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Water als verbinding

DOOR SIEBRAND KRUL

Onze meren zijn, zeker in economisch zware tijden, een onmisbare inkomstenbron. Als een Zuid-Europees probleemland drijft ook Friesland deels op Duits geld. Een nadere blik in de geschiedenis leert dat
het zoete water altijd al zorgde voor een goedbelegde boterham. Het enige dat wèl veranderde, is de
dreiging van overstromingen en landverlies. Het binnenwater staat als het ware gebeiteld in de blauwdruk van het Friese karakter, veel meer dan de zee die ons omringt. Dat kan ook moeilijk anders als we
weten dat ons gewest van oudsher een archipel van (schier)eilandjes is. Plassen en meren kwamen en
gingen door zoutwinning, droogmaling voor nieuwe landbouw, turfgraverij, overstromingen en transport. Dorpen verdwenen in de kolkende watermassa, de helft van Friesland was eeuwenlang alleen over
het water bereikbaar. Vier artikelen in deze Fryslân belichten verschillende aspecten van de rol van de
meren in de Friese geschiedenis.
In deze editie ook een schets van Doede Nieuwenhuis; een onderwijzer pur sang die zich met alle ziel
en zaligheid inzette voor de Friese taal, maar zijn idealen plompverloren achterliet toen hij naar Utrecht
verkaste. Hilarisch en tragisch waren de laatste decennia van de Harlinger Admiraliteit: voor veel teveel
geld werden schepen gebouwd die de haven niet eens konden verlaten. Corruptie tierde welig, de bestuurlijke schoonmaak bleef achterwege. Beschamend, maar het levert wel een boeiende vertelling op.
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UITGELICHT

DOOR WIEBE HOEKSTRA

Friese schatten in
Emden

Een gouden zonneschijf uit de Bronstijd (1800-1200 voor Christus) is het
absolute topstuk van de tentoonstelling Land der Entdeckungen in het
Ostfriesisches Landesmuseum Emden. De zonneschijf werd omstreeks
1910 gevonden in Moordorf, een veengebied bij Aurich. Dit subtiele meesterwerk van goudsmeedkunst heeft waarschijnlijk
onderdeel uitgemaakt van een zonnewagen, vergelijkbaar met die van de vondst uit Trunhold in Denemarken. Tijdens
vruchtbaarheidsprocessies symboliseerde de schijf de tocht van de zon langs het hemelgewelf. De zonneschijf is het embleem
geworden voor de tentoonstelling.

D

e tentoonstelling bestrijkt een brede
periode, vanaf de vroege Steentijd
tot begin 18de eeuw, met als
jongste object een grafkist uit 1712 uit de
crypte van de Sint Bartholomeüskerk
in Dornum, een terpdorp op zo’n
veertig kilometer van Emden. Het
is voor archeologen niet altijd
eenduidig, welke voorwerpen
uit de Friese kustgebieden
‘Fries’ genoemd mogen
worden. Scherpe
grenzen tussen de
leefgebieden van
verschillende stammen,
zoals Friezen, Chauken,
Angelen en Saksen zijn
niet te trekken. Archeologen
van de Ostfriesische
Landschaft gebruiken in hun
beschrijvingen van de bewoners
het verzamelbegrip ‘kustbewoners’.
In de Romeinse tijd, aan het begin
van onze jaartelling, kon aan de hand
van beschrijvingen van Tacitus, Strabo
en Ptolemaeus opgemaakt worden dat de
Eems de meest oostelijk gelegen grens van
het Friese stamgebied was. Pas na de grote
Volksverhuizingen, vanaf de 6de eeuw, noemden
de bewoners in Oostfriesland zich eveneens
Friezen en gold het Friese recht tot aan de Wezer.

‘Sjamaanachtige figuur’
In Emden blijven de beschrijvingen erg dicht
op de vondsten zitten, er wordt weinig gebruik
gemaakt van andere historische bronnen en men

Gouden zonneschijf uit de Bronstijd, gevonden in een
veengebied bij Aurich. (Nds. Landesmuseum Hannover
© Christina Kohnen, Ostfriesische Landschaft)

waagt zich sporadisch aan het interpreteren, het
duiden van de objecten. Een mooi voorbeeld is
de beschrijving van het masker van Middelstum
in Groningen. Het is de rechter helft van een

gezichtsmasker van aardewerk. Aan de zijkant
zitten twee gaatjes, waarmee het met
touwtjes aan het gezicht bevestigd
kon worden. Men veronderstelt
dat het masker symmetrisch
was, waardoor het in feite
gereconstrueerd zou kunnen
worden. Voor NoordwestEuropa is dit een uniek
exemplaar. Het werd
gevonden in een kleine
nederzetting uit de
6de en 5de eeuw
voor Christus,
en behoorde dus
toe aan de eerste
bewoners van ons
kweldergebied. Het
masker werd gevonden in
de buurt van een veekraal,
die waarschijnlijk diende als
stapelplaats voor de omgeving.
Er is wel gedacht aan een
Mediterrane connectie, maar dat
valt niet te bewijzen. In elk geval waren
er al wel handelscontacten tussen deze
twee werelden, denk aan de barnsteenroutes
naar het zuiden. Interpreteren van wat de functie
was, blijft voor een deel speculeren. In de
catalogus worden enkele pogingen ondernomen.
Het kan aan een paal gehangen hebben om boze
geesten te verjagen. Een andere mogelijkheid die
gesuggereerd wordt is dat het als offer gebruikt is
om de goden gunstig te stemmen. Volgens Evert
Kramer, oud-conservator van het Fries Museum,
liggen deze twee opties niet voor de hand, omdat
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rond ging. Het museum heeft een ongelukkige
plek gekozen door dit topstuk onder te brengen
in een zaal van de permanente collectie, buiten
de hoofdzaal met de kern van de tentoonstelling,
buiten de schatkamer en ook buiten de
chronologie-afdeling.

Het beroemde Friese laken

Rechter helft van een masker van aardewerk dat gevonden is in een kleine nederzetting uit de 6de en 5de
eeuw voor Christus. (Groninger Museum © Christina
Kohnen, Ostfriesische Landschaft)

het duidelijk een gezichtsmasker is dat gedragen
moest worden. Hij denkt eerder aan het gebruik
door een priester tijdens heidense rituelen. In de
catalogus wordt dit als volgt verwoord: ‘Het zou
gedragen kunnen zijn door een sjamaanachtige
figuur, maar het kan ook op een heel andere
manier zijn gebruikt.’ Met sjamaan wordt in
de antropologie een soort priester aangeduid
die kan communiceren met de geestenwereld,
magie beheerst, bezweringen uitvoert om te
genezen en die het lot kan voorspellen. Hier
had men best uitvoeriger op in kunnen gaan,
zodat de voorwerpen meer tot hun recht zouden
komen. De archeologen zijn te behoedzaam
in hun uitleg. Wat niet in de catalogus vermeld
wordt, is dat een dodenmasker ook niet kan
worden uitgesloten. Denk aan de maskers van
Egyptische farao’s of die van Agamemnon. Het
dodenmasker kan speciaal voor de overledene
gemaakt zijn. Het lijkt op een uitgeteerd gezicht
van een oudere man. Het masker moest goed
aan het hoofd bevestigd worden, omdat men bij
stamoudsten vaak met het lichaam in processie

De Friese terpbewoners waren uitmuntende
zeevaarders die een uitgebreid handelsnetwerk
onderhielden, waarbij informatie en goederen
werden uitgewisseld. Belangrijke exportproducten
waren barnsteen en het Friese laken. Hoe fijn
de weeftechnieken in die tijd waren, is op de
tentoonstelling te zien in de vitrine met het
veenlijk van Bernuthsveld. Het lichaam uit de
8ste eeuw werd in 1907 bij toeval in het hoogveen
Hogehan ontdekt, begraven in een rechthoekige
grafkuil waarvan de bodem bekleed was met een
laag mos. Het lijk was gekleed en gewikkeld in
een grote deken. De kleding, die ongeveer 1200
jaar in het veen gelegen heeft, is door het veen
wonderbaarlijk goed geconserveerd. Alle uit de
Vroege Middeleeuwen bekende weeftechnieken
zijn in de kleding terug te vinden. Opvallend is de
hoge kwaliteit van de wol en de productiewijze.
Onder de kledingstukken bevonden zich een
schoudercape met capuchon en een knielang
hemd dat als patchwork uit verschillende delen
was samengesteld. Helaas maakt het skelet

De overzichtstentoonstelling in het
Ostfriesisches
Landesmuseum
Emden over de
resultaten van
de Nederlands-Duitse
archeologie
van de laatste
decennia in het
Friese kustgebied loopt nog tot 16 juni en biedt
een unieke kans zoveel topstukken bijeen te zien.
Daarna komen slechts delen ervan naar het
Drents Museum, het Groninger Museum en het
Fries Museum. Naast de tentoonstelling is er een
lijvige en schitterend geïllustreerde tweetalige
(Duits/Nederlands) catalogus, met dezelfde titel.

Knielang hemd samengesteld uit verschillende delen,
de wol is van hoge kwaliteit. De kleding is door het veen
goed bewaard gebleven. (Ostfriesisches Landesmuseum)

geen deel uit van de tentoonstelling. Als laatste
aandacht voor de grafkist van Eberhardina
Juliana Luisa von Closter uit 1712. Het is een
bont beschilderde eikenhouten grafkist met hoog
deksel. Het meisje was nog geen jaar oud. Het is
één van de kisten, afkomstig uit de crypte van de
Sint Bartholomeüskerk in Dornum. Een bezoek
aan deze rijke kerk is meer dan de moeite waard.
Al zitten de archeologen nog dicht op de bronnen
en wagen ze zich niet snel aan het interpreteren
daarvan, de veelheid aan topstukken op deze
tentoonstelling maken dit ruimschoots goed. <

Bont beschilderde eikenhouten grafkist uit 1712 waarin
het jonge meisje Eberhardina Juliana Luisa von Closter
ligt. (© Lothar Sprenger, Dresden)

Wiebe Hoekstra (Veenwouden, 1954) studeerde
geschiedenis in Groningen. Hij werkt als publicist
en journalist en schreef tal van boeken zoals Een dak
boven je hoofd: een eeuw sociale woningbouw in Sneek en
De Friese boerderij: 2500 jaar geschiedenis van de Fryske
pleats.
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FRIESE BEWEGERS

DOOR DOEKE SIJENS

Doede Nieuwenhuis
Ster van het witte doek
In de eerste Friese speelfilm Kar út Twa (1937) speelt Doede Nieuwenhuis
op overtuigende wijze de rol van charmeur Murk, die zijn rivaal in de liefde
probeert uit te schakelen. In het werkelijke leven was Nieuwenhuis een
eerbare onderwijzer die met zijn Ynstitút Fryslân veel Friezen leerde hun
eigen taal goed te gebruiken. Omwille van een aantrekkelijke baan vertrok
Nieuwenhuis naar Utrecht en liet al zijn Friese activiteiten achter zich.

D

oede Nieuwenhuis groeide op in
een echt Fries onderwijzersgezin.
Vader Oene (1878-1932)
organiseerde in elke plaats waar hij werkte
bijna als vanzelfsprekend culturele en
maatschappelijke activiteiten. Hij stond
graag op het toneel en schreef een aantal
niet onverdienstelijke toneelstukken in
het Fries. Zijn vrouw Fetje Binnema (18841976) was eveneens een gepassioneerd
amateurtoneelspeler. Doede werd sterk
beïnvloed door zijn dynamische ouders. Ook
hij koos voor het vak van onderwijzer, speelde
toneel en spande zich in voor het Fries.

Dubbeltje voor Friese les

Doede Nieuwenhuis
in 1941.

Doede Nieuwenhuis werd geboren op 17
februari 1907 in Munnikezijl. Drie maanden
na zijn geboorte verhuisde het gezin naar
Harlingen,waar zijn vader een Fryske Krite
oprichtte. In 1917 verhuisde de familie naar
Leeuwarden. Doede ging naar de mulo en
behaalde in 1927 zijn onderwijzersdiploma.
Vanwege de crisisjaren was het moeilijk
een vaste baan te krijgen en moest
hij zich tevreden stellen met tijdelijke
aanstellingen in Makkum, Leeuwarden en
Vrouwenparochie. Om de vele werkelozen
in Het Bildt enige ontspanning te bieden,
gebruikte hij toneelspelen als een vorm
van bezigheidstherapie. In 1932 trouwde hij
Sijtske Stelma (ze noemde zich Titi), met wie
hij drie kinderen kreeg, Loekie Vera, Johan
Onno en Hinky Ali. Nieuwenhuis kon wel wat
extra inkomsten gebruiken en gaf kinderen
buiten schooltijd Friese les, waarvoor ze een
dubbeltje per keer moesten betalen.

Doede Nieuwenhuis leerde veel Friezen hun moedertaal schrijven.

Hij huurde voor deze lessen een apart
leslokaal. Nadat hij in 1938 de Akte Fries
haalde, mocht hij zich leraar Fries noemen en
breidde zijn werkterrein uit naar volwassenen.
Hoewel er in deze jaren onder de Friezen
wel enig enthousiasme voor de eigen
taal bestond, was met name het correct
schrijven van het Fries maar aan een enkeling
voorbehouden. Vooral in de oorlogsjaren nam
de belangstelling voor het Fries toe en was er
veel animo voor de cursussen.

Ynstitút Fryslân
Naarmate de bezetting langer duurde en
mensen vanwege de strenge maatregelen
van de Duitsers liever thuisbleven, moest
Nieuwenhuis op zoek naar een andere manier
van lesgeven. Samen met Enne Wyga richtte
hij daarom in 1943 het Ynstitút Fryslân op,
waar belangstellenden schriftelijke cursussen
konden volgen. Er waren meerdere leergangen
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Leden van het Ljouwerter Toaniel Selskip in 1934. Doede Nieuwenhuis staat links. (Historisch Centrum Leeuwarden)

(A, B, C , D, E en F) die allemaal werden
afgesloten met een examen. Deze opzet bleek
een gat in de markt. Honderden mensen hebben
in de loop van de tijd op deze manier goed
Fries geleerd. Naast de stof voor zijn cursussen
schreef Nieuwenhuis een leerboek, Us Fryske
Tael (1942). Gaandeweg werd Nieuwenhuis een
autoriteit op het gebied van het Fries. Hij gaf
ook lezingen over geschiedenis en heemkunde.
In al zijn publicaties benadrukte hij steeds
dat, als het Fries een kans wilde maken om
te overleven, de Friezen hun taal in alle lagen

van de maatschappij moesten gebruiken, te
beginnen in het gezin. Bijna vanzelfsprekend
raakte Nieuwenhuis ook betrokken bij de Friese
Beweging. Lange tijd was hij bestuurslid van het
‘Ald selskip’ ofwel Selskip foar Fryske Taal- en
Skriftekennisse, de oudste vereniging die zich
met Friesland en het Fries bezig hield. In de
oorlogsjaren ging deze wat degelijke en voor de
bezetter ongevaarlijke club door met vergaderen
en het organiseren van lezingen. De viering
van het 100-jarige bestaan in 1944 werd echter
door de Duitsers tegengehouden. Nieuwenhuis
kreeg op het laatste moment politie aan de deur
met de mededeling dat het feest vanwege de
afgekondigde ‘útsûnderingstastân’ niet door kon
gaan. De geallieerden begonnen te dichtbij te
komen. Nieuwenhuis werkte ook mee aan het
jubileumboek van het Ald Selskip, dat pas in 1949
verscheen.

