikale en levenspartner Ankie van der Meer treedt Nanne Kalma op. Ze zingen onder
andere liedjes in het Esperanto.
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De Kast spile yn 1997 as earste Nederlânske band yn Nederlân yn in fuotbalstadion. De live ferzje fan ‘In nije dei’ dy’t
12.000 fans yn it Abe Lenstra Stadion meisongen, soarge foar de lanlike trochbraak fan de band. (Foto Hoge Noorden)

Syb van der Ploeg giet
werom nei de woartels
‘Frysk is in moaie sjongtaal’

In nije dei
Al 25 jier draait Syb van der Ploeg mei yn de
muzykyndustry, wêrfan al tweintich jier mei

It ferhaal fan Syb, sjonger fan De Kast, is it ferhaal fan in pear maten út

De Kast. Yn dy fearnsieu hat de Fryske muzyk

Fryslân dy’t mei har muzyk de wrâld feroverje wolle, prizen winne,

binnen de provinsje flink oan populariteit

stadions fol krije en úteinlik weromgeane nei de basis, it Fryske plattelân.

W

wûn. It Frysk is allang net mear inkeld it
domyn fan de trûbadoers út de jierren
santich. De taal wurdt yn hieltyd mear sjenres

‘We ha mei De Kast alles wûn wat der sa’n

Syb van der Ploeg (Dokkum, 1966).

brûkt, fan fado oant jankfodde en fan

bytsje te winnen falt; Edison, Gouden Harp,

‘De Kast is dwaande mei in folslein Frysktalige

willepunk oant blues. Omrop Fryslân koe mei

bêste live band, neam mar op. En wy ha spile

cd dy’t fan ’t hjerst útkomme moat. Soks ha

de Fryske Top 1000 ferline jier in wike lang

yn Ahoy, Amsterdam Arena en Gelredome. No

wy noch net earder dien. Nederlânske teksten

inkeld Fryske muzyk draaie. Der wie kar

wol ik werom nei de woartels, teksten

reitsje my net safolle mear, moaier as Het

genôch. De Kast hat net inkeld binnen de

skriuwe dy’t tichtby mysels steane, en dan leit

dorp fan Wim Sonneveld wurdt it faak toch

provinsje in stientsje bydroegen oan dy

it Frysk as memmetaal foar de hân,’ sa fertelt

net.’

popularisearring, mar sette mei ‘In nije dei’ yn

18
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Poppekast

Binnen de provinsjegrinzen is Syb van der Ploeg sawat

Nei goed tweintich jier De Kast binne net

it boechbyld fan de Fryske muzyk. Sa song by de offi-

inkeld de ambysjes fan de band feroare, ek it

sjele iepening fan it nije provinsjehûs op 22 maaie in

muzyklânskip is yn dy tiid flink feroare. ‘Foar’t

koar fan 2.040 leden it liet ‘Mei-inoar ien’, skreaun

we ús earste cd yn 1993 yn in echte studio

troch Syb. It is net de earste kear dat er syn bydrage

opnimme koenen, moasten we in jier spylje

leveret oan provinsjale feesten. De Kast skreau foar

om sa it jild by elkoar te garjen. Tsjintwurdich

Fryslân 500 it nûmer ‘Eltse grins foarby’ en mei

is it mei moderne techniken en in net al te

Simmer 2000 spilen se mei ûnder oare Piter Wilkens

djoer apparaat mooglik om opnames te

en Rients Gratama op ferskate plakken yn Fryslân.

meitsjen en bist net mear ôfhinklik fan in
platemaatskippij dy’t soks útbringe wol. Kinst

konkurrinsje yn is. As band út de regio

alles op YouTube sette en sa de wrâld

moasten we altyd ekstra ús bêst dwaan om ús

ynstjoere. Troch dat ynternet is de macht fan

yn it westen te bewizen. In foardiel fan de

de platemaatskippij ôfnaam om’t minsken

regio is lykwols dat we ús maklik weromlûke

folle minder cd’s keapje, mar it measte

kinne op de pôle om letterlik ôfstân te

1997 hiel Nederlân op syn kop. Dit earste

downloade. Froeger woe ik safolle mooglik

nimmen. Earder fleach ik foar elk optreden

Frysktalige nûmer fan de band, dy’t oarspronk-

platen ferkeapje. Dy oantallen binne net

nei it westen, mar dat doch ik no minder.

lik Ingelsktalige nûmers brocht en letter

mear te ferlykjen mei no. Mei de

Hieltyd mear krij ik myn nocht fan de

oerstapte op Nederlânsktalich wurk, soarge

hjoeddeistige yndustry moatst suver dyn

poppekast dy’t de Hilversumske wrâld wol

foar de lanlike trochbraak. It helle krekt net it

eigen cd’s opkeapje. De populariteit is net

wat is. Ik ha it allegear al in kear meimakke

earste plak yn de Top 40. ‘It nûmer wie

inkeld mear dêroan ôf te mjitten.’ Ek de radio

en fiel my der wat langer wat mear net mear

skreaun foar de film De Gouden Swipe, en

is bot feroare. Elk stasjon hat syn eigen

by thús. Dêr bin ik no klear mei, it alter ego

hiet yn earste ynstânsje ‘Over en uit’. Doe’t

format. Ien dy’t nei Radio 2 harket, heart oare

as artyst, datst altyd flot meidwaan moatst, is

bassist Sytse Broersma it yn it Frysk fertaalde,

muzyk as ien dy’t Radio 538 oan hat. By

opperflakkich. Doe’t ik tolve wie, krige ik

wisten we allegear fuort dat we wat spesjaals

Omrop Fryslân is sa’n sterk format der net,

gitaarles fan Roel Slofstra. Syn prachtige

yn hannen hienen.’ Yn de simmer fan 1997

dêr wurdt fan alles wat draaid. ‘Binnen

teksten seinen my net folle, ik wie mear mei

slagge it De Kast om as earste Nederlânske

Fryslân wurdt Fryske muzyk foar myn gefoel

de muzyk dwaande. No bin ik mear dwaande

band yn Nederlân yn in fol stadion op te

gau oppikt, oft it no kwaliteit hat of net. Dy

mei teksten. Net dat ik gjin ambysjes mear ha,

treden. Tolvetûzen fans yn it Abe Lenstra

noarmen lykje wat leger te lizzen as bygelyks

se lizze op in oar mêd. En oft we oait oer “In

Stadion songen mei Syb mei. ‘Ik hie ús heit

Ingelsktalige bands om’t dêr mear

nije dei” hinne komme, dat sil de tiid leare.’ <

frege om de grutste Fryske flagge te heljen
dy’t se by de Dokkumer Vlaggen Centrale
hiene. Ik fielde my as Freddie Mercury fan

De Kast makke yn 1998 in promoasjetoer foar de cd Noorderzon. Mei in helikopter reizge de band troch Nederlân. As lêste
kamen se op Thialf oan dêr't reedrider Ids Postma de bandleden in gouden cd útrikte. Yn ien dei tiid wiene der 50.000 stiks fan it
album ferkocht.

