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O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld
Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D.
De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van
stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je
gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water.
Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit!

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
Geopend februari t/m december en in de kerstvakantie.

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
- Gezellige koffie- en
theeschenkerij
uitje van Friesland 2013
- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl

ER

ER FG

#

ELD

O

E

D

W

Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer

•

•

Fryslan_mei_2014 (origineel).indd 2
149516-1-WOUDA_adv230x280_fc.indd 1

GE

I

N

RI

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

een G voor
DOEB RATIS
voor OEKJE
k
geldig inderen
geh
2014 eel

E

MO

E
R LD H

N D I AL

WO

TA

BON

•

PA T R I M

O
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Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Dat Marijke Meu de eerste in Friesland was die aardappelen at, in 1742, is zowel historisch onjuist als
ook een slimme reclamezet: als iemand van vorstelijke bloede deze tot dan verdachte knol at, moest
ze wel veilig zijn. Aardappelen werden al decennia vóór Marijke Meu gegeten; het was relatief goedkoop volksvoedsel, dat weinig eisen aan grond en klimaat stelde. Sedertdien onderging deze teelt vele
hoogte- en dieptepunten tot ze zich vooral in de Friese kleistreek ontwikkelde tot een economische
factor van formaat. Hoe dat zo is gekomen, is een interessante vraag, zeker waar het de pootaardappelteelt betreft. Uiteraard spelen bodemgesteldheid en de nabijheid van de zee een rol, maar de invloed
van de mens is zeker zo belangrijk. Bijzonder is dat modernisering, mechanisering, productvernieuwing en het exploiteren van nieuwe afzetgebieden werden aangejaagd door ondersteunende bedrijven,
niet door de boeren zelf. Het beeld is dat de handelaars al voor de oorlog in auto’s rondreden, maar
dat de boeren nog tot ver na 1945 met paarden werkten.
De geschiedschrijving van de Friese landbouw is matig ontwikkeld: terwijl de sector ook heden ten
dage zowel wat betreft zuivel als ook akkerbouw van groot economisch belang is voor Friesland,
houden treurig weinig mensen zich bezig met historisch onderzoek ervan. Deze Fryslân doet een zet in
de goede richting met liefst vijf artikelen rond het thema de Friese aardappel. Vier van de vijf auteurs
zijn kinderen van de aardappelstreek. <
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PLEKKEN MET VERHALEN

DOOR HANS KOPPEN

Friesland reist: tramtraject
Sneek-Joure

In de tweede helft van de 19de eeuw werd de wereld snel groter. De
mobiliteit van de Nederlanders nam enorm toe. De grootste bijdrage
daaraan werd niet door stoomboot, trein of automobiel geleverd, maar door
de tram. Langs de weg Sneek - Joure zijn nog verscheidene herinneringen
aan de voormalige tramlijn tussen die twee plaatsen te vinden.

De tram op de Bolswarder
weg voor het tramstation
in Sneek in 1920. (Fries
Scheepvaart Museum)

Pijlers van de voormalige
trambrug over de Horseweg.
De brug was in gebruik
tussen 1886 en 1948, in 1968
werden overspanning en rails
gesloopt. De witte betonbrug
is onderdeel van de oude
rijksweg tussen Sneek en
Joure, aangelegd in 1940.
Daarachter is nog net de
dubbele brug uit 1978 in de
snelweg A7 te zien. Situatie
2013. (Foto Hans Koppen)

D

e Friese tramlijnen zijn alleen te begrijpen als we
ze in relatie brengen met de ontwikkeling van
de spoorwegen in Nederland. In 1825 reed in
Engeland de eerste trein, Nederland volgde in 1839. Toch
heerste in ons land lang onzekerheid over de rol die de
spoorwegen zouden moeten spelen. Nederland vond zichzelf
in de eerste plaats een handelsnatie, aan industrie en trein
meende men geen behoefte te hebben. Jarenlang werd in het

parlement gebakkeleid over de vraag of aanleg en exploitatie
van spoorwegen een taak was voor het Rijk of voor het
particulier initiatief. Verder werd (terecht) voorzien dat de
technische aanlegproblemen vanwege de slappe veengrond
en brede laaglandrivieren hier gigantisch zouden zijn, met
navenante gevolgen voor de kosten.
Pas na de Spoorwegwet van 1860 kwam er schot in de