Toneelspelen
Ontspanning vond
Nieuwenhuis vooral in
toneelspelen. Hij had
zich aangesloten bij het
Ljouwerter Toanielselskip.

Het Ljouwerter Toaniel
Selskip op het Fries
Film Festival in 1976.
Derde van links staat
Doede Nieuwenhuis. De
anderen speelden in Kar
út Twa of leverden er een
bijdrage aan. (Tresoar)

In 1937 bestond dat gezelschap 100 jaar en
ter gelegenheid daarvan besloten de leden om
een film te maken. De stomme film Kar út Twa
werd geregisseerd door een collectief dat zich
‘F.Y.F.’ noemde (‘Filmje yn Fryslân’) en was de
eerste Friese speelfilm. De intrige was simpel:
een meisje moet kiezen tussen twee mannen,
Rudmer en Murk. De eerste is een doodgoede,
eerlijke jongen, de andere een lui en verdorven
sujet. Op basis van zijn maatschappelijke positie
zou Doede geknipt zijn geweest om de brave
man te spelen, maar het werd de slechterik.
Jarenlang is de film in allerlei zalen in Friesland
enthousiast ontvangen. Vrijwel niemand zal
geweten hebben dat de zwierige Murk ook hun
Friese cursussen had opgesteld. Net als zijn
vader schreef Nieuwenhuis (samen met Jan
Visser) ook een toneelstuk, het blijspel Der moat
in ein oan komme (1946). Ze schreven het onder
het pseudoniem Fedde van der Bij.

Meer doener dan dromer
Na de oorlog zette Nieuwenhuis in eerste
instantie zijn werk als onderwijzer en leraar
Fries gewoon voort. Spoedig kwamen er echter
veranderingen. Van het onderwijs stapte hij
omwille van een aantrekkelijke baan over naar
de reclassering, eerst in Friesland, later in
Utrecht. Hij liet het Ynstitút Fryslân over aan
zijn compagnon en vanaf 1954 bleven zijn
Friese activiteiten beperkt tot het bijwonen van
gezellige avonden van de Fryske Krite in zijn
nieuwe woonplaats. Kennelijk was de afstand
tot Friesland groot geworden, na zijn pensioen
keerde Nieuwenhuis niet terug naar de provincie.
Hij stortte zich op de genealogie. Nauwkeurig
bracht hij zijn afkomst in kaart en plaatste het
leven van zijn voorouders in de context van hun
tijd. Waarschijnlijk was zijn onderzoek bedoeld
om zijn kinderen en kleinkinderen te informeren
over hun Friese afkomst, de tekst is geheel in het
Nederlands geschreven. Bij zijn dood in 1986 had
hij, afgezien van een enkele jeugdherinnering,
niets over zijn eigen leven aan het papier
toevertrouwd. Nieuwenhuis moet een actieve,
gedreven man zijn geweest, meer een doener dan
een dromer. Honderden Friezen hebben dankzij
zijn inspanningen het Fries geleerd. Eenmaal
buiten de provincie liet hij zijn idealen op dit
terrein resoluut achter zich. Toen hij overleed,
herdachten zijn kinderen hem met een geheel in
het Nederlands gestelde rouwadvertentie. <
> Meer weten?
De film Kar út Twa is te zien op de website van het Fries
Filmarchief (www.friesfilmarchief.nl).
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HOND IN DE POT

DOOR JEANINE OTTEN

Berenburg is een uitgesproken Friese
drank. Friezen weten er wel raad mee,
in Groningen en Drenthe is het iets
minder populair, de rest van het land
kan er maar moeilijk aan wennen. In
de winkels in het zuiden van ons land
zijn kruidenbitters amper te vinden.
Maar in koude winters en tijdens een
Elfstedentocht stijgt de verkoop enorm.
Is de tocht eenmaal verreden, dan daalt
de omzet weer snel.

Tekening van Folkert de Haas
van het interieur van een herberg in 1785. (Hannemahuis)

‘It kin net!’

I

n Friesland zijn verschillende soorten berenburg verkrijgbaar, maar de populariteit van
een merk is nog altijd verbonden met de
plaats waar deze zijn oorsprong vond. Sonnema
Berenburg en Weduwe Joustra zijn daar goede
voorbeelden van. Hoewel deze kruidenbitters
voor Fries doorgaan, is het een mythe dat berenburg van oorsprong Fries is. Dankzij gewiekste
Hollandse reclamemakers wordt berenburg als
een Friese kruidenbitter beschouwd. De televisiereclame ‘It kin net’ van Sonnema Berenburg
speelde daar handig op in. Hollanders zakten
letterlijk en figuurlijk door het ijs als ze de betekenis van het woord ‘net’ niet kenden.

Hendrik Beerenburg
De ‘Friese drank’ is uitgevonden door
de Amsterdamse kruidendokter Hendrik
Beerenburg. In 1724 mengde hij vijfentwintig
Oprechte Maagkruiden in zijn apotheek aan
de Stroomarkt, vlakbij de Brouwersgracht en
Haarlemmersluis. In het mengel zaten onder
meer kalmoes- en engelwortel en alsemkruid.
Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw zijn

in het pandje aan de Stroomarkt de originele
Beerenburgkruiden verkocht door de laatste
nazaat. Hendrik Beerenburg verkocht pakketjes
kruiden van honderd gram aan Friese schippers,
die Amsterdam aandeden als ze met mest en
terpaarde naar de bollenstreek voeren. Het
drankje zou een heilzame werking hebben,
zoals de weerstand verhogen en ongemakken
voorkomen. Het etiket vermeldde met trots
de wonderbare werking, totdat de overheid
deze medicinale suggestie verbood om de
drankconsumptie niet aan te moedigen. De Friese
schippers namen de kruiden van Beerenburg mee
voor hun plaatselijke kasteleins, die ze dan elk in
hun eigen geheime samenstelling op jenever of
brandewijn lieten trekken. Zo schonk praktisch
elke herberg destijds zijn eigen ‘Amsterdamse
beerenburg’. De hier gebrouwen drank werd zó
populair, dat berenburg nu doorgaat voor een
oorspronkelijk Friese kruidenbitter en zelfs de
Dikke Van Dale houdt de hardnekkige mythe
in stand. Berenburg is volgens dat woordenboek: een Friese soort van bitter van een
bepaald merk.

Kruik van de Wed. S. Joustra uit 2002. Het etiket ‘Wed.
S. Joustra. De Zes Generaties Sneek’ verwijst naar de
zesde generatie die het bedrijf van de slijterij / distilleerderij Weduwe S. Joustra en Zoon te Sneek overnam.
Bij die gelegenheid is deze speciaal gerijpte Beerenburg
gemaakt. (Fries Scheepvaart Museum)

Iedere Friese stad zijn eigen Beerenburg
Er zijn inmiddels tientallen varianten in Friesland. Halverwege de 19de eeuw waarschuwde
de Amsterdamse firma Hendrik Beerenburg al
tegen concurrenten die de faam van zijn maagkruiden benutten om eigen versies aan de man
te brengen. Tevergeefs, de naam was niet gedeponeerd en een paar decennia later kende bijna
iedere Friese stad zijn eigen Beerenburg. De
firma Joustra uit Sneek gebruikt voor de straffe
Weduwe Joustra nog steeds de receptuur die
Anjenette Joustra-Reinders in 1864 samenstelde
uit 25 verschillende kruiden waaronder die van
kruidenhandelaar Hendrik Beerenburg. De zachtere Sonnema Berenburg die sinds 1860 bestaat,
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werd door herbergier Fedde Sonnema in Dokkum
ontwikkeld in zijn eigen distilleerderij. Jarenlang
experimenteerde hij met de receptuur en kwam
uiteindelijk met een mengsel van 71 kruiden. Aan
het mengsel van Hendrik Beerenburg voegde hij
vele zelf geplukte kruiden, abrikozenpitten, melisse en enkele Alpenkruiden toe en het product
kreeg de naam ‘Sonnema Berenburg’ (met één
‘e’). In 1971 verhuisde Sonnema Distilleerderij
naar Bolsward. Boomsma Oude Friesche Beerenburg, in de 19de eeuw ontwikkeld door Dirk
Boomsma aan de voet van de Leeuwarder Oldehove, bestaat uit zeventien verschillende kruiden,

waaronder gentiaan, jeneverbes, zoethout en
laurierbes en wordt twee maanden op alcohol
getrokken. De ‘Egte Friesche Beerenburg Jenever’
van Gerard Brons uit Gorredijk wordt tegenwoordig door Boomsma Distilleerderij geproduceerd.
Volgens overlevering dateert het recept uit 1826
en is het een medicinale kruidenbitter, eetlustopwekkend en een uitstekend middel tegen griep,
kou enzovoorts. Meekma Beerenburg (‘It goud út
Fryslân’) uit Drachten werd in 1916 bedacht door
de Drachtster distilleerder Jan C. Meekma, maar
wordt nu geproduceerd door drankproducent
Toorank Distilleries uit Zevenaar.

Beerenburger Maagkruiden

Deze van ouds bekende Kruiden, volgens
het recept van HENDRIK BEERENBURG,
worden op Jenever, Brandewijn, Water
of Wijn getrokken en worden in zoovele
gevallen als voortreffelijk aangeprezen, dat
dezelve in geen Huisgezin of op geen Schip
mogen ontbreken. Prijs per pakje 15 ct.
Verkrijgbaar bij P.J. de ROOS in de Witte
Beer, tegenover de oude Waag. Men eische
er den naam op van T.P. van den BERGH &
ZOON, Drogisten, Utrecht.
Advertentie uit 1892.

Kras in ’t glas
De niet meer bestaande Echte Grouwster
Beerenburg werd omstreeks 1934 geleverd door
J. Veenstra uit Grou. Vanaf 1870 produceerde
Klaas Plantinga in Bolsward Plantinga’s
Beerenburg (‘Kras in ’t glas’), later bekend als
de pittige Boalserter ‘KP’ Beerenburg, tevens
goed tegen griep en verkoudheid. Deze drank
verdween in 2001 omdat er te weinig afzet
was. Sonnema, die inmiddels met Plantinga
samenwerkte, stopte het productieproces, maar
drie vrienden wisten in 2008 de producent
zo ver te krijgen dat die per keer een lijn van
twaalfhonderd flessen draaide, op voorwaarde
dat zij zelf garant staan voor de afzet. Sindsdien
wordt deze ‘oude Friese schippersdrank’ weer
in Bolsward verkocht, maar nu geproduceerd
door distilleerderij De Tweelingh in Schiedam.
Heerenburg was een berenburg die
horecaondernemer Frans Koning in Heerenveen
in 2009 volgens eigen recept ontwikkelde.
Het drankje heeft niet lang bestaan. In deze
kruidenbitter zat een mix van Friese kruiden,
kalmoeswortel (‘earrebarrebrea’) en andere
geheime ingrediënten. De drank werd gebrouwen
en gebotteld door distilleerderij Boomsma in
Leeuwarden. De tekst op het etiket op het kruikje
was Fries. Daaruit blijkt dat deze berenburg 30
procent alcohol bevatte, ‘skroei befoarderjend’
(smaakopwekkend) was, en een ‘ynhâld’ van 0,7
mingel had. Hendrik Beerenburg uit Amsterdam
zou zich in zijn graf omdraaien als hij had
geweten dat goedkope kruidenbitters geen
spoor van zijn befaamde maagkruiden bevatten.
Deze zijn op smaak gebracht met kant-en-klare
aromaten en kruidenextracten, rechtstreeks uit de
jerrycan. <
Affiche van Sonnema Berenburg uit 1975.
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Pronken op de Friese meren
De Seinpolle te Grou in 1933.
Schilderij door Johannes
Elsinga. (Fries Scheepvaart
Museum)

De Friese meren zijn nu vooral bekend als het mekka van de Nederlandse waterport. Niet voor
niets heeft de provincie de laatste jaren met het Friese Merenproject zoveel geld geïnvesteerd in de
infrastructuur voor de watersporter. De meren zijn als toeristentrekkers van groot economisch belang.
Dat economisch belang was er in vroeger eeuwen ook, maar dan voor beurt- en vrachtschippers. Veruit
het grootste deel van het vervoer van goederen en mensen gebeurde over water. Naast de beroepsvaart
was er in de 17de eeuw op de Friese meren echter ook al sprake van pleziervaart.

I

n zijn dissertatie over de Nederlandse pleziervaart
(2012) stelt Eerde Beulakker vast dat de oorsprong van
het spelevaren in Amsterdam moet worden gezocht.
In 1622 werd daar een jachthaven aan het IJ aangelegd,
speciaal voor de eigenaren van speeljachten. Er konden 41
vaartuigen liggen: ‘jagten, chaloupen, schuyten et cetera’.
De spiegeljachten waren het grootst. Ze waren voorzien van

platte hoge spiegels en hadden een laag voorschip. Sommige
jachten hadden één mast, anderen hadden er twee. De
aanduiding jacht betekent niet één bepaald scheepstype, het
geeft meer een eigenschap of functie weer. Een jacht is een
schip dat snel kan zeilen, dat kan voortjagen (opschieten).
Snelle schepen waren belangrijk voor de oorlogsvloot of voor
snel vervoer van goederen en personen.
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<< Tekening van P.I. Portier
van het jacht van S.H.R.
Roorda van Eijsinga bij
Lemmer. (Fries Museum)
<< Tekening van P.I. Portier
van twee jachten op de
Zuiderzee bij Workum.
(Fries Museum)