Queen yn it kwadraat. Dyselde simmer spilen
we ‘In nije dei’ op de Uitmarkt yn Amsterdam
mei it Metropole Orkest. De oare deis binne
der 19.000 cd’s fan ferkocht. Op ien dei, dat
kinst dy hast net yntinke. In gekkehûs wie it.
Doe’t ik mei fakânsje yn Noarwegen wie en
ús nûmer op de radio hearde dêr, sprong ik as
in wylde hinne en wer. Ik besocht it famke
achter de toanbank út te lizzen dat se my op
de radio hearde. Se seach my nuver oan.’ De
Kast wurdt in belangryk eksportprodukt fan
Fryslân. ‘We hiene allegear in flinke driuw om
ús jilde te litten. As in band út de regio
moasten we ekstra ús bêst dwaan. Foar in oar
bliuwst altyd dy Fries dy’t krekt ûnder de ko
weikomt. De útdaging wie om de grutste act
oait te wurden, dat is op It Hearrenfean
slagge en letter ha we as earste Nederlânske
band yn 2000 trije kear foar in fol Gelredome
spile. Soks wie noch noait earder gebeurd.’
19
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Traditie en vernieuwing
De popmuziek in deze provincie staat niet stil, verre van dat. Een blik op

den op landelijke festivals als Noorderslag en

de aanmeldingen voor de Kleine Prijs van Fryslân, de jaarlijkse talenten-

Lowlands. Beide bands toerden zelfs een paar

jacht voor popgroepen, leert genoeg. En anders is er wel het jonge talent

keer door de Verenigde Staten. Ze bestaan niet
meer, maar de verschillende leden zijn uitge-

dat aantreedt in muziekcafé Scooter’s (met vestigingen in Leeuwarden en

zwermd over het land en groeperen zich in

Drachten), Poppodium Romein, of Podium Asteriks in de Blokhuispoort, de

weer nieuwe samenwerkingsverbanden.

oude Leeuwarder gevangenis.

D’Drive
De Academie brengt ook lieden voort die
dichter tegen mainstream en hitsucces aanschurken. Elske DeWall bijvoorbeeld, Pioneers
Of Love en Daily Bread, die contracten hebben met landelijke platenmaatschappijen en
pardoes in ‘De wereld draait door’ staan. Of
Thomas Azier, die al jaren geleden naar
Berlijn vertrok om daar aan zijn eigen ontwikkeling te werken en nu ook aan de vooravond van een grote doorbraak staat.
Leeuwarden kent nog een popopleiding:

De band Pioneers of Love stond dit jaar op het hoofdpodium op het Befrijdingsfestival in Leeuwarden. De leden hebben op de
Academie voor Popcultuur gezeten en timmeren landelijk aan de weg. (Foto Ruben van Vliet)

T

D’Drive, een mbo-aangelegenheid (de
Academie is hbo). Enkele leden van Daily
Bread genoten daar hun vorming. Hoe Fries

Talentontwikkeling is een van de opdrachten

Conservatorium in die stad maar weinig Friese

zulke acts zijn, is soms de vraag. Een behoor-

van de provincie Friesland aan stichting

studenten trok. De Academie voor Popcultuur

lijk deel van de studenten komt uit

Friesland Pop, een ‘popkoepel’ ofwel een

is niet zomaar een moderne versie van het con-

Groningen en blijft daar wonen. De leden van

belangenbehartiger van popgroepen. Deze

servatorium, waar rammen op gitaren en huf-

Daily Bread stammen uit Emmeloord en heb-

stichting organiseert die Kleine Prijs en stond

fen op drums wordt onderwezen. Wie zo

ben een tijdje in Leeuwarden gewoond, maar

in 2004 ook aan de wieg van Freesonica, een

graag een instrument wil bespelen, kan dat zo

vlogen inmiddels ook al weer uit. Maar goed,

project dat elk jaar enkele geselecteerde bands

ook wel leren, vinden ze daar. Niet voor niets

ze zijn gevormd op Fryske grûn, en dan zijn

coacht op verschillende terreinen: podiumpre-

valt deze Academie niet onder het Prins Claus

wij ruimhartig genoeg om ze te omarmen als

sentatie, marketing, geluidstechniek. Inmiddels

Conservatorium, waar men de nieuwe oplei-

exponenten van de Friese popcultuur. Die

valt Freesonica onder Popfabryk, een ‘produc-

ding aanvankelijk zelfs als ‘de vijand’ zag,

trouwens ook genoeg instroom kent van bui-

tiehuis’ dat verschillende speciale projecten van

maar onder Minerva, de kunstacademie aldaar.

ten die opleidingen. Zoals De Hûnekop, autodidactische voortrekkers van een nieuw

jonge muzikanten stimuleert en financiert.

Meer dan musiceren
Culturele traditie

Het muziekonderwijs van die dagen ging (en

Podium Asteriks geeft vooral graag ruimte aan

gaat misschien nog wel) veel traditioneler te

vers lokaal of regionaal talent. Dat talent heeft

werk dan de kunstacademies. En die lijn volgt

opmerkelijk vaak te maken met een gebouw

de Academie voor Popcultuur: leren denken in

dat op luttele steenworpen afstand staat van

concepten, leren je eigen stem te ontwikkelen,

diezelfde Blokhuispoort. De Academie voor

leren omgaan met vormgeving en promotie.

Popcultuur dus, gevestigd in een mooi oud

Want, zo is de gedachte: popcultuur omvat

pand, het Fryslânhûs, dat eerder de Afûk en

meer dan alleen musiceren. Die houding heeft

Keunstwurk huisvestte en daarvoor een mid-

nogal wat uiteenlopend talent opgeleverd. Tot

delbare school. Een pand met een culturele en

de eerste lichting hoorden Adept en Bonne

educatieve traditie. De Academie voor

Aparte, twee bands met forse personele over-

Popcultuur is in 2003 opgezet door de

lappingen. Extreme bands met een nogal expe-

Hanzehogeschool Groningen, met als lichtelijk

rimentele inslag waren dat, die de confrontatie

opportunistische reden dat het Prins Claus

niet schuwden en zich sterk in de kijker speel-

20

Friestalig golfje. <

Podium Asteriks in de voormalige gevangenis De Blokhuispoort geeft ruimte aan jong, vaak regionaal, talent. Er spelen
ook andere bands zoals JFJtheband uit België. (Foto Daniël
van den Berg)
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Aaipop, al 25 jier feeste
op Fryske muzyk
Alles wat yn it Frysk sjongt, of baltet, is wolkom op Aaipop. Dit festival yn Nijlân
foar pop yn it Frysk, en streektalen fan Fryslân, is al 25 jier in wichtich mjitpunt
foar pop yn memmetaal.

Jitiizer, altyd klaaid yn pompeblêden, krige as feestband de seal op de kop yn 2009. (Argyf Aaipop)

R

Remmelt Boonstra, yn 1987 ien fan de inisja-

soms mear omtinken ha foar inoar as foar de

Omdat se yn it Frysk sjongt. Sa is Aaipop

tyfnimmers fan Aaipop en der noch altyd by

muzyk, hawar, it heart derby. Sa’n festival hat

ommers ek begûn, in fearnsieu lyn. Doe noch

belutsen, kin der eins net oer út, yn de doku-

ommers ek in sosjale funksje, krekt as in

net yn De Mande, mar yn it muzykkafee fan

mintêre fan Omrop Fryslân fanwegen it jubi-

doarpsfeest, of karnaval. Sa giet it no ienris.