Mobiliteit en modernisering
opbouw van een samenhangend net van spoorlijnen.
Omstreeks 1880 was dat grotendeels voltooid. De mobiliteit
van de bevolking steeg daardoor. Tot het midden van de 19de
eeuw leefde en werkte de gemiddelde Nederlander vrijwel op
één plaats. Hun ruimtelijke mobiliteit was zeer gering. Maar
met de voortschrijdende aanleg en intensievere exploitatie
van het spoorwegnet nam de jaarlijks afgelegde reisafstand
per persoon toe van ongeveer 30 km omstreeks 1850, naar
385 km in 1913 tot 470 km in 1930. Naast het nationale
spoorwegnet groeide in de periode tussen 1880 en 1920 ook
een fijnmazig net van tramlijnen of buurtspoorwegen.
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<< Landhoofden aan de
Fammensrakken in 2013.
(Foto Hans Koppen)
<< Voormalig NTMbrugwachtershuisje met
aangebouwd wachtlokaal
in Uitwellingerga in 2013.
(Foto Hans Koppen)

Rond 1900 waren in het land zo’n 31 tramnetten operationeel.
Deze deden de bevolkingsmobiliteit spectaculair toenemen.
In 1900 vervoerde de trein 30 miljoen passagiers, de tram
57 miljoen. In 1930 waren de reizigersaantallen gestegen
naar 59 miljoen voor de trein en 375 miljoen (!) voor de
tram-/busmaatschappijen. Met het toenemen van het
aantal tramlijnen raakte het platteland uit zijn isolement,
wat grote gevolgen had voor economie en samenleving. De
versterkte regionale vervoersintegratie leidde namelijk tot
grotere markten en verzorgingsgebieden, een aanzienlijke
werkgelegenheidsgroei en tot stijging van het algemene
welvaartspeil. Mede door de tram moderniseerde Nederland
ingrijpend.
Het onderscheidende verschil tussen een spoor- en een
tramlijn was dat de trein op een eigen tracé reed, en dat
de tram gebruik maakte van de openbare weg. Ook was
een tram lichter en eenvoudiger geconstrueerd. Dat had
gevolgen voor de toegestane rijsnelheid; een tram mocht
aanvankelijk niet sneller dan 15 km (later 30 km) per uur. In
1880 was de Nederlandse Tramweg Maatschappij opgericht
die, in weerwil van zijn weidse naam en dito ambities, alleen
tramlijnen exploiteerde in de provincie Friesland en enkele
direct aanpalende gebieden. De NTM groeide uit tot de
grootste tramexploitant van Nederland met een heel netwerk
van Friese tramlijnen, bij elkaar 325 km lang. Maakte men
op de eerste NTM-lijnen gebruik van paardentrams, vanaf
1882 werd op de meeste lijnen met stoomtractie gereden.
Ook in Friesland was de door de tram gegenereerde groei
van de regionale en lokale mobiliteit spectaculair. Tussen
Joure en Heerenveen bijvoorbeeld nam het aantal reizigers
van 7.500 omstreeks 1870 toe naar 81.000 in 1897, en tussen
Heerenveen en Gorredijk in dezelfde tijd van 5.500 naar
78.000. Vlak voor en direct na de Tweede Wereldoorlog
begon de neergang van de regionale tramlijnen. Vanaf 1947
staakte de NTM het passagiersvervoer. De goedkope en
flexibeler inzetbare autobus had de strijd om de reiziger
gewonnen. Op sommige Friese tramlijnen ging het
goederenvervoer nog enkele jaren door.
Het traject Sneek - Joure maakte deel uit van de
tramverbinding die was ontworpen tussen het westen
(Harlingen) en het oosten van Friesland (Drachten). De
eerste stoomtram op die provinciale lijn reed in 1882 tussen
Doede Nieuwenhuis
Sneek
in
1941.en Bolsward. In hetzelfde jaar volgden de baanvakken

Bolsward - Harlingen en Joure - Heerenveen - Gorredijk.
In 1884 werd Drachten bereikt. Een aantal jaren ontbrak
de schakel Sneek - Joure. De aanleg van dat traject ging
namelijk met grote moeilijkheden gepaard. Er liepen in
het schaars bewoonde veenweidegebied tussen die twee
steden geen wegen, alle transport ging daar per schip.
Voor de tram moest daarom een eigen tramdijk met een
flink aantal bruggen worden aangelegd. Bovendien was het
te doorkruisen terrein erg moerassig. Niet eerder dan in
1886 kon de tram van het tracé gebruik maken. De eerste
wegverbinding tussen Sneek en Joure kwam overigens, nieuw
aangelegd naast het tramtracé, pas in 1940 tot stand.