Jacht als statussymbool
Spiegeljachten waren vaak rijk versierd met houtsnijwerk en
verguldsel. Met de pracht en praal van deze schepen wilden
de Amsterdamse eigenaren pronken met hun rijkdom.
Het jacht als statussymbool. Snelheid kon een zakelijk en
een sportief of recreatief belang hebben. Eigenaars wilden
elkaar de loef afsteken, niet alleen als het gaat om luxe,
maar ook om snelheid. Op het IJ werden grote waterspelen
georganiseerd, waarbij de schepen in fraaie formaties over
het water paradeerden. Dit admiraalzeilen was een populair
vermaak voor jachteigenaren en de talloze toeschouwers.
Er werden ook wedstrijden gehouden, daarbij ging het
niet om de fraaie uitdossing of het schouwspel, maar om
de snelheid. In navolging van Amsterdam verschenen
ook op de Friese wateren speeljachten en spiegeljachten.
Voor mensen die het zich konden veroorloven, betekende
zo’n jacht een snel en comfortabel vervoermiddel om
bijvoorbeeld voor zaken of bestuurlijke aangelegenheden
vlot in Amsterdam of andere Hollandse steden te kunnen
komen. Het bekendste Friese spiegeljacht is het Statenjacht.
In 1640 lieten de Staten van Friesland een jacht bouwen,
dat dienst kon doen op de Wadden. Stadhouder Hendrik
Casimir I had dit aan de Staten voorgesteld en hij maakte
er het meeste gebruik van. In het rampjaar 1672 werd het
jacht in brand geschoten bij Blokzijl door de troepen van
de bisschop van Münster. Tien jaar later werd in Harlingen
een nieuwe Statenjacht gebouwd, dat kostte maar liefst
27.000 gulden. Deze statenjachten waren buitenjachten, dat
wil zeggen dat ze vooral op de Wadden en op de Zuiderzee
voeren. In navolging van de stadhouder en de Staten lieten
particulieren ook luxe spiegeljachten bouwen, zoals Sibrand
van Ockinga uit Leeuwarden. Hij was kapitein van de
compagnie te voet en ontvanger van belastingen. Zijn jacht
werd in 1689 gebouwd bij schuitmaker Johannes Rienx te
Grou. Het bestek van dat spiegeljacht is bewaard gebleven.
Rienx bouwde in 1704 ook het spiegeljacht van Regerus van
Andringa, de grietman van Lemsterland. Een ander jacht
waarvan een bestek bewaard is gebleven, was dat van Janno
van Sevenaer. Hij liet in 1714 in IJlst bij Pytter Sybes een
spiegeljacht bouwen. Van Sevenaer liet zich adviseren door
Sytse Jelles uit Sneek die hem adviseerde om het jacht in IJlst
te laten bouwen bij Pytter Sybes, ‘dien ik weet dat seer wel
en net timmert’. Kennelijk was Van Sevenaer wat voorzichtig,

want hij had liever niet al te veel zeil en bestelde daarom een
kortere mast dan gepland. Adviseur Sytse Jelles protesteerde
tegen dit voornemen. Hij schreef aan Van Sevenaer dat je
op zo’n jacht wel snel moest kunnen zeilen: ‘En soud Ue.
een jaght hebben en soo wel niet voort koomen als een
ander, dat soud Ue. niet passen’. Met andere woorden, als
je zo’n jacht hebt en je wordt links en rechts door anderen
ingehaald, is de kans om voor schut te worden gezet erg
groot. Het gaat bij jachtliefhebbers dus niet alleen om luxe
en status, maar ook om snelheid. De jachten konden zich
met elkaar meten in wedstrijden die werden georganiseerd.
Aanvankelijk schreven kasteleins en herbergiers dergelijke
‘hardzeilpartijen’ uit. Op 5 augustus 1754 loofde herbergier
Aarnt Hanses uit Grou een vleugel met zilveren scheerhout
uit voor een wedstrijd van jachten met een minimale lengte
van 22 voet (6,25 meter). Voor kleine jachten waren er ook
wedstrijden. Zo schreef Anne Teyes, herbergier te Earnewâld,
in 1764 een wedstrijd uit voor jachten kleiner dan 22 voet.
In hetzelfde jaar was er ook een wedstrijd in Heeg. In de
Leeuwarder Courant verschenen in die jaren aankondigingen
van zeilwedstrijden op het Pikmeer of de Fluessen
(Galamadammen), maar ook op minder wijde wateren als bij
Jirnsum en de Burgumerdaam.

Zilveren penning ter herinnering aan de zeilwedstrijd die
in 1777 te Oudeschouw werd
gehouden bij het bezoek van
stadhouder Willem V aan
Friesland. (Fries Scheepvaart
Museum)
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Vlaggen, wimpels en tromgeroffel

Zilveren scheerhout dat in
1820 werd uitgeloofd door het
grietenijbestuur van Idaarderadeel bij een zeilwestrijd
te Grou. (Fries Scheepvaart
Museum)

Sneek was in de 18de eeuw al het belangrijkste centrum
van de Friese zeilsport. In zijn Historische Chronyk van
Oud en Nieuw Sneek (1772) telde Eelco Napjus in zijn stad
tussen de dertig en veertig jachten, ‘die meest uit Plaisier
worden gehouden’. Net als in Amsterdam werden er in
Sneek niet alleen zeilwedstrijden georganiseerd, maar was
het admiraalzeilen minstens zo populair. Waarschijnlijk
hadden Sneker zeilers het idee van de waterspelen van de
Amsterdammers afgekeken. Tussen de Friese Zuidwesthoek
en Amsterdam bestonden nauwe banden. De Zuiderzee
vormde een belangrijke verkeersader tussen de Friese
(haven)steden en Amsterdam waar beurtmannen af- en
aanvoeren. In 1767 was er zo’n zeilfeest in Sneek waar wel
vijftig jachten aan meededen. Met veel vlaggen, wimpels,
kanonschoten en tromgeroffel zette men vanuit de stad
koers naar het meer, waar de jachten in formatie de
voorgeschreven zeilmanoeuvres uitvoerden. De zeilwedstrijd
van 4 september 1777 sprak het meest tot de verbeelding.
Ter ere van het bezoek van stadhouder Willem V en
zijn vrouw en kinderen aan Friesland organiseerden de
Gedeputeerde Staten een hardzeilpartij voor spiegeljachten
bij Oudeschouw. Vier ‘directeuren’ werden belast met de
organisatie. Onder hen de schipper van het stadhouderlijk

binnenjacht, Hendrik van der Werf. Er werd gezeild in vijf
klassen van elk acht deelnemers. Mintje Wouters uit Sneek
won met zijn jacht De Bever de prijzen: een zogenaamd
tuigje, bestaande uit een zilveren mastwortel, scheerhout,
vlaggenstokknop en diverse vlaggen en wimpels. Na de
prijsuitreiking monteerde Mintje deze zilveren prijzen op
de mast van zijn schip en voer nog eens een ereronde. Het
moet een enorm spektakel zijn geweest, dat veel publiek
trok. In de 19de eeuw werd er op de Friese meren naar
hartenlust gezeild. De kasteleins schreven de wedstrijden
uit, niet alleen voor grote spiegeljachten of kleinere
zeiljachten, maar ook voor zeilpramen en schuiten. Van al
deze wedstrijden is de Sneker Hardzeildag de beroemdste.
De oorsprong van deze hardzeildag zou hebben gelegen
bij de feestelijke binnenkomst van Jacob Sjoukes Visser,
een soldaat van het Napoleontische leger, van wie werd
gedacht dat hij gesneuveld was. Toen hij in 1813 in Joure
plots weer verscheen, ging het goede nieuws als een lopend
vuurtje door de stad Sneek en werd in allerijl een feestelijke
zeiltocht georganiseerd om Jacob weer terug te brengen
in zijn vaderstad. Een mooi verhaal, maar het is niet de
oorsprong van de Sneker Hardzeildag. Voor 1813 werden er
namelijk in augustus al zeilwedstrijden op het Snekermeer
georganiseerd. Op 21 augustus 1805 organiseerde het
gemeentebestuur van Sneek bijvoorbeeld een zeilwedstrijd
voor zeiljachten in drie klassen. De prijzen waren niet gering;
voor iedere klasse werd een zilveren scheerhout en een
zijden vleugel uitgeloofd.

Zeilsport meer dan volksvermaak

Deelnemerslijst van een
zeilwedstrijd te Sneek op 23
augustus 1845. (Fries Scheepvaart Museum)

Om enige structuur aan te brengen in het groeiend
aantal zeilwedstrijden werden overal in de provincie
zeilverenigingen opgericht. Prins Hendrik de Zeevaarder
(1820-1879), een jongere broer van koning Willem III,
stimuleerde de organisatie van de zeilsport. Zeilvereniging
Oostergoo in Grou was de eerste Friese zeilvereniging die
op instigatie van de prins door Julius van Eijsinga in 1848
werd opgericht. Spoedig volgden meer steden en dorpen.
In Sneek namen gegoede burgers en zeilliefhebbers in
1851 het initiatief tot het oprichten van een zeilvereniging.
De toenemende belangstelling voor de zeilsport ontsteeg
zo langzamerhand het niveau van het volksvermaak. De
deelnemers hadden behoefte aan regels en arbitrage.
Voor het publiek moesten er goede voorzieningen zijn.
Het groeide de kasteleins boven het hoofd en daarom
organiseerden de zeilliefhebbers voortaan hun eigen
evenementen. Sindsdien is de zeilsport niet meer weg
te denken van de Friese meren. De laatste decennia zijn
er op de Friese meren veel meer recreatieschepen dan
beroepsvaartuigen. Op een zomerse zondagmiddag is er
op sommige meren zoveel drukte dat het lijkt op filevaren.
Gelukkig zijn er ook nog plekken waar wel rust en ruimte te
over is. <
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Nog maar een paar generaties
geleden vertelden oude mensen
rondom het Tjeukemeer, bij voorkeur
tijdens herfstavonden als de wind uit
het zuidwesten bulderde en de golven
van het meer hoog opjoeg, graag het
verhaal van Sieuwke en Marchje.

Door mensenwerk ontstaan
B

eide vrouwen waren ongehuwd en hadden op de
plaats waar nu dat grote meer ligt, een boerderij. Op
een hete zomeravond vloog het bos, dat oostelijk
van de boerderij lag, in brand. Door het aanhoudend droge
weer waren de sloten drooggevallen, waardoor Sieuwke
en Marchje het vuur te lijf gingen met de melk die ze pas
gewonnen hadden. Maar het vet in de melk gaf het vuur
nieuwe kracht. Beide vrouwen werden door het vuur van
elkaar gescheiden en riepen wanhopig elkaars namen. Zo
zou uit dit geroep ‘Sieuwke’- ‘March’ de naam van het meer
zijn ontstaan. We weten nu wel zeker, dat het zo niet is. De
bekende Nederlandse naamkundige M. Schönfeld dacht nog
wel dat het meer zijn naam aan een persoon had ontleend,
maar frisist Henk Miedema maakte in 1979 hiermee korte
metten. Hij wist met veel taalkundige argumenten duidelijk
te maken dat de naam van het meer waarschijnlijk diende
te worden gelezen als de Tsjûke Mar, het grote, omvangrijke
meer. De allereerste vermelding in de schriftelijke bronnen
dateert van 1543, in de Beneficiaalboeken. Het meer wordt
dan vermeld als Tiewcke maer en Tieuwcke maer. Negen jaar
later staat in een andere tekst: ’t Tjoucke meer.

Brandende bossen

Het feit dat het meer pas laat is vermeld, verdient enige
opmerkzaamheid. Het is op grond van die late vermelding
niet uitgesloten dat ook het meer zelf pas in de 16de eeuw
is ontstaan. Daarvoor zou het wel in aanleg klein aanwezig
kunnen zijn geweest – daar valt wel wat voor te zeggen,
maar toen het zich plotseling uitbreidde, kreeg het pas zijn
huidige naam. Overleveringen dat Friese meren zijn ontstaan
door het afbranden van bossen en de daaronder zittende
veengrond kennen we nog wel van meer plaatsen. Zo worden
het Brandemeer ten zuidoosten van Sloten en een ander
Brandemeer bij de Tjonger tegenover Rotstergaast ook wel
in verband met veenbranden gebracht. Er liggen hier en
daar in de buurt van de meren in de Zuidwesthoek wel meer
veldnamen die aan verbranden doen denken. En de grote
watervlakte van de Fluessen zou zijn ontstaan in de droge
en hete zomer van 1204, toen daar het bos Fluiso afbrandde.
Dit verhaal komt uit de kroniek van de Harlinger organist
Andreas Cornelius (overleden in 1589). Die kroniek wordt
niet als bijster betrouwbaar beschouwd, maar er kunnen
natuurlijk aan dat verhaal over het bos Fluiso wel werkelijk

Olieverfschilderij van Johannes Elsinga van een skûtsje
voor Terherne in 1941. (Fries
Scheepvaart Museum)
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dit moment niet precies worden beantwoord, omdat er nog
steeds niet een op dit onderwerp toegespitst onderzoek
heeft plaatsgevonden. Wellicht komt één van de studenten
die door de Groningse hoogleraar Theo Spek worden
opgeleid, binnen afzienbare tijd met een dissertatie over de
Friese meren. Toch is er wel vrij veel over te zeggen, omdat
de afgelopen decennia veel geologisch en bodemkundig
onderzoek heeft plaatsgevonden en er al in 1971 een
doctoraalscriptie is verschenen over dit onderwerp. We
kunnen er ondertussen wel zeker van zijn, dat niet alle meren
op dezelfde wijze zijn ontstaan. Van veel meren in de buurt
van Staveren, Molkwerum en Koudum kan worden gezegd
dat de overstromingen van de zee in de Late Middeleeuwen
hier veel invloed op hebben gehad. De historicus Geert
Bakker heeft dit vermoeden ook uitgesproken met betrekking
tot het ontstaan van het Sneekermeer. Dat zou zijn gebeurd
bij één van de grote overstromingen van omstreeks 1200,
toen immers de Middelzee nog tot hier kwam.

Pot en potten
Ets van Ids Wiersma uit 1923
met gezicht op de Noordelijke oever van het Sneekermeer. (Fries Scheepvaart
Museum)

bestaande documenten ten grondslag hebben gelegen, want
de Fluessen kunnen werkelijk zo zijn ontstaan. Maar dan niet
in het jaar 1204 want volgens het uitputtende onderzoek van
J.A. Buisman naar duizend jaar weer in de Lage Landen was
dat jaar nou juist erg nat. Maar in 1205 en in 1206 waren de
zomers in West-Europa ‘tegen alle natuurlijke orde in’ droog
en warm. In Frankrijk vielen 1.206 vrouwen ten prooi aan de
hitte bij het werken op het land, terwijl in het Moezeldal de
wijnoogst goed was.