Remmelt Boonstra. Dêr wiene al gauris

leum. Hy ergeret him deroan dat de

Mar oan de organisaasje en it programma leit

optredens fan bands, organisearre troch

Ljouwerter Krante (yn de persoan fan dizze

dat net. It karnaval, it doarpsfeest is deryn

Boonstra sels en frijwilligersklup Stifting

skriuwer, ik sis it der mar by) sa faak Aaipop

slûpt, en miskien is dat krekt wol in

Earizer.

fergeliket mei in doarpsfeest, of slimmer

komplimint. Feit is dat Aaipop troch de jierren

noch, mei karnaval. Aaipop is wol mear as

hinne altiten in kreas byld jaan wollen hat fan

Skiednis

dat, fynt er.

de Frysktalige pop. De feestbands, lykas Ramsk,

Op Peaskemoandei wie der yn de omkriten fan

Strawelte, Jitiizer en, de lêste jierren, De

Nijlân net it measte te dwaan. Om wat ta te

Jonge foaltsjes

Hûnekop, mar ek de ‘harksankjes’ ofwol de

heakjen oan autocross en meubelbûlevaar,

Hy hat gelyk, mar de Ljouwerter Krante ek.

ferskes om nei te lústerjen fan sokken as Bauke

betochten Boonstra en Stifting Earizer har

Elke Peaskemoandei komme der sa’n 2.000,

van der Woude, Piter Wilkens en noch folle

eigen aktiviteit: Aaipop. Om te begjinnen yn

2.500 besikers nei mienskipssintrum De Mande

mear. Dat dat lústerjen net altiten slagget om’t

1987, mei allinne Frysktalige bands en artysten.

yn Nijlân, meast jongerein, meast út de

it publyk wolris wat tefolle leven makket, no

Dy hiest doe al, mar noch lang sa folle net as

greidhoeke. As jonge foaltsjes dy’t foar it earst

ja, dat leit dan oan it publyk en dat falt it

no. Dochs wiene der krekt genôch foar sa’n

wer bûten meie nei it winterskoft huppelje se

festival sels net te ferwiten. En dit jier stie dêr

festival, mei wat keunstgrepen. Okke Hel spile

yn it rûn, tútsjend of op syn minst loerend nei

bygelyks Reina Rodina, in jonge multy-

der, mar sjonger Piter Wilkens die ek in soloset,

de oare sekse, it iene pilske nei it oare

ynstrumintaliste mei dreamerige, abstrakte

Bricquebec kaam, mar Jaap Louwes, dy’t der

achteroerslaand, en gesellich kletse meiïnoar. It

muzyk. Net dat der in protte omtinken foar

doe by song, spile ek allinnich. Okke Hel wie,

is ommers ek in soarte fan reüny. Dat sokken

wie, mar se stie der en se heart der te stean.

nei Rockploech Spul út Ynsk (Enschede) en

22
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folkgroepen as Irolt, sa njonkenlytsen de earste

it doarp. Dy profitearje ek wer mei fan de

Frysktalige band. Sy wiene yn 1984 al

opbringsten fan Aaipop, dat op dy manier echt

ophâlden, mar kamen foar dizze earste Aaipop

in festival waard fan en foar de mienskip. Der

nochris byinoar. Piter Wilkens is noch altiten

ha dan ek amper klachten west oer oerlêst.

aktyf, Jaap Louwes ek. Noch in opmerklike

Dat krije jo as jo festival breed droegen wurdt.

groep op dizze earste Aaipop, op it lêste

Dat die ek bliken yn 1995, doe’t Aaipop de

momint taheakke: Reboelje, dat yn de jierren

kultuerpriis fan de gemeente Wymbritseradiel

njoggentich ien fan de meast produktive

krige. De fertsjinsten fan it festival gongen

Frysktalige acts wurde soe. Sjonger Marius de

lykwols fierder as it doarp en de gemeente.

Boer is ek al jierren de man achter Marista, it

Aaipop hat in rol fan betsjutting hân foar de

platelabel dat in protte Fryske artysten

ûntjouwing fan de Frysktalige pop. Spylje op

útbringt. Aaipop spile him noch twa kear yn it

Aaipop is foar mannich Frysktalige band

muzykkafee ôf, mar dat wie al gau te lyts. Yn

likernôch it heechste dat men berikke koe, en

1989, it wie prachtich en waarm waar, stie der

tagelyk wie it festival ridlik leechdrompelich.

in grut kloft bûten, om’t der binnen net mear

Moai om nei te stribjen dus, en soks hat in

te wêzen wie. Doede Bleeker, dy’t net op it

stimulearjende wurking. Ek al troch in inisjatyf

programma stie, mar altiten wol syn gitaar yn

als Lytske Aaipop, in talintejacht om nij talint

de auto te lizzen hat, pakte syn ynstrumint en

op de poadia yn en om De Mande te bringen.

fermakke it folk bûtendoar. Sa koe it net

En Aaipop die noch mear. It bernespektakel

stillein. No is dizze seal foar de jassen, en der is

langer, en yn 1990 ferhuze Aaipop in pear

‘Merakels’ bygelyks, in pear sammel-cd’s.

noch genôch romte foar it subtilere wurk.

hûndert meter fierder, de kant fan Boalsert op,

‘Dûbeldjerre’ wie in muzykteaterproduksje,

Dêrneist wurdt der ek noch genôch hollebatst

nei mienskipssintrum De Mande. Dat hat sûnt

ornearre om yn 2001 de fyftjinde edysje te

op rûgere klanken, want dat heart dochs ek by

dy tiid altyd it plak fan hanneling west: de

fieren. Mar de natuer woe it net ha. De

de Fryske folksaard. De jubileumedysje yn

grutte seal fansels, in lytse romte dy’t al gau

tongblierkrisis spile dat jier, en om’t Aaipop yn

2012, 25 festivals yn 25 jier, waard fierd mei in

Harksankjesseal neamd waard, en letter kamen

in agrarysk gebiet sit en in protte besikers fan

spesjale krante, in televyzjedokumintêre en in

dêr noch tinten op it terrein by. Sels in

soksoarte bedriuwen kamen, waard it risiko te

prachtige tentoanstelling yn Tresoar yn

iepenloftpoadium foar de jubileumedysje fan

grut achte. No ja, dan yn 2002 mar.

Ljouwert. Mar goed dat de organisaasje mei

2012, spitigernôch mei reinwaar. De skiednis

Piter Wilkens sit dit jier 25 jier yn it fak. It eardere bandlid fan
Okke Hel spile al op de earste edysje fan Aaipop. Mei elkoar
stie er tolve kear op dit festival, in rekôr. (Argyf Aaipop)

grut histoarysk besef hast alles bewarre hat,

Lústerferskes

fan programmaboekjes en kontrakten oant

De Harksankjesseal sa’t dy al fan 1990 ôf

konsumpsjebonnen. Yn it kontrakt stiet noch

Leechdrompelich

funksjonearre, foar it bettere lústerferske, is

altiten dat der Frysk (of ien fan de streektalen)

Yn 1994 waard de grins fan 2.000 besikers

der net mear. It hie al in pear kear fuort west

songen wurde moat, oars giet it lûd út. Mar

berikt. Dat jier wie der ek foar it earst in

doe’t sokke artysten har eigen sneontejûn

Anneke Douma, ôfsluter fan dizze jubileum-

profesjonele oardertsjinst, om it feestende en

krigen, mar foar it ferskaat wie it moai dat it

edysje, mocht dochs in pear kûpletten yn it

drinkende jongfolk útinoar te hâlden as dat

wer werom kaam. Mar yn 2007 waard it

Hollânsk sjonge. <

nedich wie. Fierders waard al it wurk doe al

slaande deilis by Piter Wilkens, om’t tefolle

dien troch frijwilligers, faak fan ferieningen yn

folk it lytse sealtsje yn woe. It optreden waard

> Mear witte?
• www.aaipop.nl

Reboelje spile op de earste edysje fan Aaipop yn 1987.
Sjonger Marius de Boer (rjochts) begûn it platelabel Marista
dêr't in soad Fryske artysten by sitte. (Argyf Aaipop)

Rockploech Spul kaam út Enschede, mar song yn it Frysk en
stie dus op Aaipop. De band wie yn 1982 al ophâlden, mar
kaam foar dit festival yn 1987 wer by elkoar. (Argyf Aaipop)

kin ek net altiten meisitte.