Nederlandse Tramweg Maatschappij
Het feit dat de stoomtram gebruik maakte van de openbare
weg had gevolgen voor de passage door Bolsward, Sneek
en, in mindere mate, Joure. Deze plaatsen hadden een
kleinschalig en dichtbebouwd centrum, waar de tram zich
slechts stapvoets doorheen kon wringen. De stedelijke
wegen en bruggen waren niet op het medegebruik door de
tram berekend. Dat ging dus ook lang niet altijd goed.
(Bijna) botsingen, soms ontsporingen, waren aan de orde
van de dag. De tram was voor de opgroeiende jeugd een
even verboden als uitdagend object om stiekem achterop
mee te liften. In de loop der jaren zijn talloze op de rails
gelegde centen door de onverstoorbaar rondwentelende
tramwielen tot koperslierten uitgewalst, begerenswaardige
trofeeën voor de echte durfal.
Voor wie goed rondkijkt, valt er nog wel het een en ander
van de voormalige NTM-lijn in het veld terug te vinden. Zo
herinnert de naam van de oude rijksweg (‘Tramwei’) aan de
tram en ligt er op grote gedeelten naast die weg een duidelijk
herkenbare aardbaan. Op de oevers van de wateren die
door trambruggen werden gekruist bevinden zich restanten
van sierlijk gemetselde landhoofden en in Uitwellingerga
staat nog een voormalig brugwachtershuisje, voorzien van
haltenaam. Verscheidene NTM-rijtuigen en -goederenwagons
maken tegenwoordig deel uit van het rijdend materieel van
museumlijnen elders in het land. Maar het aantal relicten
valt in het niet bij de blijvende invloed die de tramlijn heeft
gehad op de mobiliteit en levenswijze van de inwoners van
Midden-Friesland. <

Een aanrijding in Sneek in
1931 op de brug over het
Kleinzand tussen tram en
vrachtauto De tram kwam
vanaf het station. (Fries
Scheepvaart Museum)

> Meer weten?
• H. Knippenberg en B. de
Pater, De eenwording van
Nederland. Schaalvergroting
en integratie sinds 1800,
SUN, 1988
• H. Lintsen (red.),
Geschiedenis van de techniek
in Nederland, Walburg Pers,
1993
• A. van der Woud, Een
nieuwe wereld. Het ontstaan
van het moderne Nederland,
Bert Bakker, 2008
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SCHATTEN UIT DE TOPOGRAFISCHE ATLAS

DOOR FRANK VAN DER VELDEN

1

D

eze foto uit circa 1897 met de vijver
achter Rinsma State in Driesum gaf de
kunstenares Jeanne Bieruma Oosting
(1898-1994) in 1979 aan het Fries Museum.
De state was het zomerhuis van Wilhelmina
Christina barones van Sytzama en haar man.
Vermoedelijk zijn zij de hengelaars op de foto.
Jeanne was een achternichtje van Wilhelmina en
logeerde er vaak. Tegen een van de medewerkers
zei Jeanne dat het op Rinsma State ‘s zomers
een paradijs was. Ze vond het heerlijk dat
het leven op de state tijdens de zomerweken
eenvoudig was. Het huis was van binnen kaal en
de slaapkamers waren koud. Maar er was een
prachtig park. Als kind mocht ze daar alles en
kon ze er leven zoals ze zelf wilde.
Het park is vermoedelijk omstreeks 1843

ontworpen door Lucas Pieters Roodbaard (17821851). Toen lieten de ouders van Wilhelmina ook
het huis verbouwen. De tuin heeft alle kenmerken
van een Roodbaardtuin, waaronder de ronde
vijver en de monumentale boomgroepen. De
bomen zijn op deze foto al ruim dertig jaar oud.
Familie van Jeanne was zelf in de 19de eeuw ook
een belangrijk opdrachtgever aan Roodbaard. Een
mooi voorbeeld is Oranjestein in Oranjewoud.
Huis en tuin van Rinsma State zijn door de
eeuwen heen vaak aangepast aan de smaak van
de nieuwe bewoners. In de oorlog is het huis
grotendeels verwoest. Het was onder andere
een bejaardentehuis en het gemeentehuis van
Dantumadeel. Sindsdien is het een paar keer
aan particulieren verkocht. De bekendste recente
eigenaar was wel bankier Dirk Scheringa. Hij liet