Overstromingen
Skûtsje geladen met turf in
Drachten. (Fries Scheepvaart
Museum)

Vast staat in elk geval, dat de Friese meren, die nu in
binnen- en buitenland een grote faam bij watersporters
genieten, niet altijd hebben bestaan. Maar een intrigerende
vraag is wel wanneer dan en hoe? Die vragen kunnen op

Turfgraverij kan ook een rol hebben gespeeld. Als jonge
meren die als zodanig zijn ontstaan kunnen het Nannewijd
(bij Heerenveen), en de Leijen worden genoemd. Die
kwamen er als gevolg van de (lage) veenderij aan het eind
van de 18de eeuw. De waternamen pot en potten die in
de Zuidwesthoek nogal eens voorkomen, wijzen volgens
Karel Gildemacher op langer geleden door turfgraven
ontstaan water. De meeste meren zijn ontstaan in reeds
in ontginning genomen akker- of weiland. Op meer dan
één plaats is op topografische kaarten te zien hoe de
verkaveling in het gebied, zonder zich iets aan te trekken
van het tussenliggende meer, gewoon aan beide kanten in
dezelfde richting doorloopt. In nogal wat gevallen kan dat,
met de liniaal bij de hand, zelfs bij individuele sloten worden
vastgesteld. Dat wijst erop dat het meer dateert van ná de
ontginning. Het is duidelijk te zien bij het Sneekermeer,
de Groote Brekken, het Koevordermeer, de Langweerder
Wielen, de Fluessen, het Heegermeer, de Groote Gaastmeer,
de Vlakke Brekken, de Witte Brekken, het Oudhof en de
Terkaplester Poelen. Daarmee is nog niet gezegd, dat over
de exacte ouderdom van elk meer een datum kan worden
genoemd. In de 12de eeuw worden in een kerkenlijst van
het klooster Sint Odulf bij Staveren nogal wat dorpen in de
Zuidwesthoek genoemd. De lijst dateert van 1132, de dorpen
moeten toen al een tijd hebben bestaan. De ontginning zal
dan aan het einde van de 11de eeuw al in volle gang zijn
geweest. Omdat de meren merendeels in het veen liggen,
moet rekening worden gehouden met het feit dat veen, als
het wordt ontgonnen, gaat ontwateren en oxideren, waardoor
het maaiveld daalt. Dan kan het licht gebeuren dat een
veensloot al gauw te breed wordt en een kleine turfgraverij
uitdijt tot een meer. Dat zal zeker in de Zuidwesthoek
nogal eens zijn gebeurd. We kennen het verschijnsel
ook uit de 19de eeuw, toen wind en golven aanvankelijk
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Turfschipper Pieter Pander en zijn zoon Hendrik poseren in Sloten in
1950 met twee kopers voor de fotograaf. (Tresoar)
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Uit moderne en recente historisch-geografische gegevens is wel het een en ander af te leiden over het
begin van de Friese meren. Aan de aan beide kanten van het meer gelijk op lopende verkaveling, zoals
bij het Koevordermeer en de Groote Brekken, is te zien dat veenoxidatie en daling van een ontginningslandschap, wellicht in combinatie met turfgraverij, hier het ontstaan van twee grote plassen heeft
veroorzaakt. Het Slotermeer is in beginsel al heel vroeg aanwezig. Dat is te zien aan de waaierende
verkaveling aan zuid- en oostkant, die kan wijzen op een of meerdere in de top van een hoogveenrug
aanwezige meerstallen. Die top heeft zich dan ongeveer daar bevonden waar de onderscheidene verkavelingsrichtingen op elkaar ‘botsen’. Bij het Tjeukemeer is nog een andere mogelijkheid. Het is niet
uitgesloten, dat er op of vlak bij de loop van de prehistorische Boorn kleine meertjes zijn blijven liggen.
De kaarten van Schotanus en Eekhoff geven een aantal van zulke (inmiddels verdwenen) meertjes aan
bij Ouwsterhaule, Ouwster Nijega en Oldeouwer. Het is aannemelijk dat de Uilesprong, de Wiel en de
zuidwestelijke punt van het Tjeukemeer bij Follega ook zulke meertjes zijn geweest, en het begin hebben gevormd van het Tjeukemeer. Bij de uitbreiding van het Tjeukemeer kunnen uiteraard ook oxidatie
en turfgraven een rol hebben gespeeld. (Kaart Kerst Huisman)

Bij sommige Friese meren moet rekening worden gehouden
met een andere ontstaanswijze. De historisch geograaf Chris
de Bont heeft de aandacht gevestigd op het bestaan van uitlaten van kwelwater in het veen en meerstallen, natuurlijke
meertjes die zijn ontstaan doordat in een relatief drogere
periode de top van het hoogveen kon verdrogen en inzakken.
Zo zouden bijvoorbeeld het Bergumermeer en het Slotermeer kunnen zijn begonnen. Beide meren liggen als het ware
‘beschut’ in voor een flink deel door pleistocene gronden
omsloten ‘kommen’. Ook is het denkbaar dat op de plaats
van een in het pleistoceen dichtgestoven en afgeleide rivier
restmeertjes zijn achtergebleven die op dezelfde wijze als bij
kwelogen en meerstallen hebben gefungeerd als blijvende
veenpoelen. De Boorn liep aanvankelijk vanaf de hoge gronden in Opsterland naar het zuidwesten naar Lemmer. De
rivier stoof duizenden jaren geleden dicht en zocht zijn weg
naar het noordwesten. Op de plaats van de dichtgestoven

Boorn is op de Schotanuskaart bij Ouwsterhaule, Ouwster
Nijega en Oldeouwer een snoer van meertjes te zien, dat
zich als het ware lijkt voort te zetten naar de Uilesprong en
de westoever van het Tjeukemeer. Zo zou het begin van het
Tjeukemeer hebben kunnen liggen in het zuidelijkste meertje
van deze poelen op de plaats van de verdwenen Boorn. Maar
één conclusie kan toch wel met redelijk grote zekerheid worden neergeschreven: dat de Friese meren bestaan, is grotendeels aan mensenwerk te danken. <

Een tjalk op het Tjeukemeer omstreeks 1920. (Foto J.W. Muurling/
Fries Scheepvaart Museum)

Een lark onder zeil op het Slotermeer. (Fries Scheepvaart Museum)

> Meer weten?
•	Chris de Bont, Vergeten
land. Ontginning,
bewoning en waterbeheer
in de westnederlandse
veengebieden (800-1350),
Wageningen, 2008
•	D.D.A. Bouwman,
Het ontstaan van de
Friese meren (scriptie),
Amsterdam, 1971
•	J. Buisman, Duizend jaar
weer, wind en water in de
Lage Landen. Deel 1 tot
1300, Franeker, 1995
•	K. Gildemacher,
Waternamen in Friesland,
Amsterdam, 1993
•	H.T.J. Miedema, ‘De naam
van het Tjeukemeer in
Friesland’ in Naamkunde,
1979, afl. 1-2
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Kerk in de
Fluessen
Zacht deint hij op de golven van de Fluessen: een zwart-gele, kardinale boei, op ongeveer 150 meter
uit de oever. Talloze verhalen gaan er over deze plek. Kronieken spreken over een dorp dat door het
meer verzwolgen is. De bodem zou nog vol gevaarlijke stenen liggen - kom niet in de buurt of je schip
gaat ten onder! In de droge zomers van 1911 en 1921, toen het waterpeil extra laag was, staken zomaar
houten palen uit de golven omhoog. Naar men zegt dreven op deze plek eens na een hevige storm
houten lijkkisten rond…. Zeker is dat de schipper die geen acht slaat op de waarschuwingston hier met
zijn schip hard aan de grond kan lopen.

Oud Kerkhof nabij Elahuizen
in de Fluessen. (Foto Hans
Koppen)
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ie een kaart van het gebied rond de Fluessen
bekijkt, ziet dat de sloten, vaarten en percelen
ten noorden en ten zuiden van dat meer in
dezelfde richting lopen; ongeveer zuidoost - noordwest.
Dit is een aanwijzing dat het land hier is ontgonnen lang
voordat er sprake was van de Fluessen. Ooit was deze streek
een aaneengesloten landbouwgebied. De tragiek van deze
plek is dat de boeren door hun ontginningen zèlf een ramp
over zich afriepen. Het verhaal van dit landschap begint in
de IJstijden. Gletsjers zetten grote hoeveelheden steen en
keileem af – de kern van de stuwwallen van Gaasterland en
Koudum – en schuurden een langgerekte laagte uit – waar
tegenwoordig het Heegermeer, de Fluessen en de Morra in
liggen. Later werd alle reliëf overstoven door zand. Na de
Kwartaire ijstijden begon vanuit de uitgeschuurde laagte,
waar het vochtig was, veen het land te overgroeien en te
bedekken. Daardoor lag hier zo’n duizend jaar geleden een
zeer uitgestrekt, vier à vijf meter dik veenkussen. Meren
waren in dit gebied in de verste verte (nog) niet te bekennen,
maar er liepen wel kleine riviertjes. Eén van die veenriviertjes,
de Greons, ontsprong waar nu de Oudegaaster Brekken
liggen. Vandaar stroomde het naar het zuiden. De loop van
die ‘oer-Greons’ valt nog altijd goed in het landschap te
volgen. Vanaf ongeveer de 10de eeuw gebruikten kolonisten
dat riviertje om het veen binnen te trekken en te ontginnen.
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Waterkaarten van Heegermeer, Fluessen en Morra, gemaakt door B. van Mantgem. (Fries Scheepvaart Museum)

Een zelfveroorzaakte ramp
De kolonisten groeven afwateringssloten om het moerassige
gebied droog en toegankelijk te maken. Door uitdroging
en oxidatie van het veen daalde echter het landoppervlak.
Daardoor werd de streek vatbaar voor overstromingen,
ook vanuit zee. En was er eenmaal ergens open water, dan
zorgden stormen voor het afkalven van de oevers en verder
landverlies. Door zeewater overstroomd veen was niet
langer vruchtbaar, maar wel geschikt voor zoutwinning: de
zogenaamde sel- of moernering, ook wel het darinkdelven
genoemd. Daarbij verbrandde men eerst verzilte turf.
Vervolgens dampte men de zoute as daarvan, vermengd
met zeewater, in totdat het ruwe zout uitkristalliseerde. Uit
een kubieke meter veen kon 10 tot 15 kilo zout gewonnen
worden. Of, anders gezegd, een hectare veen 80 centimeter
afgraven en verbranden leverde een opbrengst van ongeveer
120 ton zout. Namen als Sâltpoel (bij het Sneekermeer),
Brandeburen (bij het Heidenschap) en Braandemar wijzen
in Friesland op zoutwinning. Zout was in de Middeleeuwen
buitengewoon belangrijk voor het conserveren van voedsel.
In schaarse tijden nam daardoor de overlevingskans van
mensen sterk toe, waardoor de bevolking kon groeien.
Inklinking, turfgraven, golfafslag en zoutwinning zorgden,
samen met bos- en veenbranden ervoor dat de wateroverlast
toenam en dat de meren op agressieve wijze steeds groter
werden. Of, zoals de bekende krantenman Jacob Hepkema
(1845-1919) eind 19de eeuw beeldend beschreef: ‘... in het
gemeen kan men zeggen, dat de groote wateren van ons
gewest heel wat land in de bek nemen, als men ze vrij spel
laat.’

Elahuizen verzwolgen
Elahuizen is één van de dorpen die daar het slachtoffer van
zijn geworden. Op de kaart van Sibrandus Leo uit 1579 is te
zien hoe relatief klein het Heegermeer en de Fluessen toen
nog waren. De meren hadden zeker niet het oppervlak van
nu. Elahuizen is waarschijnlijk gesticht in de 12de of 13de
eeuw. In 1543 is er voor het eerst sprake van bedreiging van
het dorp door de Fluessen. In 1578 is dat opnieuw het geval.

Een rampzalige reis over de Fluessen
Water bedreigt niet alleen land en nederzettingen,
ook schepen kunnen met de dodelijke kracht
van water te maken krijgen, zelfs op de Friese
binnenmeren. Enkele kilometers van de ondiepte
bij Elahuizen verwijderd voer op 30 januari 1877 de
stoomboot Willem III. Deze was met 43 passagiers
onderweg van Sneek naar Staveren. Door een
plotseling opgekomen storm verbrijzelde een grote
golf één van de salonruiten. Daarop brak paniek
uit. De passagiers vluchtten naar boven, waardoor
het schip topzwaar werd en zonk. Doordat het
ter plekke niet diep was, stak de romp gedeeltelijk
boven het water uit. Bemanning en passagiers
moesten zich vastklampen en redding afwachten.
Aan de ene kant van de kan staat een
Op de wal had niemand het ongeluk zien gebeuren,
gedicht en aan de andere kant een
het duurde daarom zeventien uren voordat de ramp
opsomming van de geredden. (Fries
werd ontdekt. Veertien opvarenden overleefden het
Scheepvaart Museum)
ijzig koude water niet. De overlevenden werden
opgevangen in de herberg bij de Galamadammen. Een tinnen koffiekan getuigt van de
dankbaarheid van de geredden.
In 1649 richt het water zóveel schade aan dat de Staten van
Friesland subsidie geven voor het herstel van de kerk. Het
mocht niet baten. In 1652 moesten kerk en kerkhof enkele
honderden meters zuidwaarts worden verplaatst. Daarmee
was de lijdensweg van Elahuizen nog niet ten einde. Goed
dertig jaar later worden kerk en kerkhof wéér door de golven
overspoeld. Het zijn de restanten van die toen verwoeste
Elahuizer kerk die door de zwart-gele waarschuwingsboei
in de Fluessen worden aangegeven. Vlak ten zuiden van
die boei liggen, soms op een diepte van niet meer dan een
halve meter, grote funderingsstenen, houten palen en talloze
‘Friese geeltjes’ op de meerbodem. Van het dorp restte na de
overstroming niet meer dan enkele verspreide woningen. De
overige panden waren door het water verwoest. Maar er is
toch nog steeds een dorp Elahuizen, mèt een kerk? Dat is zo,
maar dat is eigenlijk het oude buurdorpje daarvan: Nijega.
Nijega is in 1967 op verzoek van de posterijen herdoopt in
Elahuizen. Er waren namelijk méér Nijega’s in Friesland, en
dat vonden ze bij de PTT maar verwarrend. <

> Meer weten?
•	Meindert Schroor,
Tussen Hemdijk en Klif.
Het nationale landschap
Zuidwest-Fryslân,
Leeuwarden, 2012
•	Bauke Boersma,
Gaasterland: eeuwenoud
land tussen Mar en Klif,
Utrecht, 2008
•	Jacob Hepkema,
Historische wandelingen
door Friesland 1894-1917,
Heerenveen, 1917

17

Fryslan_3-2013.indd 17

14-05-13 21:23

THEMA

DOOR MEINDERT SCHROOR

Scheiding en verbinding
De Friese waterwegen
Schilderij met het Pikmeer en
Grou van G.F. van Schagen
uit 1932. (Fries Scheepvaart
Museum)

Eigenlijk is Friesland van oudsher een archipel, een groep (schier)eilanden verbonden maar
ook gescheiden door het water en door brede veenkussens. Op satellietbeelden valt dat
landschap als eerste op. Open naar de wereld, maar vooral naar binnen gericht; op zijn eigen
omgeving en vrijheid.

H

Overstromingen in Uitwellingerga in 1910. (Fries
Scheepvaart Museum)

et zoute water zorgde voor het afzetten van klei,
het zoete voor het aanmaken van veen. Water is
daarmee verantwoordelijk voor driekwart van het
Friese landschap. Aan de andere kant verdween ook land in
zee of in meren, bijvoorbeeld door het in cultuur brengen of
winning van grondstoffen (zoutwinning, klei afgraven voor

steen, turfsteken) waardoor het maaiveld gevaarlijk daalde.
Wind en golven hebben zowel in de westelijke Waddenzee
als in de brekken, potten, poelen en sommige meren in het
Lege Midden en anders de ‘klus geklaard’. Maar er is nog
meer te vertellen over het water in Friesland.