Jaap Louwes spile ek wolris twa kear op Aaipop lykas yn
1993. Doe die er in solo-optreden en spile mei de band
Bricquebec dêr't er sjonger fan wie en de measte teksten
skreau. (Argyf Aaipop)
23
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GEMENGDE BERICHTEN
120 jaar geleden…
Overlast Engelsche visschers
Paesens, 24 mei 1892. De visschers van Paesens en
Wierum ondervinden in de laatste dagen veel overlast
van de Engelsche visschers, die tot voor de betonningen
van het Friesche Gat met hunne stoomvisscherij niets
ontzien. Voor onze visschers is het onmogelijk met hoekwant te visschen. Te hopen is het, dat de Regeering
spoedig maatregelen neemt en de Engelschen gebiedt,
althans langs onze kusten, voor onze visschers het
Hollandsch zeegebied vrij te laten. (Het Noorden)

120 jaar geleden…
De drie dukatons
Leeuwarden, 1 mei 1892. Bij velen schijnt de zucht te
bestaan, al wat oud is op te ruimen, waardoor, helaas,
menig oude stins of slot wordt gesloopt, en de statige
en prachtige lanen en bosschen uitgeroeid. De heer J.P.
Boelstra, van Stiens, denkt er evenwel anders over, daar
hij het huis, genaamd ‘de drie dukatons’ nabij
Leeuwarden, geheel laat herbouwen, en de steen met de
‘drie dukatons’ weder in den muur is geplaatst. Iedere
oudheidkundige zal dit zeker genoegen doen, te meer nu
er voor en na zooveel verdwijnt wat men gaarne had
behouden. (Friesche Courant)

110 jaar geleden…
Hondebaas
Rottevalle, 23 mei 1902. Uit de heidestreek van
Achtkarspelen zijn weer een 3 à 400 tal mannen, vrouwen, jongens en meisjes naar de Groninger klei vertrokken om te wieden. Als ’t hun goed afgaat kunnen zij in ’t
uur 10 cents verdienen en dus 12 uren werkende een
daggeld van f 1,20 hebben. En dat verdienen zij zuur
genoeg. ’s Nachts in het stroo slapen, meestal koffie en
brood en geen warm eten behalve Zondags,
en dan zoo’n langen dag op den kouden grond liggen.
Sommige koppels staan onder ’t bestuur van
een ‘hondebaas’. Zoo noemt men het hoofd van zo’n
wiedersgezelschap. (Nieuwsblad van Friesland)

80 jaar geleden…
Het laatste sluitgat in den Afsluitdijk
Vlieter, 24 mei 1932. Deze luchtfoto werd j.l. Zaterdag
genomen boven den Vlieter, tijdens vloed. Men ziet hier
het water uit de Waddenzee met geweld door het laatste
sluitgat de Zuiderzee binnenstroomen. Hoewel door de
storm van Zondag een gedeelte der keileemdammen was
weggeslagen, hoopt men toch de sluiting nog op
Donderdag a.s. te kunnen voltooien. (Leeuwarder
Nieuwsblad)

IDS DE JONG

COLUMN EELKE

80 jaar geleden…
De kermis ging over
Akkerwoude, 5 mei 1932. Daar het kermisvieren in de
gemeente Dokkum verboden is, hadden de vindingrijke
Dokkumers er wat anders op gevonden. De Dokkumers,
die om hun uitstekend organiseeren van feesten bekend
staan, hadden een stuk land uitgezocht, nog onder de
rook van het oude stadje, maar precies over de grens in
de gemeente Dantumadeel gelegen. En met toestemming van de burgemeester van die gemeente kon de kermis doorgang vinden. Een 5-tal kermisschepen waren
reeds gearriveerd en de opbouw kon beginnen. De regen
van de laatste dagen gooide echter roet in het eten.
Alles wat reeds was opgebouwd, werd schielijk weer
afgebroken, want het water wies met het uur en stroomde reeds over de akkers heen. (Leeuwarder Nieuwsblad)

60 jaar geleden…
Daar gaat de eerste!
Leeuwarden, 2 mei 1952. Vrijdagmorgen om 11.38
precies, stak de Leeuwarder perronopzichter (‘stationschef’ zegt de leek) W. Bot zijn spiegelei omhoog; machinist Ates haalde
de handle over
en begeleid
door zacht
geknetter vertrok uit het
Leeuwarder station de eerste
electrische trein
op weg naar Heerenveen. Deze eerste proefrit werd
slechts gereden tot Heerenveen, met oponthoud te
Grouw en Stobbega, waar het onderstation bezichtigd
werd. Om 12.26 was het treinstel te Heerenveen. Maar
de werkelijke tijd, waarin deze afstand na 17 Mei zal
worden afgelegd, bedraagt voor exprestreinen 22 minuten en voor stoptreinen 29 minuten. Dat laatste is vier
minuten korter dan thans. (Het Vrije Volk)

50 jaar geleden…
Bombardement
Harlingen, 16 mei 1962. Op vakantiereis door
Nederland bracht mr. H.W. Lovewell, woonachtig in de
stad Harlingen in Texas, ook een bezoek aan de Friese
havenstad. Vanwege de gelijknamigheid van de stad
maar ook vanuit een soort gewetenswroeging. Hij had
indertijd Harlingen in de nacht van 30 op 31 mei gebombardeerd, zonder dat hij het wist. Hij probeerde namelijk
na een achtervolging door Duitse vliegtuigen zijn bommenlast boven de Waddenzee af te werpen, niet beseffende dat enkele bommen op Harlingen vielen. Na 20
jaren hoorde H.W. Lovewell voor het eerst het verhaal
van het bombardement en kwam Harlingen erachter dat
de stad in 1942 door een Harlinger werd gebombardeerd. (Friese Koerier)

Ids de Jong (Harderwijk, 1959) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.

(Foto Hoge Noorden)
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Nostalgy
Ik tocht oan it foarbyld ‘marge’, sêfte g, dat wurdt
yn it Frysk marzje. Sêft. Al binne guon marzjes wol
keihurd. De g fan it Hollânske wurd ‘nostalgie’ is
ek frij hurd. Dus ik skreau nostalzjy op yn it Frysk.
Mis, read streekje ûnder it wurd. Nostalgy. Keihurd
útsprekke ek noch. En dochs is nostalgy langjend
yn langstme werom sjen. It is sêft genietsje fan de
saken fan doetiids. Dus je hawwe it net oer de
Twadde Wrâldkriich, mar wol oer de befrijing. It
hoecht net allegear hiel hosanna te wêzen, mar je
moatte der wol graach op werom sjen wolle. Dus
hie Omrop Fryslân mei de Peaskedagen in nostalgysk wykein, No dan kinne je mei muzyk al in
soad, je kinne ek âlde muzyk noch altyd gewoan
moai fine, dan hat it neat mei nostalgy te krijen.
Mar we lieten ek filmkes sjen, âlde filmkes. Oer
gewoane dingen, want der waarden noait filmkes
makke oer ferskriklike ûngemakken of fjochtsjende
lju yn Fryslân. Filmkes oer aardige saken út it
ferline. We hienen der in soad sukses mei. En we
diene ek noch ien kear de Grutte Piersjo oer, it
suksesradioprogramma ein jierren santich, wêryn’t
de no âlde foarumleden elkoar noch hieltyd op
respektfolle wize de eigen wierheid seinen. Dat
respektfolle ha we net safolle mear hjoeddedei.
Mar likegoed siet de studio wer fol, en net inkeld
mei âlde nostalgyske lju. Ik bedoel, wat we dat
nostalgyske peaskewykein wer ûntdutsen, en de
kranten ek hieltyd mear, dat is de grutte belangstelling foar wat der barde, in better besef fan
histoarje as at we ea hân ha. Dizze tiid giet ús te
hurd, we wolle sa no en dan efkes de fuotten op
tafel lizze en rêstich werom glydzje nei âlde tiden.
Der is in nije takomst foar it Keninklik Frysk
Genoatskip foar skiednis en kultuer. Ja, genoatskip
mei in hurde g, mar histoarje mei in sêfte h. <