De Topografische Atlas van het Fries Museum
bevat een omvangrijke collectie prenten, tekeningen, foto’s, kaarten, plattegronden en
ansichten van Friese steden, dorpen en streken.
Deze rubriek toont de schatten uit de grotendeels onontdekte verzameling werken op papier.

een nieuw familiewapen ontwerpen en in steen
aanbrengen op zijn bezit, met een afbeelding van
een schapenschaar. Niets nieuws onder de zon:
bewoners voor hem hadden dat net zo gedaan. <

o
d

W
u
k
J
n
D

w

M

Frank van der Velden (Nijmegen, 1965) is hoofd
collecties bij het Fries Museum.
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13 september 2013 - 30 augustus 2015

ons kent ons in
de gouden eeuw
Wie deelde in Friesland in de 17de eeuw de lakens
uit? Ontmoet vijf sleutelfiguren met hun persoonlijke
kostbaarheden, ambities en geheimen. Society-expert
Jort Kelder laat zien dat begrippen als old boys network,
nouveaux riches en musthaves van alle tijden zijn.
De Gouden Eeuw komt tot leven.

www.friesmuseum.nl
Mede mogelijk gemaakt door:

Wiersma-Reitsma Stichting
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THEMA: DE FRIESE AARDAPPEL

DOOR KEES KUIKEN

Van knol tot kampioen
Maria Louise van HessenKassel zou in 1742 in haar
paleis als eerste in Friesland
aardappelen hebben
gegeten. (Keramiekmuseum
Princessehof)

De foto toont de Leeuwarder eetkamer van Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765), de
stammoeder van het huis Oranje-Nassau. Proefde ze hier, zoals het verhaal wil, in 1742 de eerste
aardappels in Friesland? Waarom (en wanneer) is dit exotische knolgewas tot echt volksvoedsel
geworden? Hoe werd Friesland in 1998 exportkampioen pootaardappels? En wie waren de mensen
achter dit succesverhaal?

H

et verhaal over Maria Louise (‘Marijke-Meu’) staat
in de Encyclopedie van Friesland (1958), maar de
bron ervan is onbekend en vermoedelijk was het
een verkooppraatje. Het was immers algemeen bekend dat
in verkeerd bewaarde aardappels gif kon ontstaan, maar
wanneer zelfs de Friese Nassaus ervan durfden eten, zou
het daarmee in de praktijk wel meevallen. De aardappelteelt
was vroeger aantrekkelijk voor kleine keuterboeren. Grotere
akkerbouwers verhuurden hun losse braakliggende percelen
tijdelijk aan zulke ‘aardappelaars’. Een dure ploeg en paarden
hadden die niet nodig: alleen een spade en (veel) menskracht.
De eerste aardappels in Friesland zijn kort na 1700 verbouwd
in Surhuisterveen. Door de Spaanse Successieoorlog was

brood erg duur geworden. De aardappel kwam in beeld als
goedkoop alternatief volksvoedsel – zo’n halve eeuw voor
Marijke Meu. Vanaf omstreeks 1750 stegen de graan- en
broodprijzen opnieuw. Plaatselijke kerk- en armbesturen in