Vlecken met stadse trekken
De aanleg van ringdijken omstreeks 1000 beschermde
de groeiende bevolking en het bestaande cultuurland.
De omschakeling in het economisch verkeer in de
daaropvolgende eeuw van een handel op basis van ruil
en geschenken naar een geldeconomie was de basis voor
het toenemen van het aantal steden. In Friesland waren
vier centrale plekken waar uit naam van koning of keizer
munten werden geslagen: Dokkum, Leeuwarden, Bolsward
en Staveren. Vier plekken, dat is flink veel voor zo’n klein
hoekje van de wereld. Die worden vooral in de Zuidwesthoek
aangevuld door zogenoemde ‘vlecken’, dorpen met stadse
trekken. Dat hier zoveel steden en vlekken met boter- en
kaaswagen waren, heeft te maken met het fenomeen
dat vlees en zuivel, de belangrijkste producten, zomaar
bederven. De techniek van conserveren stond op een veel
18
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Zilveren denier van Leeuwarden, geslagen onder het
bewind van Bruno III in de
11de eeuw. Er waren toen
munthuizen gevestigd in
Staveren, Bolsward, Dokkum en Leeuwarden. (Fries
Scheepvaart Museum)

lager peil als tegenwoordig waardoor markten op niet
te grote afstanden van elkaar mochten liggen. Omdat
sommige producten ook toen al buiten Friesland (Holland,
IJsselsteden) werden verkocht, was het voor steden van
levensbelang om de vaarwegen open te houden. Dat was
trouwens in de 15de eeuw niet zo gemakelijk. Vetes tussen
de adelijke krijgsheren, de zogeheten hoofdelingen, zorgden
voor veel onrust en de politiek van stadse hoofdelingen
(machtig in de stad, maar tegelijkertijd met belangen op
het platteland) was per definitie niet steeds in het voordeel
van een handelende burgerij. De Leeuwarder hoofdeling
Sipke Minnema veroorzaakte in 1463 bijna een oorlog
tussen Dokkum en Leeuwarden. Ook Harlingen en Franeker
hadden ruzie over de vaarweg naar zee waarbij het Harlingen
lukte om de Roptazijl in handen te krijgen. Later (1584)
zette Harlingen de Koehoolsterzijl dicht. De ‘Donia-oorlog’
omstreeks 1460 ging onder andere om de macht langs de
vaarweg van Sneek over IJlst en Woudsend naar Sloten en de
Zuiderzee.

Uitbreiding waterwegen
Na 1550 werd de scheepvaart steeds belangrijker. Niet alleen
de grote scheepvaart uit bijvoorbeeld Amsterdam, waar veel
Friese schippers van de eilanden en uit de Zuidwesthoek
aan meededen. In de Wouden en Zuidoosthoek kwam
trouwens het grootschalige vervenen op gang en ontstonden
veenkoloniale nederzettingen op de kop van nieuwe stelsels
van veenkanalen, de compagnonsvaarten (Heerenveen 1551,
Surhuisterveen 1576, Gorredijk, ongeveer 1630, Drachten
1641, enzovoort). Energieverslinders zoals dakpannen- en
tegelfabrieken, zoutziederijen en kalkfabrieken – vooral bij
Harlingen, Makkum, Franeker en Leeuwarden profiteerden
van de aanwezigheid van goedkope turf. Die werd trouwens
ook buiten Friesland afgezet en voorzover van buiten
Friesland (Groninger veenkoloniën) afkomstig mede door
Friese schippers getransporteerd. Het vervoer van mensen
over het water werd in de jaren 1642-1670 flink verbeterd
door de aanleg van trekwegen en -vaarten tussen de grotere
steden onderling plus een aantal dorpen (Weidum, Hallum,
Damwoude, Rinsumageest). Als hele fijne aderen brachten
de waterwegen zodoende bijna elk Fries dorp – zelfs
bijvoorbeeld De Blesse (Peperga) – met elkaar in verbinding.
De hoogleraar Seerp Gratama schreef in 1795 in De gelukkige
toestand van Friesland: ‘Wy hebben ons gantsche land met
Vaarten en Opvaarten doorsneeden, zo zelfs, dat zeer veele
enkele Boere-Plaatsen hunne byzondere Waters hebben, waar

langs zy hunne Graanen, Dong, en andere behoeften, op en
af voeren. (...) Wy hebben dan geene Rivieren nodig, en lyden
niet door haare verwoestingen.’

Voorjaarslandschap bij Eernewoude in 1924. Schilderij
door Ids Wiersma. (Fries
Scheepvaart Museum)

Verwaarlozing en neergang
Het water bracht natuurlijk niet louter voordelen. De
topografie van Friesland is zo dat de hoogteverschillen bij
ons klein zijn, waarbij de afwatering van de boezem, vooral
vóór de opening van het Woudagemaal in 1920, afhankelijk
was van de wind en van gewoonlijk kleine tijverschillen bij
de zijlen (uitwateringssluizen). Gezien de overheersende
windrichting liggen de meren bovendien aan de verkeerde
kant van Friesland. In de winter stonden tot 1966 – toen het
Hooglandgemaal bij Staveren kon bijspringen – grote delen
van Friesland onder water. Dat was uiteraard mooi om op
te schaatsen en het leverde nostalgische plaatjes op, maar
langzaam stromend water zorgde ervoor dat het water met

Luchtfoto van het Sneekermeer, de Potten en het
Kolmeersland. (Fries Scheepvaart Museum)

19

Fryslan_3-2013.indd 19

14-05-13 21:24

THEMA
werden een paar nieuwe kanalen (bijvoorbeeld Nieuwe
Zwemmer) aangelegd, andere verbreed en uiteindelijk
overgegaan op het bemalen van de boezem. Kortzichtige
landbouwbelangen waren zo in Friesland te lang de baas.
Dat in tegenstelling tot Groningen waar scheepvaart- en
handelsectoren Provinciale Staten wel op tijd met succes tot
de aanleg van nieuwe kanalen en de modernisering van de
waterstaat dwongen.

I

Beroerde toestand
In 1905 werd door de regering onderzoek gedaan naar
de toestand van de binnenschipperij. Friesland kwam
op elk gebied als slechtste uit de bus. Bij ons waren de
meeste kanalen volgens aantal en lengte en ook de meeste
schippers, zo’n 2.170 (17%), dat wel. Van de 4.500 kilometer
Nederlandse rivieren en kanalen lag maar liefst een vijfde
(19,3%) in Friesland. Dat leken mooie cijfers, maar daar
hield het dan ook mee op, want achter deze getallen lag een
wereld aan tekortkomingen. Zo waren de Friese scheepjes
de helft kleiner dan gemiddeld. De 105 scheepshellingen,
waarmee Friesland op de tweede plaats kwam, gaven
bovendien het laagste rendement en de waterwegen lagen
er beroerder bij dan elders anders in Nederland, tot slot
ook nog eens zwaar belast met een gekmakende wirwar aan
tollen en bruggelden.

Sanering schipperij
Waterwegen met tollen, kaart
uit 1817. (Tresoar)

name op de klei brak was en daarmee een bron voor de
malariaparasiet. Niet voor niets had Harlingen vroeger het
hoogste sterftecijfer van Friesland en brak in Leeuwarden een
malaria-epidemie uit na het uitgraven van de noordwestelijke
singelgracht in 1859. Het vaak ondiepe, onbeteugelde water
was vooral de scheepvaart een plaag. Bij herhaling vroeg die
sector aan de Staten – wiens kleine beetje bevoegdheid dat
in de eenheidsstaat overbleef zich vooral tot de waterstaat
beperkte – om diepere en/of nieuwe kanalen, om het
droogmalen van meren en om het bemalen van de boezem.
Dat was meestal tevergeefs; veel te laat of halfslachtig

In de halve eeuw die op het onderzoek volgde, verdween
de kleinschalige Friese schipperij zo goed als helemaal.
Kanalen zoals het Prinses Margrietkanaal en het Van
Harinxmakanaal werden aangelegd. Maar veel schepen
eindigden hun bestaan in de na-oorlogse woningnood als
‘woonschip’ en werden uiteindelijk gesloopt. Friesland heeft
er zijn in verhouding grote aantal transporteurs per as aan
overgehouden en uiteraard bekende families die hun wortels
in de schipperij hebben. Verder het skûtsjesilen en andere
zeilerijen en wat belangrijker is, een blijvende band met het
water, navigare necesse est. <

Zeiljachten in 1971 in Sneek met op de achtergrond de Waterpoort.
(Fries Scheepvaart Museum)

Een hooipraam voor Terherne. Schilderij van Johannes Elsinga. (Fries
Scheepvaart Museum)

(Dit artikel is een bewerking
van een tekst uit 2006)
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Meindert Schroor
(Harlingen, 1955) is
geograaf en historicus.
Hij is medevennoot
van Geografisch
Onderzoeksbureau Varenius
in Leeuwarden en hij is
hoofdredacteur van de
Nieuwe Encyclopedie van
Fryslân.
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onbekende plekken die een bijzonder verhaal vertellen. We nodigen u graag uit om even de drukte
van alle dag achter u te laten en van dat Friesland
te komen genieten.

Bestel een exemplaar via onze website:

www.vdlp.nl/inspirerendfryslan
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UITGELICHT

DOOR SYMEN A. SCHOUSTRA

Tûzen jier Greidhoeke

Wa’t niget hat oan streek- en doarpsskiednis wol faak ek witte hoe’t it gea ûntstien is en wêrom’t it der sa hinne leit. It mânske
boek De Greidhoeke – Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter fan Ph.H. Breuker jout dat ynsicht. Wa’t der each foar hat, kin
noch in protte út it ferline weromfine yn it hjoeddeiske lânskip. Uteinlik hat dat allegear minskewurk west.
ôfbeakening op grûnsoarten en diken. Ik soe
Raerderhim der ek hielendal ta rekkenje wolle.
Dan hawwe we it oer it fjouwerkant Ljouwert,
Aldskou, Boalsert en Frentsjer. Lâns de Boarn
lei (en leit) ek fruchtber greidlân. Aldskou is
fansels gjin stêd, mar it wie al yn de Midsieuwen
in knooppunt fan ferkear oer lân en wetter.
Boppedat kin de Grienedyk nei Snits beskôge
wurde as in logyske skieding. Dy hiele greidhoeke
is in gea sûnder stêden, mei in protte doarpen
en doarpkes, dy’t lanskiplik, sosjaal, ekonomysk
en kultureel in protte oerienkomsten sjen litte.
Dat is no noch sa; tink mar oan de diskusjes oer
nije gemeentegrinzen. Dit is it lân fan feeboeren,
bûter en tsiis. Fan terpen, diken en fearten. Mar
ek fan tsjerken, dêr’t noch in soad fan oerbleaun
binne, en stinzen, dy’t hast allegear ôfbrutsen
binne. De skriuwer woe it net ha oer fee en
buorkjen, want sokke boeken binne der al. It giet
wol oer it ûntstean fan pleatsen, de rol fan adel
en tsjerke dêrby, oer einierde (eigenerfde) boeren,
hierboeren en komelkers, oer it splitsen fan
pleatsen, it oanmeitsjen fan nij lân, lângebrûk,
lânferbettering en ûntwettering. Al dy Fryske
wurden dy’t te krijen ha mei lân en wetter, fûn
ik prachtich en nijsgjirrich. Tink bygelyks oan
pûnsmiet, skarlân, miedlân, bûtensingel, pôle,
jister, eker, finne, slinke, draai, tille, set en
heechhout. Ik kin my yntinke dat net alle lêzers
dy âlde (boere)wurden kenne. It measte wurdt
útlein yn it haadstikje ‘Alde lânskiplike eleminten’,
mar as it ta in twadde printinge komt, soe in
ferklearjende wurdlist gaadlik wêze.
In grut diel fan de ynpoldere Middelsee leit yn de Greidhoeke.

I

t boek is nei tema’s yndield en just
dêrtroch hiel nijsgjirrich om te lêzen. Goed
besjoen giet it foaral oer minsken en har
plattelânskultuer. Saken as adel en earmen,
hearen en boeren, hannel en ferdivedaasje
wurde boeiend beskreaun. Betiden liket it wol
oft de skriuwer sels oan it fertellen is, sa ticht
sit er op de sprektaal. De ynhâld is lykwols
wittenskiplik ferantwurde, oanfolle mei tal fan

Middelsee wie diels minskewurk
noaten (ûnderoan op deselde side), in lange
list fan boarnen en in register op plak- en
persoansnammen.

Lân fan tsiis, terpen en tsjerken
De greidhoeke is it griene klaaigebiet tusken
rûchwei Ljouwert, Snits, Boalsert en Frjentsjer,
mei hjir en dêr wat útrinners. In offisjele grins
bestiet net; Breuker basearret de geografyske

It boek oer de greidhoeke bestrykt sa’n tûzen jier,
mei de klam op 800-1800. De auteur woe graach
it ûntstean, it grutter ferbân èn de betsjutting fan
allerhande ferskynsels útlizze. Dat is goed slagge.
In foarbyld is de beskriuwing fan de dykhuzen
lâns de Slachte. Dat past moai yn it ferhaal, mar
it giet foaral oer it tiidrek nei 1800. De Middelsee
mei al syn fertakkings, geulen en slinken, spile
in belangrike rol by it ûntstean en ûntwikkeljen
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fan dit gebiet. Feitlik wie it oarspronklik net mear
as in ynham fan de see; it sâlte wetter kaam oan
Raerd ta. Op de kaart sjogge we in folle gruttere
Middelsee. Neffens Breuker is it stik om Snits
hinne ûntstien troch feanûntginningen. Troch
graverij foar de ôfwettering kaam der in ferbining
mei de Middelsee en dêrnei is it wat út de hân
rûn. Troch de tematyske oanpak kinne in hiel
soad ferskillende ûnderwerpen behannele wurde,
sûnder dat it dreech wurdt. Sa is der in haadstik
oer de adel, dat basearre is op de Jongama’s fan
Raerd. Dy binne krekt as in protte oare slachten
útstoarn. En by it ferhaal oer it ûntstean fan
famyljenammen wurde we gewaar dat guon
menisten der status oan ûntlienden om dy
namme no krekt net te brûken, hoewol’t se dy
(foar 1811) al hienen. In hiel oar stikje histoarje
is de útfier fan hea nei Amsterdam. Foar har
ferfier wienen de stêden ek ôfhinklik, lykas wy fan
de Arabieren. Allinnich wienen it doe hynders,
dy’t op hea as brânje rûnen. De útfier fan hea út
Fryslân hat sa grut west dat de eigen ekonomy
der skea fan hie, trochdat de boeren minder kij
holden. Fan gefolgen rûn it tal arbeiders werom
en wie der sprake fan in ‘krimpgebiet’.