Eelke Lok (Drachten, 1950) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
it skiednisprogramma ‘It Paad Werom’.
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KORT NIEUWS

Unike brief mei Fryske tekst
Yn London is in brief fûn mei Fryske stikjes tekst út
1780. Dat is unyk, want der binne mar in hantsjefol
Fryske brieven út de 18de ieu bekend. Dizze is skreaun
troch skipper Tjebbe Rinkes oan syn frou. De brief is
ûnderdiel fan in grutte kolleksje fan 15.000 brieven. It
giet om priveebrieven dy't troch de Ingelsen op see yn
beslach naam binne as oarlochsbút. It skriuwen fan
Tjebbe Rinkes kaam nea by Fok Sierds yn Warns telâne.
It bedarre yn de National Archives yn Londen. Dêr is it
ûntdutsen troch de Leidse professor Marijke van der Wal.
Se hat de lieding oer it projekt 'Brieven als buit'. Tjebbe
skriuwt de dielen dy't foar syn frou bedoeld wiene, yn
it Nederlânsk en de stikken foar syn mem yn it Frysk.
www.brievenalsbuit.nl

MARIJKE DE BOER

gezien. De huidplanken zij overnaads gelegd.
Waarschijnlijk is het schip in Scandinavië gebouwd.
Archeologen onderzoeken de restanten van het schip dat
informatie kan verschaffen over de maritieme en handelgeschiedenis van Friesland in de 16de eeuw.
www.maritiemprogramma.nl

Kakiemonbord
Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden heeft een
bijzonder Japans beschilderd bord gekregen van Sakaida
Kakiemon XIV. De familie Kakiemon
maakt al honderden jaren
Japans keramiek van het
allerhoogste niveau. Het
gaat om porselein dat
beschilderd is met bloemen en dieren op een
helder witte achtergrond. Al in de 17de
eeuw werd het verzameld
door de Europese adel. Vorig
jaar was in het Princessehof een
tentoonstelling met Kakiemon-aardewerk. Volgens de
Japanse traditie heeft het museum het Kakiemonbord
met een afbeelding van kersenbloesems als dank daarvoor cadeau gekregen.
www.princessehof.nl

DVD over oorlog

Zilveren gebruiksvoorwerpen
Het Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum heeft een
unieke collectie zilveren gebruiksvoorwerpen uit de 18de
en 19de eeuw gekregen, waaronder een theepot en een
brandewijnkom. Het zijn 74 voorwerpen die vanaf 1700
zijn gebruikt door de eigenaren van De Pleats in
Burgum. De familie emigreerde naar Amerika en nam het
zilver mee. Het zilver is terug, omdat de eigenaar wil dat
de collectie bij elkaar blijft.
www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl

Scheepswrak
Amateurarcheologen hebben voor de haven van
Staveren een scheepswrak uit de 16de eeuw gevonden.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed denkt dat het handelsschip, de Staveren 17, omstreeks 1500 is gezonken.
Er is niet veel bekend over hoe schepen uit die tijd werden gebouwd. Het wrak dat zo’n 20 meter lang moet
zijn geweest, wordt niet boven water gehaald. Het voorschip is verdwenen, maar de scheepshuid, het zaathout
en de spanten laten zien hoe het schip eruit heeft
26

Er is een DVD-box verschenen met de titel ‘Friesland in
de Tweede Wereldoorlog’. De box bevat veel amateuropnames uit de oorlogsjaren die worden bewaard in het
Fries Film Archief. Een deel ervan komt uit de collectie
van het Verzetsmuseum. De box bevat films die al eerder
verschenen, maar ook onbekend materiaal. Er zit bijvoorbeeld een wedstrijdverslag van de Elfstedentocht van
1941 bij, maar ook vele bevrijdingsfeesten zoals die van
Drachten, Hallum en Leeuwarden.
www.friesmuseum.nl

Kunstkabinet
Het Fries Museum laat 19 topstukken in Maastricht
restaureren. Het gaat om schilderijen en een 17de eeuws
kunstkabinet, gemaakt van palissanderhout en afgezet
met ebbenhout. De kast was bij uitstek een pronkstuk
van de Friese elite in de Gouden Eeuw. De binnenkant,
de deuren, de kap (die als deksel opgelicht kan worden)
en de laden zijn bekleed met uitzonderlijk borduurwerk,
met zijde en met gouddraad. Afbeeldingen van bloemen,
landschappen en de vier elementen (lucht, water, aarde,
vuur) zijn erop geborduurd.
www.friesmuseum.nl

Miniatuurhuis
Het Hannemahuis heeft een bijzonder 'poppenhuis'
gekregen. Het huis dat 2,5 meter hoog, 2 meter breed en
90 centimeter diep is, is eigenlijk een miniatuurhuis. Het
is vervaardigd door de schenker Daan Hensens. Hij
bouwde er bijna 15 jaar lang aan en maakte alle onderdelen zelf. Het past in de traditie van de oudere kunstkabinetten en geeft een illustratie van het Hollandse
interieur van 1650-1900 weer met een 17de-eeuwse
kamer, een Staphorster en een Hindelooper kamer,
verlichting en overal lopende klokken.
www.hannemahuis.nl
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VERDWENEN BEROEPEN

MARGREET VAN DER ZEE

Sake Visser, ijscoventer
Sake Visser, geboren in 1914 in Lemmer, was een markante man. Reade Sake werd hij genoemd vanwege zijn
rode haar. Velen droegen in die tijd een bijnaam om
mensen met dezelfde naam uit elkaar te halen. Reade
Sake was een levensgenieter. Zoals zoveel Lemsters
werkte hij in de hang als visverwerker. De vis bracht niet
altijd genoeg op en Sake moest bijverdienen. In 1949
stapte Sake voor de tweede keer in het huwelijk. Met
Bienke kreeg hij twee dochters, Gea en Roelie. Uit beider
eerder huwelijk was het gezin met vijf kinderen nu compleet. Ze kwamen te wonen op Pietersbuurt 13, een
piepklein huisje in een volksbuurt van Lemmer. Een
zware tijd brak aan, geen vast werk, in de winter leven
van de steun en zeven monden die gevoed moesten
worden. Sake pakte alles aan om aan geld te komen. De
zomers waren iets beter. Dan ging hij erop uit met de ijscokar van Bakkerij Thijseling. Dominicus Thijseling maakte zelf schepijs dat Sake voor het dubbele verkocht. Wel
moesten de hoorntjes nog van de omzet af. Hij stond
vaak bij de sluis bij het strandje. Zijn vrouw verkocht in
die tijd ook ijs in de kiosk. Van 1953 tot 1960 ging hij
vaak met de bakfiets op pad om ijs te verkopen. Hij was
niet de enige. Concurrentie had hij van de andere ijsverkopers, onder andere van bakkerij De Vries. In die tijd
verdiende hij in de ogen van vrouw en kinderen veel
centen. Bij thuiskomst spreidde moeder het zeiltje over
de tafel waarop de kinderen de opbrengst telden, de één
de centen, de anderen de stuivers, dubbeltjes of kwartjes. Met dit geld kon het ijs en de hoorntjes bij de bakkerij worden betaald. Als er genoeg geld was, kocht Sake
de mooiste dingen. Zo kwam hij een keer met een echte
jukebox thuis. Er was nauwelijks plaats voor in de kleine
kamer, maar dat woog niet op tegen het plezier dat de
muziek gaf. In de winter moest de jukebox weer worden
verkocht. In 1958 kreeg Sake min of meer vast werk bij
het laden en lossen van de Jan Nieveen, het schip dat de
veerdienst tussen Lemmer en Amsterdam onderhield. Er
braken iets betere tijden aan. Het was maar tijdelijk,
want in 1959 werd de Jan Nieveen uit de vaart gehaald.
Sake hield Lemmer voor gezien toen er geen ander werk
was. In 1960 verhuisde hij naar Zaandam, waar hij in de
fabriek van Honig zijn brood verdiende. Hij bleef daar
werken tot zijn pensioen. Later keerde hij naar Friesland
terug, maar niet meer naar zijn geliefde Lemmer. <