Doden bij aardappeloproer
Friesland kochten toen soms partijen aardappels in om die
aan hun ‘gealimenteerden’ uit te delen (wat een teken is
dat het toentertijd algemeen aanvaard volksvoedsel was).
Aardappels zijn zowel op klei als op zand te telen, maar
het beste op kalkrijke zavel (een overgangsgrondsoort
tussen klei en zand). In de Friese ‘kleibouwstreek’ komt
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kalkrijke zavel vooral voor in de gemeente Het Bildt. Als
wisselbouw werd de vlasteelt in deze streek, die vanouds was
uitbesteed aan kleine zelfstandigen, in de 18de eeuw steeds
meer vervangen door aardappelteelt. Vanwege de hogere
opbrengst werden veel kleine vlastelers toen ‘aardappelaars’.
Vanaf 1771 zijn vanuit Franeker Friese aardappels naar
Amsterdam verscheept. De Tegenwoordige Staat van Friesland
(1789) noemt de aardappel het hoofdvoedsel voor de ‘kleine
man’ en de teelt en de uitvoer ervan ‘aanzienlijk’. De in 1810
gebouwde nieuwe korenbeurs in Franeker deed tevens dienst
als aardappelbeurs.
Met de aardappel ging het in de 19de eeuw net zoals met het
aardgas in onze tijd: de belangen van exporteurs botsten met
die van plaatselijke consumenten. Een pseudoschimmel, de
fytoftora, teisterde de aardappelteelt omstreeks 1845 in veel
Europese landen. Hongersnoden waren het gevolg. In 1847
braken overal in Nederland voedselrellen uit. In Friesland
barstte de bom toen bekend werd dat in Harlingen een
schip vol aardappels op het punt stond naar Engeland uit
te varen. Op 24 juni plunderde een woedende menigte het
schip. Dit aardappeloproer breidde zich snel uit en in onder
meer Leeuwarden vielen daarbij doden. De onlusten leidden
ertoe dat Nederland in 1848 een democratischer grondwet

Vooruitstrevende ondernemer
kreeg. De aardappel was dus naast een steunpilaar van de
economie ook een politieke factor van belang.
Voor de fytoftora, die in 1861 opnieuw toesloeg, bleken
vooral kleiaardappelrassen gevoelig. Tussen 1845 en 1875
kromp het totale Friese aardappelareaal met 50 procent
tot 7.500 hectare. Dit was nog altijd 28 procent van alle
Friese akkergrond. Omstreeks 1890 redde de uitvinding
van een bestrijdingsmiddel de teelt. In de volgende halve
eeuw werd de kleibouwstreek het hart van de commerciële
Friese aardappelteelt. Op de zandgronden verbouwde men
aardappels vooral voor eigen consumptie en als veevoer.
Al in 1857 was de aardappelteelt volgens een rapport aan
het Fries Genootschap de hoofdbron van bestaan in het
Bildtse Sint Jacobiparochie. In de hele gemeente Het
Bildt teelde men toen op 16 procent van alle bouwland
aardappels. Een kwarteeuw later was dit areaal verdubbeld.
De gemeenteverslagen geven de volgende cijfers:

Jaar:

1881

1886

1891 1896 1901

Hectares
aardappelen:

1657

1411

1446

1457 1226

Percentage Bildts
bouwland:

31%

26%

27%

30%

Bron: Sannes (1956)

Deze cijfers zijn representatief voor de kleibouwstreek. Er
was in Sint Jacobiparochie in 1857 nog geen sprake van
gespecialiseerde dienstverlening aan aardappeltelers, maar
wel in de koolzaad- en graanteelt. Zo telde het dorp in 1857
al zeven koolzaaddorsbedrijven. Zulke specialismen zijn een
teken van modernisering van de landbouwsector, net zoals
mechanisatie, schaalvergroting en het gebruik van snelle
transport- en communicatiemiddelen. De aardappelteelt
floreerde in deze jaren dus onmiskenbaar, maar was toen
blijkbaar nog op betrekkelijk traditionele leest geschoeid.
In de eerste helft van de 20ste eeuw is de aardappelteelt in
de Friese kleibouwstreek in alle bovengenoemde opzichten
modern geworden. Deze modernisering ging niet zozeer uit
van de telers zelf als van nieuwe ondernemingen die hun een
breed pakket diensten leverden: loon- en transportbedrijven,
maar ook tussenhandelaars. Vooral de laatstgenoemden
maakten vanaf 1900 gebruik van het landelijke spoorweg- en
telefoonnet. In de telefoongids van 1915 stonden 18 Bildtse
aansluitingen, waaronder negen aardappelhandelaars, maar
geen enkele landbouwer. De meeste handelaars kwamen uit
families die al lang in Het Bildt woonden en er vaak ook zelf
hadden geboerd. Na de crisis van 1878 trachtten velen van
hen een ander bestaan op te bouwen.
Pieter Schat (1870-1955) uit Oudebildtzijl was zo’n vooruitstrevende ondernemer. Deze kleinzoon van een Bildtse boer
en zoon van een werkman handelde in aardappelen, suikerbieten en hout, kocht in 1909 zijn eerste auto, liet in 1910
een huis bouwen bij het pas geopende station Vrouwbuurtstermolen en kreeg als eerste in Vrouwenparochie telefoon.
Twee andere aardappelhandelaars lieten in 1917 een sorteerloods bouwen naast het station van Sint Jacobiparochie.