Plattelânsskiednis
Tal fan ûnderwerpen wurde útdjippe oan de hân
fan spesifike foarbylden. By earmesoach giet it
oer de ynwenners fan Boazum fan 1500 oant
1750. Boazum stiet ek foar oare saken model,
om’t Breuker fan dit doarp it measte wit. Hjir
wenne ek dûmny Alta, dy’t him yn de tiid fan ‘de
Verlichting’ dwaande hold mei it intsjen fan kij,
tsjin de feepest. Mar wêrom sa’n lang ferhaal
oer de ynternasjonale kontakten fan Alta? Syn
foarsizzing dat de wrâld yn 1774 fergean soe, soe
Eise Eisinga oanset hawwe ta it meitsjen fan in
planetarium. Wie de panyk ûnder de befolking
net folle nijsgjirriger west om oer te skriuwen?
Ik kin my yntinke dat de minsken doe goed
benaud west ha. Faaks wienen der Boazumers
of oaren dy’t har sels fan kant makken. Breuker
hat ek each foar allerhande ferskillen, bygelyks
oer de befolking fan Baarderadiel tsjinoer dy fan
Hennaarderadiel. Soks hat te krijen mei saken
as leauwe, ferljochting, patriottisme, ortodoksy,
konservatisme, liberalisme, sosjalisme, ensafh.
Foaral yn de 19de ieu, nei de Frânske tiid, hat him
dat ûntwikkele ta in komplekse sosjale struktuer.
‘Fermeits fan it lân’ is in prachtich haadstik
oer de lange jacht, ringriden, hurddraven en
doarpsmerken. Hjir hat de skriuwer in dúdlike kar
makke om it net oer it keatsen te hawwen, omdat
dêr al genôch oer skreaun is. Ik krige de yndruk

Lange jacht op in skoarstienstik út Skillaard (mooglik mei gesicht op Jellum).

dat de minsken yn de doarpen oan de eastkant
fan de Middelsee wat ‘losser’ libben. Wienen sy
faaks frijsinniger, trochdat der mear frjemdfolk
troch har doarpen nei Ljouwert reizige? Dêr hie
ik wol mear oer lêze wollen. De Greidhoeke is foar
my ìt boek oer Fryske plattelânsskiednis dêr’t
ik it measte fan opstutsen ha. It is rynsk mei
yllustraasjes en foto’s en it slút ôf mei in deeglike
gearfetting yn it Nederlânsk. De útjouwer hat syn

bêst der op dien; it is allegear pikobello fersoarge.
Troch stipe fan fjouwer fûnsen betellet de lezer
foar al dat moais mar 25 euro. <
Symen A. Schoustra (Jirnsum, 1954) studearre yn Grins,
hat in protte niget oan Fryske skiednis en makke in webside oer de histoarje fan Jirnsum (www.irnsum.nl). Hy
waard yn 2009 beneamd ta lid van de Fryske Akademy.
> Mear witte?
•	Ph. H. Breuker, De Greidhoeke – Lân en minsken fan
800 oant 1800 en letter, Wijdemeer, 2012
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DOOR SIEM VAN DER WOUDE

Friese Admiraliteit
failliet

>

De Koninklijke Marine herdenkt dit jaar haar 525-jarig bestaan met een jubileumtournee. Op 8 januari was de vroegere
admiraliteitsstad Harlingen aan de beurt. Natuurlijk waren er vlaggen en toespraken. De burgemeester was blij ‘dat de relatie
tussen de marine en Harlingen na zoveel eeuwen nog altijd zo hecht is’. Wij kennen de geschiedenis van de marine vooral van
de lagere school. Vastberaden admiraals, zoals Michiel de Ruyter en Tjerk Hiddes verdedigden met dappere pikbroeken de
hegemonie van de Republiek op zee. Nee, als men ons op het zeer kwam, lieten wij niet over ons heenlopen en haalden ons
gelijk, desnoods in Chatham.
Gouache van de Zuiderhaven met het oorlogsschip
Stadt en Lande en de Friesland tijdens het bezoek van
stadhouder Willem V in 1791. Links en rechts een schip
met de dubbele rood-wit-blauwe vlag van de Admiraliteit en de witte vlag met daarop de Friese adelaar,
rechts een schip met als boegbeeld een gouden leeuw.
Op de achtergrond zijn de huizen van de Zuiderhaven
te zien. Het oorlogsschip Stadt en Lande werd in 17901791 in Harlingen op de werf van de Admiraliteit van
Friesland (Zuiderhaven) gebouwd. (Hannemahuis)

D

e marine was ten tijde van de Republiek
georganiseerd in vijf zelfstandige
kantoren, Admiraliteiten, in Vlissingen,
Rotterdam, Amsterdam, Hoorn/Enkhuizen en
Harlingen (tot 1645 in Dokkum). Elk kantoor
hield een aantal oorlogsschepen in de vaart. De
Admiraliteiten vielen onder de Staten-Generaal
in Den Haag, maar werden grotendeels betaald
door de gewesten. Zo rustte de Admiraliteit
in Harlingen schepen uit namens Friesland
en Groningen. Na 1700 raakte de Admiraliteit
in de versukkeling. De gewesten waren niet
bereid veel geld te steken in een strijdvaardige
marine. De Staten van Friesland lieten enorme
betalingsachterstanden ontstaan. En zo kon men

nauwelijks een vuist maken tegen de Engelse
kapers die de schepen van de Republiek op
contrabande wilden controleren. Tijdens de
Zevenjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk
(1756-1763) werd dit een plaag voor onze
koopvaardij.

Oorlog
De stemming veranderde toen de Vierde
Engelse oorlog (1780-1784) op uitbreken stond.
Toen duidelijk werd dat de marine absoluut
onvoldoende was uitgerust, werd van alle
kanten aangedrongen op uitbreiding van de
vloot. De Friese Admiraliteit meende eindelijk
de politieke wind stevig in de rug te hebben

24

Fryslan_3-2013.indd 24

14-05-13 21:24

Havenplein en Havenpoort, schilderij door Willem van der Vliet uit omstreeks 1880.
Het grijze gebouw rechts is ‘Leeuwenburg’, in 1703 als logement voor de Friese
Admiraliteit in gebruik genomen, later was hier het administratieve apparaat van de
Admiraliteit van Friesland gevestigd. Het is in 1883 afgebroken. (Hannemahuis)

’s Lands Magazijn te Harlingen, een gravure door K.F. Bendorp naar een tekening
van J. Bulthuis. (Hannemahuis)

en zette stevig in op nieuwbouw van grote
oorlogsschepen. Hiervoor werden in Harlingen
extra scheepswerven aangelegd. Ook de haven
van Harlingen werd op kosten van het gewest
uitgediept en vergroot. Om nog meer grote
schepen te bouwen werden er alvast grote
partijen hout gekocht, tegen woekerprijzen.
Het politieke draagvlak voor deze dure vlootuitbreiding bekoelde nog voor er in 1784 een eind
kwam aan de oorlog. De Staten van Friesland
hielden vanaf 1783 ineens weer als vanouds de
hand op de knip en keerden toegezegde
betalingen niet meer uit. Het bestuur van de
Admiraliteit had zich echter gebonden aan een
meerjarig investeringsprogramma dat nog volop
in uitvoering was. Dat moest wel spaak lopen.

een aantal bestuurlijke zwaargewichten zoals
Hendrik van Wijn en Hendrik van Stralen. Van
Wijn was pensionaris van Gouda en had in een
soortgelijke onderzoekscommissie zitting gehad
die de financiële problemen van de Verenigde
Oostindische Compagnie had onderzocht. Van
Stralen was bestuurder (fiscaal) bij de Westfriese
Admiraliteit. Op 29 oktober ging de commissie
op reis naar Harlingen. Daar wachtte hen een
dag later een officiële ontvangst door de Raden
van de Admiraliteit van Friesland, de secretaris
en de Griffier, zeg maar het bestuur en directie.
De commissie betrok een eigen ruimte in het
stadhuis van Harlingen en deelde mee dat
men voortaan wilde afzien van alle officiële
ceremonieel. Men wilde aan de slag.

Friezen: de Belgen van de Republiek?

Het deksel van de put

Het liep inderdaad helemaal spaak toen
algemeen bekend werd dat de eerste grote
oorlogsschepen die te water werden gelaten te
breed en te lang waren voor de havenuitgang,
zodat ze gedoemd leken om in de haven weg
te rotten. Verwondering, verontwaardiging en
leedvermaak alom. Het leek wel een Belgenmop
en de Oude Seunen stonden er gekleurd op
terwijl ze er ook nog eens niks aan konden doen.
Daar moest een frisse wind doorheen en dat
gebeurde ook. De Staten-Generaal stelden op
14 september 1785 een onderzoekscommissie
in. Dit was een heel zwaar middel want
de Friese Admiraliteit was weliswaar een
Generaliteitsorgaan, maar een onderzoek naar
de financiën zou ongetwijfeld kwalijke zaken
over de verhoudingen met de Friese politiek
aan het licht brengen. In de commissie zat

Allereerst onderzocht de commissie de balans
die de Admiraliteit op verzoek had opgesteld.
Men ontdekte ‘menigvuldige abuizen’. Wat de
inkomsten betreft bleken er veel niet-geïnde
vorderingen te zijn. De belangrijkste financiers,
Friesland en Groningen, hadden enorme

achterstanden in het betalen van toegezegde
bijdragen. Ook aan de lastenkant waren er
schrijnende zaken. De commissie constateerde
dat er veel soldij niet was uitbetaald en achtte het
een wonder dat muiterijen waren uitgebleven.
Ook waren er buitenlandse vorderingen niet
betaald en dat bracht het aanzien en het krediet
van de hele Republiek in gevaar. Buitenlandse
schuldeisers konden beslag op schepen van
de Republiek laten leggen. Het kostte veel
moeite het exacte tekort vast te stellen. De
commissie schatte dat er een bruto tekort was
van 2,2 miljoen gulden, dat na inning van alle
openstaande vorderingen zou kunnen worden
teruggebracht tot een netto tekort van één
miljoen. De Admiraliteit zag zelf het uitblijven
van de betalingen door de provincies als
hoofdoorzaak van de tekorten. De commissie
deelde die conclusie maar kon niet begrijpen
dat er vanuit de Admiraliteit geen enkele druk
op de gewesten was uitgeoefend. Bovendien
constateerde ze dat er grove onzorgvuldigheden
in de administratie en een totaal gebrek aan
controle was. Met behulp van de Staten-Generaal
en de gewestelijke overheden
probeerde de commissie een
oplossing te vinden voor de
meest urgente en schrijnende
schulden.

Tekening met plattegrond van
de Zuiderhaven, omstreeks
1785. Afgebeeld zijn onder
andere: ’s Lands Magazijn en
de werf met diverse gebouwen.
(Hannemahuis)
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door Jan Zweers geopperde uitweg dat ze met
behulp van scheepskamelen wel naar open
water konden worden gebracht. Maar al gauw
bleek dat de bouw van grote scheepskamelen
nog eens veel extra kosten met zich mee zou
brengen terwijl het maar zeer de vraag bleef of
de schepen de haven konden verlaten. Omdat
de oorlog inmiddels was afgelopen zat men met
de schepen in zijn maag. Er is nog geopperd ze
aan de koning van Frankrijk te schenken als dank
voor de steun die deze de Republiek had verleend
tijdens de oorlog. Maar ook die mogelijkheid
strandde op de te nauwe havenuitgang. De
schepen zijn in de haven blijven liggen en
uiteindelijk gesloopt.

Afwikkeling

Posthuum portret door Lodewijk van der Helst uit 1670 van Harlinger zeeheld en admiraal Aucke Stellingwerff die in
1665 sneuvelde. (Rijksmuseum)

Gesjoemel met hout
Een ander probleem waar harde noten over
werden gekraakt was de aankoop van hout voor
de nieuwbouw van schepen. Er was enorm veel
hout gekocht voor extreem hoge prijzen. Nadat
er nieuwbouwplannen waren afgeblazen zat
men hiermee in zijn maag. De voorraad werd
uiteindelijk voor een appel en een ei geveild. De
commissie laakte de veel te grote speelruimte
die werfbaas Jan Zweers hierbij was gegeven.
Hij had, zonder enige controle, niet alleen te
veel en te duur ingekocht, maar bovendien
was niet alles bruikbaar. Bepaald pikant was
de levering van hout uit de bossen van Carel
Georg van Wassenaar Twickel. Deze Friese
regent publiceerde een pamflet waarin hij zich
probeerde te verdedigen tegen de verdenking
van zelfverrijking. Vervolgens werd het bestuur
van de Admiraliteit onder de loep genomen. De
commissie was erg kritisch over het bestuur
en de directie van de Friese Admiraliteit. De
zaken leken het College van de Admiraliteit
totaal boven het hoofd te zijn gegroeid. Geen
wonder, want er was voortdurende absentie. De
Friese leden kwamen maar eens per maand bij
elkaar en de niet-Friese leden waren vrijwel altijd

absent. Bovendien werden besluiten nauwelijks
genotuleerd. Vooral secretaris Julius Matthijs
van Beyma kreeg veel zwarte pieten toebedeeld.
Terwijl hij was verwikkeld in de grote transacties
van de houtaankoop had hij persoonlijk geld
(8.000 gulden) geleend van een houthandelaar.
Dat riekte naar smeergeld. Toen dit aan het licht
kwam was de publieke verontwaardiging groot.
Op de dagelijkse werkzaamheden in Harlingen
was nauwelijks toezicht. Er was veel lof voor het
middenkader dat de zaken gaande hield: met
name secretaris Gonggrijp en klerk Paludanus
worden geprezen omdat ze de zaken zoveel
mogelijk in de hand te houden.

Maatje te groot
Vervolgens kwam de commissie bij het schandaal
van de te grote schepen en de te nauwe
havenuitgang. Het bleek dat men was begonnen
met de bouw van grote schepen onder de
politieke druk van de naderende oorlog, echter
zonder goed plan. Cruciaal was dat het uitdiepen
van de haven van Harlingen niet was afgestemd
op de nieuw te bouwen schepen. Toen ze klaar
waren, moesten ze in de haven blijven liggen.
Aanvankelijk liet men zich nog sussen met de

Het bestuur van de Admiraliteit voelde zich
geschoffeerd door deze commissie. De
medewerking die vanuit Friesland werd gegeven
was dan ook niet royaal. Van Beyma, die de
meeste kritiek kreeg, wilde aanvankelijk niet
meewerken en alleen voor een ‘competente
rechter’ verschijnen. Later draaide hij enigszins
bij. Er is uiteindelijk maar één persoon vervolgd
voor dit debacle: scheepstimmerman Jan Zweers
werd veroordeeld tot hechtenis en verbanning
uit Friesland. De directie en het bestuur bleven
buiten schot. De commissie heeft vooral veel
tijd besteed aan het innen van achterstallige
betalingen en het saneren van de schulden.
Ze constateerde dat de Admiraliteit niet kan
functioneren zonder structurele verhoging van
de inkomsten en in feite failliet was. Eén van de
laatste maatregelen was de verkoop van enkele
Admiraliteitsjachten die voor het vervoer van de
leden van de Admiraliteitsraad waren gebruikt.
In Harlingen had men drie jachten. Op 29 juni
vertrok de commissie uit Harlingen. De taak
zat er op. De Admiraliteit heeft het bestaan
nog weten te rekken tot 1795. Van Beyma kon
zelfs aanblijven als secretaris en met steun
van Holland zijn er ook nog enkele schepen
gebouwd. In 1795 was het afgelopen. De meeste
officieren en manschappen schikten zich in het
nieuwe regime van de Bataafse Republiek. Van
Beyma kreeg een pensioen. <

Het rapport van de Commissie is te vinden in het
familiearchief Van Sminia inv. nr. 2591; de bijlagen bij
het rapport in het archief van de Staten van Friesland,
inv. nr. 2701.
Siem van der Woude (Oosterbierum, 1953) studeerde
geschiedenis in Groningen en volgde opleidingen in
archiefbeheer. Sinds 1980 werkt hij bij Tresoar.