(Met dank aan Roelie Spanjaard-Visser)
Margreet van der Zee (Sneek, 1967) is sinds 2003 conservator van
Museum Joure.
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UITGELICHT

MEIKE JONGEJAN

Door het oog van de naald
Tijdens de Tweede Wereldoorlog duiken naar schatting 23.000 mensen
onder in Friesland. Het merendeel van deze onderduikers zijn Friese
mannen en jongens die zo aan de Arbeitseinsatz willen ontkomen.

belandt begin 1943 in Lemmer, emotioneel uitgeput nadat hij tenminste dertien keer in even
zoveel maanden van adres naar adres is verhuisd. Als hij rond het avondeten aankomt bij

Ongeveer 3.000 zijn joods, voornamelijk afkomstig uit Amsterdam.

de familie Onderweegs is de tafel ook voor

Meestal gescheiden van hun familie en in een vreemde omgeving zijn zij

hem gedekt. De tocht naar Friesland is moeilijk

afhankelijk van onbekenden. Sommigen van hen hebben een goed adres,

en gevaarlijk. De meeste onderduikers komen
met de boot of met de trein. Veel andere rou-

anderen worden slecht behandeld, moeten veel betalen en zitten

tes zijn er niet. De Afsluitdijk is afgesloten en

verstopt in een kleine ruimte met weinig tot geen daglicht. De kans op

een tocht per fiets of te voet duurt te lang.

verraad is groot. Helpers van Joden kunnen in de gevangenis of een

Louis wordt vermomd als arrestant door een
verzetsman en rechercheur van de

strafkamp terecht komen. Dit zijn veel zwaardere straffen dan voor het

Amsterdamse politie naar Friesland gebracht.

verbergen van jongens en mannen die aan de Arbeitseinsatz willen

Veel joodse onderduikers krijgen in Friesland

ontsnappen. In het boek Door het oog van de naald. Joodse onderduik in
Friesland vertellen zowel joodse ex-onderduikers als helpers hun verhaal.

I

te maken met een andere taal, een ander
leven en een ander geloof. Hierdoor raken ze
steeds meer van hun eigen identiteit vervreemd. Echt met open armen worden ze vrij-

In 1941 zijn in Amsterdam de eerste razzia's

wel nergens ontvangen. Wanneer de negenja-

en worden de anti-Joodse maatregelen stren-

rige Tilly Schelvis in het voorjaar van 1943 op

ger. Ook in Friesland krijgt men hiermee te

de fiets naar weer een nieuw adres gebracht

maken, vooral in Leeuwarden. Zoals overal in

wordt, rijden ze langs een vaart: ‘Ik dacht: nou

Nederland ondergaan de Friezen deze maat-

gaat hij mij zo in het water kieperen. Dan zijn

regelen passief. Als in 1942 steeds meer Joden

ze mij mooi kwijt. Ik heb doodsangsten uitge-

opgepakt en naar Westerbork gebracht wor-

staan.’ Vanaf het water draait de weg met een

den, beginnen ze naar onderduikadressen te

bocht het erf op van de familie Wiersma in

zoeken. Ze kunnen ook in Friesland terecht.

Nijesyl. Hier is vooral dochter Minke, ook

Ondanks de verharding en het brute optre-

negen, erg blij met 'haar nieuwe zusje'.

den van de Duitsers blijft Friesland een rustige, relatief veilige provincie. Er zijn weinig
fanatieke jodenjagers en er is voldoende te
eten. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om
in dorpjes en op afgelegen boerderijen onder
te duiken. Onderduikers kunnen hier zelfs af
en toe naar buiten. Dit is bij alle ellende een
grote luxe. Toch belandt maar tien procent
van de geschatte 30.000 joodse onderduikers
in Friesland. Voor veilige adressen is men
afhankelijk van het ondergrondse verzet, dat
in het begin nog nauwelijks georganiseerd is.
Ook vormt de lange reis naar Friesland een
groot obstakel.

Een ander leven in Friesland
De meeste joodse onderduikers in Friesland
komen uit het westen van Nederland. De veertienjarige Louis de Groot uit Amsterdam
Bert Barend met zijn onderduikmoeder.
28

Tilly Schelvis in 1943.
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Vergonet, alias Van Dijk, blijkt dubbelspel te
spelen. Nadat hij joodse onderduikers eerst
laat betalen voor zijn diensten geeft hij ze
hierna samen met hun helpers aan bij de
Duitsers. Wieger en Lutske Engbrenghof
nemen geen nieuwe onderduikers meer in
huis. Na de oorlog komen ze weten dat Lea,
Gerson en Mozes Trompetter in Auschwitz
zijn vergast.

Overleven
Louis de Groot, Tilly Schelvis, de familie
Barend en Jelle en Jeltje de Vries overleven de
Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog houden
onderduikers en helpers contact. Zowel Tilly
Schelvis als Bert Barend gaan elke vakantie
Trouwfoto van Jelle en Jeltje de Vries.

Bert Barend in de woonkamer van heit en mem, Jelle en Jeltje
de Vries.

Gevaar

naar Friesland. Hier voelen ze zich thuis. Bert
heeft twee paar ouders: zijn echte en zijn
Friese heit en mem. Voor Tilly is Friesland een

Ondanks de relatieve rust in Friesland blijft

de weilanden tussen Wânswert, Hallum en

plek om gelukkig te zijn en even te ontsnap-

onderduikers verbergen gevaarlijk. Zo twijfelt

Marrum was hier erg geschikt voor. In eerste

pen. Haar familie hangt als los zand aan

boer Jelle de Vries of hij de familie Barend in

instantie zijn ze huiverig, maar uiteindelijk

elkaar en haar moeder is overspannen. <

huis moet nemen. Zijn boerderij ligt achterin

stemmen ze toch toe. Ze zijn kwaad als ze

de weilanden tussen Oudega en Kolderwolde.

niet twee, maar drie onderduikers in huis krij-

Zijn vrouw hakt de knoop uiteindelijk door.

gen: de familie Trompetter uit Amsterdam. De

Ze hadden nog nooit joden gezien. Bij aan-

onderduikers mogen blijven, maar mevrouw

komst zeiden ze dan ook verbaasd: ‘Zijn jullie

Trompetter kan haar draai niet vinden. Nadat

nou joden, jullie lijken wel gewone mensen.’

zij diverse wandelingen heeft gemaakt, wordt

Zo reageerden ze enigszins wereldvreemd.

de situatie te gevaarlijk. Mevrouw Trompetter

Wieger en Lutske Engbrenghof ontsnappen

weet een ander adres te vinden. Wieger en

maar net aan een arrestatie. In mei 1943 vra-

Lutske zijn opgelucht. Ze schrikken wanneer

gen drie mannen of zij misschien twee onder-

de familie Trompetter een paar dagen later

duikers in huis willen nemen. Hun woning in

worden opgepakt. Hun contactpersoon Frans

Trouwfoto Wieger en Lutske Engbrenghof mei 1943.

Wieger Engbrenghof in zijn soldatenuniform, begin 1940.