25%
De aardappelrooier, schilderij
van Ids Wiersma (1878-1965).
(Foto Hoge Noorden, Fries
Landbouwmuseum)
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THEMA: DE FRIESE AARDAPPEL
De fytoftora was in de 20ste eeuw grotendeels bedwongen,
maar in 1941 kreeg de aardappelteelt te maken met
een nieuwe parasiet: het cystenaaltje. Om de hierdoor
veroorzaakte ‘aardappelmoeheid’ te voorkomen, werd
in 1949 voorgeschreven dat per perceel slechts eens in
de drie jaar aardappels mochten worden verbouwd. Dit
betekende het einde van veel kleine telers. Vijftig Friese
aardappelaars verhuisden met steun van de provincie naar
de Noordoostpolder. Na 1949 is het Friese aardappelareaal
meer dan gehalveerd: in 1974 resteerde nog 5.735 hectare.
Daarna is herstel opgetreden. Tussen 2008 en 2012
schommelde het aardappelareaal rondom de 8.000 hectare,
waarvan gemiddeld 6.500 hectare voor poters was, 1.400
hectare voor consumptieaardappelen en 100 hectare voor
fabrieksaardappelen. Het zetmeel uit deze laatste groep werd
industrieel verwerkt.

Aardappelmarkt en -veiling in
Berlikum langs de vaart naar
Menaldum in 1916.
(Tresoar)

In 1932 begon in Sint
Jacobiparochie de
Friesche Plantaardappel
Exporthandel N.V. Een
voormalige sorteerloods
werd een aardappelterminal
waar honderd mensen
werkten. De ‘Friesche Plant’
exporteerde over de hele
wereld. Voor een reclamefoto
werd in reuzenletters op het
dak geschreven: PLANTS
DE POMMES DE TERRE.
(Tresoar)

Hun firma overleefde de crisis van 1929 niet, maar maakte in
1932 een doorstart als Friesche Plantaardappel Exporthandel
N.V. De loods werd een aardappelterminal van 2.800 m2
waar honderd mensen werkten. De ‘Friesche Plant’ exporteerde over de hele wereld. Voor een reclamefoto werd in
reuzenletters op het dak geschreven: PLANTS DE POMMES
DE TERRE. Het bedrijf ging in 1969 opnieuw failliet. Dit luidde het einde in van het lokale spoorwegvervoer. De laatste
goederentrein reed hier in 1971.
De Bildtse aardappeltelers waren inmiddels lang niet
meer allemaal kleine aardappelaars. Ook heel wat grote
graanboeren verbouwden nu aardappels: vooral ‘poters’,
niet bestemd voor de consument maar voor andere telers
in binnen- en buitenland. Deze teelt bleef grotendeels
handwerk en dus een bron van veel (seizoen)arbeid:
poten, rooien, sorteren, lezen en verpakken. Terwijl de
tussenhandel moderniseerde, bleef de teelt ouderwets. Ook
in de motorisering liep de dienstensector voorop. Dit blijkt
uit de van 1906 tot 1950 uitgegeven Bildtse autokentekens
(‘nummerbewijzen’). Bildtse boeren bleven nog tot ver na
1945 de voorkeur geven aan paarden.