26

Fryslan_3-2013.indd 26

14-05-13 21:24

KORT NIEUWS

DOOR MARIJKE DE BOER

Topstuk van Rinsema
Museum Dr8888 heeft een topstuk van de
Drachtster kunstenaar Thijs Rinsema in de collectie
gekregen dankzij de Ottema-Kingma Stichting.
Het gaat om het schilderij ‘Zonder titel (Ruiters)’
uit 1925 dat in particulier bezit was. Bij de grote
overzichtstentoonstelling van Rinsema in 2011 in
het museum was het schilderij al te zien. Nu maakt
het onderdeel uit van
de nieuw ingerichte
Rinsema-vleugel.
Museum Dr8888 heeft
met ruim zestig werken
de grootste collectie
Rinsema in de wereld.
www.museumdrachten.nl

Klooster Claerkamp

In Rinsumageest is een klein museum over Klooster
Claerkamp geopend. Het archeologisch steunpunt
laat de historie zien van het klooster dat in de
Middeleeuwen
duizenden hectares
vruchtbaar land
had. Een groep
cisterciënzer
monniken vestigde
zich in 1165 op
een oude terp om
een klooster te
bouwen. Klaarkamp
groeide snel en werd het grootste klooster van NoordNederland en had zelfs eigen handelsschepen die tot
op de Oostzee voeren. In het museum zijn vondsten
van opgravingen te bekijken, zoals een oud wagenwiel,
ornamenten, een schedel en een ijzeren pijlpunt.
www.kloosterclaercamp.nl

Paleis Het Loo

In de eetkamer van Paleis Het
Loo in Apeldoorn staat een
schoorsteenmantel uit het
oude postkantoor in Dokkum.
Sytse ten Hoeve herkende de
rococo-versierselen op het
meubelstuk. De ornamenten
zijn in 1910-1914 in het paleis
gekomen tijdens een grote
verbouwing.
www.hvnf.nl

Jierdeikalinder

Keatskenner Pieter Breuker hat mei it keatsmuseum yn
Frjentsjer in jierdeikalinder makke mei dêryn omtinken
foar de skiednis
fan it keatsen en
de kultuerhistoarje.
Neist yllustraasjes
mei ynformatyf
kommentaar
stiet op elk blêd
in keatsgedicht
of ynformaasje
oer keatserstaal. De kalinder wurdt ôfsletten mei in
wiidweidige kultuer-histoaryske boarnelist.
www.wijdemeer.nl

Filmjournaals

Bij de opening van Slieker Film zijn de filmjournaals
van Sjoerd Andringa (1921) vertoond. Tijdens zijn
werk als fotograaf maakte hij ook vaak korte filmshots.
Tussen 1956-1992 is een unieke serie van twintig
filmjournaals ontstaan met veel beelden van de Friese
actualiteit. De journaals zijn door het Fries Film Archief
gedigitaliseerd.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Oude boeken gedigitaliseerd

Zo’n 80.000 boeken uit de 18de en 19de eeuw die in
de Koninklijke Bibliotheek staan, zijn gedigitaliseerd.
Google en de KB zijn samen bezig om in totaal 160.000
boeken te scannen en online te zetten. Uiteindelijke
doel is om alle boeken die sinds 1470 in Nederland zijn
uitgegeven te digitaliseren. Met de digitaliseringsactie
is ongeveer tien procent van de collectie van de KB
straks via internet te raadplegen.
www.boeken.kb.nl

Museum yn Grou

It eardere museum De Trije Gritenijen giet fierder ûnder
de nije namme ‘Hert fan Fryslân’. It museum wie mei
it museumwykein foar it earst iepen. Yn it museum
komme ferskillende Grouster tema’s oan bod lykas
wetter, Sint Piter, de Halbertsma’s en de Fryske taal. By
de iepening is in tydlike eksposysje oer it wurk fan de
dichter J.B. Schepers te sjen. Schepers wenne as jonkje
yn Grou as soan fan de húsdokter. De offisjele iepening
fan it nije museum is yn oktober.
www.degrouster.nl

uitgereikt aan een architect die een recent gebouw
van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische
kwaliteit heeft ontworpen. Komend najaar wordt de
onderscheiding voor het eerst uitgereikt. De prijs komt
uit het nalatenschap van Bonnema die eerder al 18
miljoen euro naliet voor de bouw van het nieuwe Fries
Museum in Leewarden.
www.leeuwardercourant.nl

Willem van Haren

Linda Trip (29) is de nieuwe directeur en conservator
van Museum Willem van Haren in Heerenveen. De
kunsthistorica was conservator van het Voerman
Museum in Hattem en
studeerde kunstgeschiedenis
in Nijmegen. Museum
Willem van Haren wil
zich meer toeleggen op
de streekgeschiedenis
en zal voortaan drie
cultuurhistorische
tentoonstellingen per jaar
organiseren.
www.leeuwardercourant.nl

Pommeranten Pries

Lieuwe Pietersen heeft de Pommeranten Pries van
de Leeuwarder historische vereniging Aed Levwerd
gekregen. Pietersen studeerde sociologie in Groningen
en deed onderzoek naar de lees- en spreekgewoonten
in Friesland. In 1969 schreef hij het boek De Friezen en
hun taal. Dit was het eerste wetenschappelijke werk
over het praktisch gebruik van het Fries. Ook schreef
hij boeken over
kaatsen, schaatsen
en skûtsjesilen.
Sinds zijn
pensioen schrijft
hij detectives, die
zich in en rondom
Leeuwarden
afspelen.
www.aedlevwerd.nl

Antieke broche

Museum ‘t Fiskershúske in Moddergat heeft een
antieke broche uit de 19de eeuw gekregen voor de
rondleider van het museum. De broche komt van een
mevrouw uit Amsterdam die het museum had bezocht.
De speld is zilver met goud en heeft een granaat in het
midden.
www.leeuwardercourant.nl

Abe Bonnema

Een nieuwe Nederlandse prijs voor architecten is
genoemd naar Abe Bonnema (1926-2001). De prijs,
waaraan 50.000 euro is verbonden, wordt tweejaarlijks
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COLUMN EELKE LOK

GEMENGDE BERICHTEN
100 jaar geleden...
VERBOD OP STILSTAAN OP BRUG

Unwennigens
De skiednis werhellet himsels. Hearlike wurden
binne dat. Ald-kollega Gryt van Duinen hie yn
1998 ynienen it idee: eins soenen al dy Friezen
dy’t tusken 1930 en 1960 emigrearre binne in
kear werom komme moatte, en ús fertelle wat
se belibbe ha. De skiednis oan elkoar sjen litte.
Om dat idee waard doe by ús op ‘e redaksje
bot lake. Letter waard it wat ferhoale gnizen en
yn 2000 seine we allegearre dat Gryt gelyk hân
hie, wat in moaie simmer wie dat. De Slachte
ûntstie, net mear wei te tinken, wy lieten de
hjoeddeiske provinsje sjen oan lju dy’t Fryslân
hast net mear koenen. De Fryske muzikanten
setten har ta sawat it moaiste wat se ea meitsje
soenen, de reaksjes fan de minsken dy’t kamen
en ûntfongen, mear as geweldich. Dit jier, heal
maart, seach ik Gryt, se wie by de premjêre fan
it toanielstik De Emigrant yn Frjentsjer. Tekst
Romke Toering, spile troch Theo Smedes, goed,
en Freark Smink, fantastysk. Freark is yn it stik
in boerefeint dy’t nei Kanada giet en dêr in
boerebedriuw opset. Der sit noch wat mear om
hinne, mar haadferhaal: fyftich jier yn Kanada
en dan in kear efkes wer werom. De wille fan it
weromsjen, mar ek wat je yn Kanada wol ha en
no misse. Skitterjend. Ik hoopje dat se it ek yn
de Feriene Steaten en Kanada noch spylje sille,
Romke en Freark ha it al oer in fertaling, Want
net inkeld wy, mar ek dy minsken moatte dat
iene sintsje hearre. Ik tink dat Hylke Speerstra
it betocht hat, ik sil it nea wer ferjitte. It sintsje
bringt ús wer werom nei Simmer 2000, ik tink
wol dat Gryt efkes skriemd hat. Ien sa’n sintsje,
Freark Smink sprekt it suver wat kwânskwiis út:
fyftich jier in boerebedriuw bewrotten, it is allegeare mei ûnwennigens betelle. <

Gorredijk, 3 mei 1913. De Gorredijkster bruggeraad is
vervallen, schrijft het Nbl.v.Opsterland. Velen zullen
deze tijding betreuren, velen zullen haar toejuichen.
Wanneer met 12 Mei a.s. de nieuwe politieverordening
in werking treedt, zal het verboden zijn op de
hoofdbrug te blijven staan, en ook niet op de trottoirs,
tot op een afstand van 20 meter van de brug. De
maatregel is natuurlijk genomen met ’t oog op het
verkeer. Toch verdwijnt daarmee weer een echt stukje
dorpsleven. Heel wat gezellige praatjes, heel wat
belangrijke zaakjes zijn er afgehandeld. Helaas, dit
verdwijnt, ten behoeven van fiets, motor, auto, rijtuig en
tram. (Nieuwsblad van Friesland)

BALDADIGHEDEN
Oudehorne, 1 mei 1913. M.de.Red.! In het
j.l. Woensdagno. komt een bericht voor over
baldadigheden, gepleegd door van Ameland
terugkeerende arbeiders. Waar in dat bericht ook de
Knijpster Compagnie wordt genoemd, stel ik er prijs
op te verklaren dat genoemde feiten niet zijn gepleegd
door de ploeg arbeiders over welke ik als putbaas
fungeerde. Daar berichten als het bovengenoemde het
verkrijgen van werk zeer bemoeilijken, verzoek ik U
vriendelijk deze verklaring op te nemen. E.I. de Kroon
(Nieuwsblad van Friesland)

80 jaar geleden…
HET ONWELRIEKENDE WATER
Franeker, 12 mei 1933. Doordat deze week de
zeesluizen zijn geopend is het onwelriekende water
van de aardappelmeelfabriek te Dronrijp naar hier
gestroomd, zoodat niet alleen onze binnen-, maar
ook de buitengrachten en zelfs de geheele Leeuwarder
Trekvaart met een inktzwarte, onwelriekende
massa water is gevuld, waarin alle leven is gedood.
Gistermorgen waren verschillende menschen bezig in
bootjes met korven aan een stok de massa’s flauwe
visch, waaronder karpers van pl.m. tien pond, uit het
inktwater op te scheppen. Hedenmorgen was het
zelfs zoo erg, dat de taaie aal langs de kademuren,
met de bek boven water zwom om lucht te happen.
(Leeuwarder Nieuwsblad)

Æ.E. KLUWER
Gorssel, 17 mei 1933. Te Gorssel overleed, 71 jaar oud,
de Deventer uitgever Æ.E. Kluwer. De nu ontslapene
werd te Echten in Friesland geboren en opgeleid tot
onderwijzer. Hij begon in Veendam een uitgeverij
op bescheiden voet en verplaatste in 1891 zijn zaak
naar Deventer, waar een associatie tot stand kwam.
Een nieuwe firma werd toen opgericht van eenigen
grooteren omvang. Later groeide het fonds der
firma Kluwer vooral op technisch gebied tot hetgeen
het thans is in zijn groote veelzijdigheid met het
blad ‘Vraag en Aanbod’. De firma heeft onder haar
uitgaven voorts het weekblad ‘Salland’. (Leeuwarder
Nieuwsblad)

DE BAL IS UIT
Wirdum, 23 mei 1933. Zondagmiddag vond alhier
een ledenkaatspartij plaats. Op een gegeven moment
riep een der spelers, de heer H. Idzenga, dat een hem

DOOR IDS DE JONG

toegespeelde bal ‘uit’ was. Eén der toeschouwers
was het hier niet mee eens en riep, dat de bal ‘in’
geslagen was. Genoemde speler maakte zich over deze
tegenspraak zoo boos, dat hij een klomp greep en er
den toeschouwer, den heer A. Borger, mee op het hoofd
sloeg. De getroffene bloedde hevig en uit onderzoek
van Dr. Duintjer bleek dat Borger een scheurwonde van
wel vijf cm. had bekomen. De gemeenteveldwachter
haalde terstond rijksveldwachter Kleefstra, die de rust
weldra herstelde. (Leeuwarder Nieuwsblad)

60 jaar geleden...
KROTTEN MOETEN VERDWIJNEN
Oudehorne, 8 mei 1953. De woningachterstand is in
Oost-Friesland wel
zeer groot. ‘Met het
oog op de slechte
woningtoestanden
is het toegekende
bouwvolume te
laag’, zo zegt
het rapport. En:
‘krotopruiming
moet in versterkte
mate geschieden’.
Krotten, zoals hier in Oudehorne, moeten verdwijnen!
(Vrije Volk)

VERKEERSWEG DOOR WONSERADEEL
Witmarsum, 8 mei 1953. Sinds de herfst van 1951 is
de N.V. Noord-Nederlandse wegenbouwmaatschappij
bezig met de aanleg van een ruim zes meter brede
verkeersweg dwars
door de gemeente
Wonseradeel.
Arbeiders zijn
hier doende met
het zogenaamde
profielwalsen voor
de bovenlaag. De
weg loopt van
Kievitshorne aan Rijksstraatweg nummer 43 langs
Witmarsum (waar het plaatje genomen is) over Arum
en Kimswerd en sluit bij de Kimswerderlaan aan bij de
straatweg van de kop van de Afsluitdijk naar Harlingen.
(Vrije Volk)

COOPERATIEVE ZUIVELBANK BESTAAT
VEERTIG JAAR
Leeuwarden, 30 mei 1953. Het gebouw van de
jubilerende Coöperatieve Zuivelbank is in de jaren 1936
en 1937 gebouwd. De bouwkosten waren even hoog als
de kosten van de mechanisatie van de bankapparatuur,
die pas heeft plaatsgevonden, namelijk één ton. Met
name Vrijdag is het in en rond dit gebouw enorm druk.
Maar dat zal het op de Dinsdag te houden receptie ook
wel zijn. Als één coöperatieve instelling waardering
verdient - ook wat
de sociale kant
van haar activiteit
betreft - dan is
het zeker de bank,
waaraan de namen
Kuperus en Mes
verbonden zijn.
(Vrije Volk)
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BOEKEN