Meike Jongejan (Amersfoort, 1982) studeerde geschiedenis in Groningen. De laatste jaren is ze actief als
freelance historica en tekstschrijver. Ze doet veel onderzoek naar Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Eddy van der Noord (Grou, 1962) studeerde Engels en
aardrijkskunde. Na een lang dienstverband bij de NDC
(uitgever van o.a. Leeuwarder Courant), richtte hij in
2010 Uitgeverij Louise op. Een uitgeverij die boeken
maakt waarbij de mens (in woord en beeld) centraal
staat.

> Meer weten?
• Meike Jongejan en Eddy van der Noord, Door het oog
van de naald - Joodse onderduik in Friesland,
Uitgeverij Louise, Grou, 2012
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandels en via
www.uitgeverijlouise.nl
29
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BOEKEN
Het heilzame doel der kolonisatie;
Bolswarders in de Vrije Koloniën van
de Maatschappij van Weldadigheid
1818-1859
Klaas de Vries
Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting,
Bolsward, 2011
54 pp. isbn 9789081792004
€ 10,- te verkrijgen bij het Gysbert
Japicxhûs in Bolsward
De negenjarige
Gerrit Tjalling
Gerritsma uit
Bolsward vertrok
in de herfst van
1818 samen met
zijn ouders en drie
jongere broertjes
van Bolsward
naar
Frederiksoord. Het gezin Gerritsma was één
van de eerste 52 gezinnen die waren uitverkozen voor een plekje in de proefkolonie
Frederiksoord van de Maatschappij van
Weldadigheid. De Maatschappij van
Weldadigheid was een initiatief van
Johannes van den Bosch. Deze energieke
generaal-majoor had de ambitie om binnen
tien jaar een einde te maken aan het grote
armoedeprobleem in Nederland. Van den

JAN VAN ZIJVERDEN

Bosch raamde het aantal armen - mensen
die onvoldoende geld hadden voor eten,
een dak boven hun hoofd en kleren - op
een kleine 250.000. En dat op een bevolking van amper twee miljoen mensen. Van
deze groep schatte hij dat er een kleine
200.000 wel degelijk in staat waren om te
werken. Voor hen richtte hij met steun van
Koning Willem I de Maatschappij van
Weldadigheid op. Een particulier initiatief,
want in die tijd was de armenzorg volledig
in handen van particuliere, vooral kerkelijke
organisaties. Doel van de maatschappij ‘is
hoofdzakelijk om den toestand der armen
en lagere volksklassen te verbeteren door
zoodanige ontwerpen, die voor dezelve
dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering
te brengen, inzonderheid door aan dezelve
arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen in het
algemeen vervallen zijn, op te beuren en
tot eene hoogere beschaving, verlichting en
werkdadigheid op te leiden.’ Door welwillende armen een eigen boerenbedrijfje op
de woeste gronden van Drenthe en de kop
van Overijssel te laten runnen, wilde hij hen
economisch zelfstandig maken. Lokale
commissies uit het hele land konden kolonisten voordragen voor de vrije kolonies
Willemsoord, Frederiksoord en

Wilhelminaoord. Ook in Bolsward werd met
veel enthousiasme zo’n commissie opgericht. Maar liefst 207 Bolswarders schreven
in (op 786 gezinshoofden) en betaalden
ƒ2,60 per jaar voor deze vorm van liefdadigheid. Voor 45 gulden kon de commissie
vervolgens een wees ‘opsturen’, bij een
compleet gezin bedroeg de bijdrage 25 gulden per persoon per jaar. Maar er kon ook
een ‘eeuwigdurend plaatsingsrecht’ worden
afgenomen door 1.700 gulden in de kas
van de Maatschappij te storten. Deze
‘schuld’ moest vervolgens door de kolonist
in zestien jaar worden ‘terugverdiend’. De
Gerritsma’s waren de eersten van in totaal
57 Bolswarders die tussen 1818 en 1859 in
de landbouwkolonies van de Maatschappij
voor Weldadigheid terechtkwamen. Ze hadden het er prima naar hun zin en bleven
dan ook hun hele leven in de kolonie
wonen. Overigens maakten ook zij kennis
met het strakke regime. Zo kwam de inmid-

dels 33-jarige Gerrit Tjalling ernstig in conflict met de wijkmeester toen hij zijn eigen
tuintje aan het werk was, terwijl hij al zes
weken geen koloniale arbeid had verricht
vanwege een verwonding aan zijn hand.
Ook anderen konden maar moeilijk uit de
voeten met het strikte toezicht. Een drietal
wezen uit Bolsward deserteerde zelfs.
Klaas de Vries onderzoekt in zijn masterscriptie of het de Maatschappij voor
Weldadigheid is gelukt om de Bolwarders
paupers een eigen bestaan te verschaffen.
Dat blijkt uiteindelijk aardig tegen te vallen. De weinig solide financiële huishouding van de Maatschappij maakte dat de
doelstelling meer en meer verschuift van
het financiële naar het sociaal-pedagogische vlak. Een aardige detailstudie die laat
zien hoe de landbouwkoloniën functioneerden en waarvan volgens de berichten
de roots liggen van maar liefst 800.000
Nederlanders. <

kleurrijk beeld opleveren van het leven in
de stad Bolsward. Het door Terp 10
Communicatie vormgegeven boek is zeer
chique uitgevoerd.

goud- en zilversmid Theo van Halsema
completeren het kwintet. Bij de DVD hoort
een stadswandeling met QR-codes langs
de werkplaatsen van de vijf bevlogen
handwerkslieden.

KORT
De admiraliteit in Dokkum 1597-1645
Ihno Dragt
Streekmuseum Het Admiraliteitshuis /
Stichting Musea Noordoost Fryslân i.o.,
Dokkum, 2012
44 pp. isbn 9789081704830
€ 12,- (te koop bij het Admiraliteitshuis
of via www.museumdokkum.nl)
De
Admiraliteit
van Friesland
was een kleine vijftig jaar
in Dokkum
gevestigd,
van 1597 tot
1645. Een
historisch
feit waar de Dokkumers nog altijd trots
op zijn. In De admiraliteit in Dokkum
schetst Ihno Dragt (conservator-directeur
van Museum Het Admiraliteitshuis) de
betekenis van de Admiraliteit voor
Dokkum en hoe deze functioneerde. Ook
schenkt hij aandacht aan de gebouwen
van de admiraliteit in Dokkum, waaronder
het pand waarin sinds 1963 het museum
te vinden is. Het boekje is gebaseerd op
de lezing die Dragt op 15 februari hield
voor de Stichting Oud-Dockum.
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Tot profiit ende netrefticheit der
armen; vijf eeuwen armenzorg in
Bolsward (1455)1511-2011
Meindert Schroor
Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting,
Bolsward, 2011
286 pp. isbn 9789081792011
€ 26,- (te koop bij het Gysbert Japicxhûs
in Bolsward)
De armenzorg
in Bolsward
vierde in 2011
zijn 500-jarige
bestaan. Dat
was een
mooie gelegenheid vond
het bestuur
van de stichting Hendrick Nannes- en
Catrijn Epesstichting, om onderzoek naar
de eigen geschiedenis te laten doen.
Meindert Schroor dook in de archieven en
bracht de wereld van de Bolswarder
armenzorg minutieus in kaart. Zo ontdekte
hij bijvoorbeeld welke behoeftige burgers
op 24 april 1623 steun ontvingen en hoeveel stuivers zij kregen. En hij achterhaalde
welke huizen, boerderijen en landerijen in
bezit waren van de Armvoogdij. Een karrenvracht aan gegevens die samen een