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

Schiermonnikoog 1640-1965;
Geschiedenis van het eiland
Eddie Bakker
Uitgeverij Louise, Grou, 2013
143 pp. | isbn 9789491536038
€ 20,Waddeneilanden en vakantie
horen bij elkaar. Eddie Bakker
schudt ons in Schiermonnikoog
1640-1965; Geschiedenis van
het eiland ruw wakker. In hoog
tempo passeren opzettelijk
scheepsstrandingen, moord,
verdrinking en een tirannieke
eigenaar de revue. Leuk om te
lezen, dat wel. Maar weg zijn
romantiek en rust! In zijn boek
over Schiermonnikoog belicht Bakker enkele zorgvuldig
gekozen capita selecta uit de geschiedenis van het
eiland. Het boek begint met het tragische verhaal van
Sjoerd Murks en het duivelsvuur, halverwege de 15de
eeuw. We lezen hoe de vrouw van eilandbeheerder
Murks wordt omgebracht door een stel Deense
piraten, waarna haar man wraak neemt door schepen
uit het Noorden tijdens stormnachten opzettelijk te
laten stranden met zijn ‘duivelsvuur’. Dat heeft grote
gevolgen, ook voor Sjoerd Murks… Daarna lezen
we hoe het eiland, dat dan al enkele eeuwen tot de
bezittingen van klooster Klaarkamp hoort, in handen
komt van de familie Stachouwer uit Blaricum nadat
het tijdens de Reformatie onteigend is door de Staten

van Friesland. De Stachouwers hebben het hoog in de
bol. Zo willen ze in de kerk beslist hoger zitten dan de
dominee, dus bouwen ze een aparte gaanderij voor
de familie die hoog boven de preekstoel uittorent.
Ze ‘regeren’ het eiland met harde hand, waardoor
er regelmatig conflicten ontstaan. Vooral de vele
boetes die de Stachouwers aan de eilanders opleggen,
zetten veel kwaad bloed. De Staten van Friesland
kunnen niet ingrijpen, want Schiermonnikoog is min
of meer soeverein. Pas in de Franse Tijd verliezen de
Stachouwers hun ‘heerlijke rechten’. Kort daarna gaat
het eiland over in handen van John Eric Banck uit
Den Haag. Hij koopt het eiland voor 98.000 gulden
(omgerekend naar 2013 is dat ruim één miljoen
euro). Een verademing voor de eilanders. Banck legt
dijken aan, laat kwelders inpolderen, zorgt voor een

betere verbinding naar de wal en bouwt het beroemde
badhotel (dat overigens later door de zee zal worden
verzwolgen). Toch biedt hij het eiland in 1892 te koop
aan, waarna het in handen komt van de familie Von
Bernstorff uit Mecklenburg. De Von Bernstorffs gaan
verder waar Banck is gebleven en maken vooral werk
van het verbeteren van de infrastructuur op het eiland.
Ze beheren het eiland tot 1945. Dan wordt het eiland
opnieuw onteigend, nu door de Nederlandse staat.
In de tweede helft van het boek behandelt Bakker
onder andere de verbinding met het vaste land,
de geschiedenis van de reddingboot – inclusief de
dramatische verdrinkingsdood van schipper Ambrosius
Dubblinga –, de zuivelfabriek en de eendenkooi. Een
apart hoofdstuk is gewijd aan de gruwelijke roofmoord
op pensionhouder Harmannus Johannes Kerstholt
door een Utrechtse oplichter. Kerstholt wordt onder
grote belangstelling van de zwaar geschokte eilanders
begraven. Bakker sluit af met een hoofdstuk over de
dijkdoorbraak van 1862, waarbij het kolkende water
de 400 hectare grote Banckpolder binnendringt.
Honderdvijftig militairen schieten te hulp om het gat
in de dijk te dichten. Wie alle verhalen heeft gelezen, is
voorgoed zijn of haar gemoedelijke eilandgevoel kwijt.
Gelukkig is het boek fraai vormgegeven, waardoor
de scherpste kantjes er wel weer wat vanaf gaan.
Net als andere publicaties van uitgeverij Louise is
ook dit boek fraai verzorgd. Daarnaast is de inhoud
zeer toegankelijk. Voor bezoekers van het eiland een
origineel en verantwoord souvenir, voor mensen die
meer willen weten over het ‘Duitse’ Waddeneiland een
aanwinst voor de boekenkast.

BOEKEN KORT
Kazematten op de Afsluitdijk: Den Oever,
Kornwerderzand, Wons, Breezand
John Verbeek
Uitgave in eigen beheer, 2013
191 pp. | € 35,- excl. verzendkosten (te bestellen op:
john.r.verbeek@kpnplanet.nl)
Vestingwerken en militaire techniek zijn twee van
de favoriete onderwerpen van
historicus John Verbeek. Hij
schreef er verschillende boeken
over. In zijn nieuwste boek
beschrijft hij de geschiedenis
van de verdedigingswerken bij
de Afsluitdijk. Hij schrijft over
de ideeën achter en de bouw
van de imposante kazematten
bij Kornwerderzand, maar ook
over de lotgevallen van de soldaten die de toegang
tot de ‘Vesting Holland’ verdedigden in de meidagen
van 1940. Verder behandelt hij in dit boek de veel
minder bekende verdedigingswerken bij Den Oever en
Breezand en de opvangstelling bij Wons. Verbeek sluit
af met een beschrijving van de rol van de kazematten
tijdens de Koude Oorlog.
Protestantse kerken; Hun pracht en kracht
Regnerus Steensma
Bornmeer, Gorredijk, 2013
272 pp. | isbn 9789056152949 | € 27,50
Het laatste boek van Regnerus Steensma gaat over
de cultuurhistorische waarde van de interieurs van

de protestantse kerken
in Nederland. Hij laat
zien hoe het kerkinterieur
de geschiedenis en de
geloofspraktijk door de eeuwen
heen weerspiegelt. Hij stelt
daarmee het beeld bij dat er
in protestantse kerken niet of
nauwelijks iets te beleven valt.
Net als bij zijn vorige boeken
is de tekst gecombineerd
met foto’s die Steensma zelf maakte, in dit geval
ruim driehonderd. Regnerus Steensma, hoofddocent
Architectuur en Iconografie van het Christendom aan
de Rijksuniversiteit Groningen, overleed in 2012. Het
manuscript van zijn laatste boek is door zijn collega
Justin Kroesen geredigeerd en uitgegeven.
De Laurentiuskerk van Raerd
Willem Hansma
Bornmeer, Gorredijk, 2012
80 pp. | isbn 9789056152796 | € 12,50
Bij de restauratie van de
Laurentiuskerk in Raerd (20092012) is het oude interieur zo
goed mogelijk hersteld op basis
van bouwhistorisch onderzoek.
Daarbij werden onder andere
de originele kleuren weer
aangebracht. Het resultaat mag
er zijn: een kerkgebouw met de
rijke en deftige uitstraling die in

de 19de eeuw kenmerkend was voor de grotere Friese
dorpskerken. Willem Hansma was nauw betrokken bij
de restauratie. In dit boek schetst hij de geschiedenis
van de Laurentiuskerk.
Criminaliteit in Achtkarspelen
Martinus Jongsma
Uitgave in eigen beheer, 2012
548 pp. | isbn 9789064557700 | € 45,- (uitverkocht)
De armoedige
omstandigheden
in Achtkarspelen
in de 19de eeuw
maakten dat delicten
als mishandeling,
drankmisbruik en diefstal
relatief veel voorkwamen.
En dat terwijl daders
vaak publiekelijk ‘aan
de schandpaal’ werden
genageld en de straffen
zwaar waren. Zo kreeg
je in die tijd voor het
stelen van een schaap
een gevangenisstraf van
maar liefst vijf jaar. Martinus Jongsma inventariseerde
alle criminele activiteiten van de inwoners van
Achtkarspelen tussen 1900 en 1945. Blijkbaar is er
zoveel interesse voor het criminele verleden van de
inwoners van dorpen als Surhuisterveensterheide,
Twijzelerheide en Harkema-Opeinde, dat zelfs de derde
druk van het boek inmiddels alweer is uitverkocht.
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KALENDER
29 mei

23 juni

BLIKKEN DOMINEE
Een stadsgids laat tijdens een wandeling de oude binnenstad van Harlingen zien, het thema is de Blikken
dominee en de wandeling volgt de wegen van dominee
Johan Barger en Catharina Helena Mirande. Zij werd in
1894 door dominee Barger vermoord.
www.hannemahuis.nl

BEELDEN IN LEEUWARDEN
Presentatie van een wandel- en fietsgidsje met betrekking tot beeldhouwwerken in Leeuwarden met aansluitend fietstocht.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

NASSAU STADSWANDELING
Gids Bearn Bilker voert langs plekken in Leeuwarden
die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de
Friese Nassaus.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

IN SWALKER YN ‘E GEAST
Muzikaal-literêr programma fan Bennie Huisman oer
de Makkumer dichter en foardrachtskeunstner Wibren
Altena (1917-1987) dy’t ‘de Ballade fan Longerhou’
skreau.
www.tresoar.nl

4, 11, 18 en 25 augustus
STADSWANDELING OUDE BINNENSTAD
Elke zondagmiddag in augustus is een stadswandeling
langs het belangrijkste Leeuwarder erfgoed.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

6 juni

6 juni
TAXATIEDAG
Keramiekmuseum Princessehof organiseert met het
internationale veilinghuis Bonhams een taxatiedag met
als thema keramiek en porselein.
www.princessehof.nl

9 juni
LEZING OVER DE KOEPELKERK
Arjen Bakker, auteur van De gereformeerde kathedraal Koepelkerk Leeuwarden 1923-2013, vertelt over het reilen
en zeilen van deze bijzondere kerk.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

15 juni
RJOCHTDEI
In Joure is het historische spektakel Rjochtdei, waarin
recht wordt gesproken zoals dit in de 17de eeuw
gebeurde. Er zijn acts en spelletjes bij Museum Joure in
sfeer van de 17de eeuw.
www.rjochtdei.nl

15 juni
POEZIEAVOND IN DE OLDEHOVE
Ter gelegenheid van Sint Vitusdag wordt een speciale
poëzieavond in en over de Oldehove gehouden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 16 juni
KONINKLIJKE SMILDE
Tentoonstelling over het familiebedrijf Koninklijke
Smilde B.V. uit Heerenveen, dat dit jaar 150 jaar bestaat.
De ontwikkelingen door
de jaren heen, vanaf de
opening van het eerste
slagersbedrijf in 1863
tot aan het huidige
moderne bedrijf zijn
te zien.
www.willemvanharen.nl

genhuwelijk. Zo’n 100 tot 150 Vikingen slaan hun kamp
op aan het meer De Spokeplas. De Vikingen leven zoals
ze dat in de Middeleeuwen deden. In het dorp is een
middeleeuwse markt en een zeskamp. Live muziek en
een eetfestijn
www.vikingfestivalnoordwolde.nl

3 augustus

31 maaie

THE MAGIC OF THE MING
Colin Sheaf, directeur veilinghuis Bonhams GrootBrittannië en Azië en hoofd Aziatische Kunst, houdt een
lezing over Ming.
www.princessehof.nl

DOOR MARIJKE DE BOER

29 juni tot en met 13 oktober

tot en met
20 augustus

150 JAAR SPOORLIJN HARLINGEN-LEEUWARDEN
Op 14 oktober 1863 werd de eerste spoorweg door
Friesland, de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden, feestelijk
geopend. De tentoonstelling toont oude en nieuwe
foto’s, uniformen, modelspoortreinen van alle typen die
vanaf 1863 gereden hebben en dienstregelingen.
www.hannemahuis.nl

LIEFDE IN
OORLOGSTIJD
Foto’s, liefdesbrieven,
geïmproviseerde bruiloftskleding en film- en geluidsopnames brengen talloze
individuele liefdesverhalen
tijdens de oorlog in beeld.
www.tresoar.nl

30 juni
LEZING OVER MINGDYNASTIE
Drs. Margaret Breukink verzorgt een lezing namens
de Vrije Academie over de Mingdynastie (1368-1644),
dinerende keizers, gezonken handelsfregatten en een
Friese notaris die gek was op porselein.
www.princessehof.nl

5, 6 en 7 juli
VIKINGENFESTIVAL
In Noordwolde wordt een Vikingenfestival gehouden.
Op het programma staat onder andere een echt Vikin-

tot en met 27 oktober
HET MYSTERY MING
Het keramiekmuseum toont topstukken uit de wereldberoemde collectie in een Aziatische ambiance. De
geschiedenis van de bekendste Chinese Ming-dynastie
wordt ontrafeld, van een dinerende keizer tot een
gezonken VOC-schip.
www.princessehof.nl

KFG NIEUWS

VERWACHT

Nieuwe redactie voor De Vrije Fries

Fries Museum

De redactie van De Vrije Fries, het jaarboek dat wordt
uitgegeven door het Koninklijk Fries Genootschap en
de Fryske Akademy, heeft een nieuwe samenstelling
gekregen. Naast de zittende redacteuren dr. Piet
Bakker, dr. Johan Frieswijk, drs. Otto Knottnerus en
dr. Han Nijdam (eindredacteur), zijn tot redacteur
benoemd drs. Marjan Brouwer, dr. Arjen Dijkstra, dr.
Hylkje de Jong, dr. Joop Koopmans en drs. Nelleke
IJssennagger. De nieuwe redactie van de sinds 1839
verschijnende Vrije Fries werkt ondertussen aan de
93ste uitgave van het jaarboek. Artikels kunnen
worden gestuurd aan de redactie, Postbus 54, 8900
AB Leeuwarden.

Het Fries Museum aan het Wilhelminaplein
in Leeuwarden wordt in september officieel
geopend. Het nieuwe gebouw is groter, opener en
publieksvriendelijker. Maar ondanks dat er straks veel te
zien is, blijft een groot deel van de schatten verborgen
in de depots. Fryslân mag alvast stiekem een kijkje
nemen en pareltjes afdrukken. We beginnen in juli met
één van de schitterende foto’s uit de collectie.
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HISTO

www.historischtijdschriftfryslan.nl
�
Ja, ik wil mij op Historisch Tijdschrift Fryslân abonneren.
Ik kies voor:
Een vrijblijvend proefabonnement van drie nummers voor de speciale prijs van € 12,50 i.p.v. € 14,85
(stopt automatisch).
Een jaarabonnement. Ik betaal voor het eerste jaar slechts € 25,- (in plaats van de normale abonnementsprijs
van € 29,95). Het abonnement geldt tot wederopzegging.
Ik word lid van het Fries Genootschap en betaal € 42,50 contributie per jaar. Naast Historisch Tijdschrift
Fryslân ontvang ik jaarlijks de Vrije Fries en heb ik en mijn gezinsleden gratis toegang tot het Fries Museum.
Betalen:
Ik machtig Abonnementenland om het bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Mijn rekeningnummer is:

Ik betaal nadat ik een factuur heb ontvangen.
Voorletters

Achternaam

m/v

Adres
Postcode

Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres
Datum

Handtekening

Stuur deze bon op naar Abonnementenland, Antwoordnummer 1875, 1910 WB Uitgeest (postzegel niet nodig).

Of kijk op www.historischtijdschriftfryslan.nl/abonneren.
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WAT IS
JOUW
FRIESE
TOPSTUK?
breng jouw Friese
Topstuk in beeld en
verdien een plek in
het Fries Museum!
download de gratis app Friese Topstu
of kijk op www.friesetopstukken.nl kken
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