Ambacht; Vijf Leeuwarder
handwerkslieden
Aed Levwerd (serie nummer 3),
Leeuwarden, 2012
DVD, circa 5 x 17 minuten
€ 14,95 (te koop bij Historisch Centrum
Leeuwarden, Boekhandel Van der Velde,
VVV-Leeuwarden of via
www.aedlevwerd.nl)
Boekbinder IJke
Lichthart, clavecimbelbouwer
Broer de Witte en
gereedschapslijper Sip van der
Weide hebben
twee dingen
gemeen: ze
wonen en werken
in Leeuwarden en
ze hebben passie voor hun ambacht. Op de
DVD ‘Ambacht’ laten filmmaker Halbe Piter
Claus en cameraman Ismaël Lotz vijf handwerkslieden in hun werkplaats vertellen
over hun vak. Glazenier Gerard Buising en

Fryslân in tegenlicht
Johannes Spyksma
Stichting Frija (Frijareeks nummer 10)
198 pp. isbn 9789076594002
€ 15,- (te koop via www.stichtingfrija.nl)
Johannes Spyksma
zet zich al bijna vijftien jaar in voor een
leefbaar Friesland.
Over dit onderwerp
publiceerde hij al
verschillende boeken
via de Stichting Frija.
In Fryslân in tegenlicht schetst hij de geschiedenis van
Friesland aan de hand van 17 uiteenlopende thema’s zoals economie, recht, milieu,
kunst en technologie. Hij besluit elk hoofdstuk met het beantwoorden van de vraag
of de bewoners hun omgeving in de loop
van de tijd leefbaarder hebben gemaakt.
Hij besluit het boek met zijn visie op een
leefbaar Friesland in de toekomst en een
plan van aanpak.
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

tot en met 30 september
Onderste boven
De tentoonstelling 'Onderste-boven, keuzes uit het
museumdepot' is gemaakt door twintig Harlingers die
daarvoor in de depots van het Hannemahuis rondkeken.
Bij de keuze uit de verzameling lieten ze zich leiden door
hun gevoel en hun herinneringen.
www.hannemahuis.nl

1 juni
Antiekspreekuur
Gezamenlijk spreekuur van het Fries Museum en
Princessehof. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan men tegen
betaling van de entreeprijs met antieke voorwerpen
terecht in het Princessehof in Leeuwarden.
www.friesmuseum.nl en www.princessehof.nl
15 juni
Symposium over archieven
Naar aanleiding van het uitbrengen van de Inventaris
van het oude Leeuwarder stadsarchief is een symposium
over het belang van archiefzorg en historisch onderzoek
voor de lokale gemeenschap. Thema is de magie van
oude stukken en er zijn vijf sprekers, waaronder historicus Oebele Vries en burgemeester Ferd Crone.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

oant en mei 28 juny
Utstalling Rânelân
De útstalling is in fotografyske reis dy’t visual poet Abe
de Vries makket troch lânskippen en kultuer yn it krimpende noarden fan Fryslân.
www.tresoar.nl
tot en met 30 juni
Ontmoetingen, Friesland in beeld en kaart
De tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking
met Galerie De Roos van Tudor in Leeuwarden. Er is
werk te zien van bekende kunstenaars gecombineerd
met kaarten uit de collectie van Tresoar.
www.tresoar.nl

15, 17, 19 en 20 juni
Oldehove musical
‘Mooi mislukt’ heet de musical over de scheve toren van
Leeuwarden. Het verhaal wordt gezongen en verteld
door de bouwmeester, Jacob van Aken.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

21 juli
Nassaustadswandeling
Europese vorstenhuizen- en Nassaukenner Bearn Bilker
vertelt over de sporen die verschillende leden van de
Friese stadhouderlijke familie, de directe voorouders van
onze huidige vorstin, hebben nagelaten in hun voormalige residentie Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot 27 oktober
Expositie Monnikenwerk
In Museum Kerkelijke Kunst in Workum toont de tentoonstelling Monnikenwerk, kloosters in Fryslân de
invloed van de middeleeuwse kloosters op het Friese
land, zoals de aanleg van wegen en landbouw.
www.kerkelijkekunst.workum.nl
tot en met 28 oktober
Groen geluk
De tentoonstelling toont groen geluk, van lusthof tot
vokstuin met tuinen uit verschillende eeuwen die het
decor vormen voor keramiek met een groen tintje.
www.princessehof.nl

KALENDER
20 juni
Lezing Titus Brandsma
Kunsthistoricus en schrijver Huub Mous geeft een lezing
over ‘De verbeelding van Titus Brandsma, kunsthistorisch
verklaard’.
www.titusbrandsmamuseum.nl

15 september
Excursie KGF
De excursie van het Koninklijk Fries Genootschap gaat
naar Assen. In het Drents Museum is een Vikingen-expositie. Daarna wordt een interessante opgraving in
Drenthe bekeken.
www.friesgenootschap.nl

VERWACHT
Sport in Friesland
Deze zomer buitelen grote sportevenementen zoals de
Olympische Spelen en het EK voetbal over elkaar.
Tientallen televisieuitzendingen per dag laven de
sporthonger van miljoenen mensen. Hoe zat dat een kleine
eeuw geleden, in Friesland? Welke mensen begonnen al
die verschillende sportclubs, hoe ging de overgang van
sport als vorm van variété of als bezigheid van de elite? Is
er sprake van een breuk of versnelling bij het kaatsen?
Gingen dorpsjongens voetballen omdat ze Abe
adoreerden? Waren technische ontwikkelingen in de
watersport baanbrekend? En welke rol speelde de Fries
Pim Mulier in zijn heitelân? Pieter Breuker, Yme Kuiper,
Eerde Beulakker en Daniël Rewijk laten er hun licht over
schijnen in de volgende Fryslân.
Pim Mulier van Witmarsum, grondlegger van de moderne
sportbeoefening in Nederland, speelde zeker voor de ontwikkeling van de sport in Friesland een grote rol.

tot 1 november
Expositie Vergaderboeren
De tentoonstelling laat een geschiedenis van de georganiseerde landbouw zien. In 1834 is het ‘Vriesche
Genootschap van proefondervindelijke landbouw’ de
eerste landbouworganisatie. Met de oprichting van de
eerste zuivelcoöperatie in 1886 begint de opbouw van
de georganiseerde landbouw pas echt. Deze loopt door
tot midden jaren 1960.
www.frieslandbouwmuseum.nl

KFG NIEUWS
Excursie:
Wat Vikingen ons nalieten
In één dag een schat aan historische en prehistorische vondsten aanschouwen en
daarmee meer zicht krijgen op lang vervlogen tijden. De ééndaagse excursie van het
Koninklijk Fries Genootschap dit jaar voert qua afstand niet ver, maar in tijd wel naar
een ver verleden. Op zaterdag 15 september 2012 gaat de reis van Leeuwarden
via Drachten naar Assen. In het inmiddels van zijn Chinatentoonstellingen zeer
bekende Drents Museum, zal dan een Vikingen-expositie te bezichtigen zijn. Daar
wordt de ochtend doorgebracht. Na de lunch worden de excursiegangers op de
hoogte gebracht van de nieuwste inzichten op het gebied van de Drentse prehistorie. Natuurlijk, de Drentse hunebedden zijn bekend, maar wat weten we van de ontdekkingen die het archeologisch onderzoek van de laatste twintig jaar heeft opgeleverd? De actieve Drents Prehistorische Vereniging verzorgt na de lunch een lezing
over de nieuwste inzichten. Vervolgens gaat het onder deskundige begeleiding naar
een interessante opgraving in de provincie Drenthe. De excursie sluit af met een culinaire ontdekkingsreis in het Drenthe van nu.
In het volgende nummer van Fryslân staat het definitieve programma, evenals de
wijze van aanmelding. U wordt verzocht de datum nu reeds vast te leggen.
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