Mechanisatie in aardappelkathedraal
Een van de grotere Friese aardappelproducenten is de Bildtse
maatschap Jensma. Theunis Jensma uit Holwert kwam in 1845
met zijn Bildtse vrouw Trijntje Bierma boeren aan de Oude
Bildtdijk in Westhoek. De volgende generaties lieten het bedrijf
onverdeeld. In 2012 hadden de Jensma’s samen zes boerderijen in Het Bildt. Hun bouwplan ontwikkelde zich als volgt:
Jaar
Aardappels
Brouwgerst
Erwten
Gras
Klaver
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Vlas
Winterpeen
IJsbergsla
Totaal

1910

1948

1981

1998

2008

12
3
6
2
2
12
5
42

13
4
14
5
36

35
30
25
4
94

50
5
35
6
6
15
117

133
16
47
110
13
13
237

Bronnen: Jensma (1998); Stichting (2008)
Deze verdeling is min of meer kenmerkend voor veel
grote akkerbouwbedrijven op de Friese klei. Aanvankelijk
hielden ze ook nog wat melk- en mestvee, maar daaraan
kwam een einde in de jaren 1970. Tot die tijd bezaten de
Jensma’s op een tractor na geen eigen machinepark. Lokale
loonbedrijven bedienden hen met snarenbedpootmachines
en bunkerrooiers, beide uitvindingen van de creatieve
Franeker landbouwvoorlichter Abe Gerlsma (1919-2012).
Ook particuliere tussenhandelaars (‘commissionairs’)
kwamen regelmatig aan huis. Sinds 1919 bestond tevens
een coöperatieve Friese handelsvereniging (de ZPC) voor de
afzet van zaai- en pootgoed.
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Toen Goffe Watze Jensma in 1972 van de landbouwschool
in Emmeloord kwam, ging het roer om. Hij had in de
Noordoostpolder opgemerkt ‘dat wy hier in ’t Noorden
nag lang soa feer niet waren met de meganisaasy as dêr’.
De grootschalige boerenbedrijven in de Flevopolders
waren vanaf het eerste begin uiterst modern opgezet. Niet
toevallig had in de jaren 1950 de Bildtse firma Kuiken, een
importeur van landbouwmachines, zijn hoofdvestiging
verplaatst naar Emmeloord (het bedrijf stond in 1915 nog in
Sint Jacobiparochie in het telefoonboek als ‘stoomdorserij,
kunstmest- en fouragehandel’). Na 1972 investeerden de
Jensma’s fors, zodat ze vanaf 1975 de aardappeloogst met
eigen materieel konden binnenhalen. Na 1990 breidden
ze het bouwplan uit met de teelt van groenten. In 1996
verrees in de Westhoek een nieuwe loods met koelhuis,
sorteer- en palletiseermachines. Een deel ervan huurde
de ZPC als opslag- en overslagruimte. In deze nieuwe
‘aardappelkathedraal’ van de maatschap is bijna alles
gemechaniseerd en geautomatiseerd. Alleen de laatste
kwaliteitscontrole (het ‘aardappellezen’) is nog handwerk.
Met deze inhaalslag kon de Bildtse maatschap zich spiegelen
aan de grootste particuliere pootaardappelexporteur van
Nederland: Hettema in Emmeloord, in 1898 in Bitgum
opgericht door Hette Hettema. In het seizoen 1994/95

was dit voormalige
familiebedrijf goed
voor 2 procent van
de Nederlandse
pootaardappelexport.
De winst bedroeg
omgerekend 2,4 miljoen
euro. In 1996 werden de
aandelen overgedragen
aan telers, kwekers en
personeel. Dit effende de
weg naar een fusie met
de ZPC, die in 1999, kort
na het eeuwfeest van
Hettema, werd beklonken.
Het hoofdkantoor van
het gloednieuwe HZPC
Holland BV (de ‘H’ staat
hier voor ‘Hettema’)
kwam in Joure. Deze Friese plaats was inmiddels een
strategisch verkeersknooppunt met snelle verbindingen naar
de Flevopolders en de Randstad. Ook de pootaardappels
van de maatschap Jensma worden tegenwoordig door
HZPC geëxporteerd. Met de terugkeer van Hettema werd
Friesland op de valreep van de 20ste eeuw Nederlands
exportkampioen van poters.
Het kweken van nieuwe aardappelrassen is een vak apart.

Bintje PebesmaJansma in 1955 aan het
aardappelschillen, de
Bintje naar haar genoemd.
(Spaarnestad Photo)
< Het kweken van
aardappelen in Engelum,
schilderij uit 1950 van
Johannes Elsinga (18931969). (Foto Hoge Noorden,
Fries Landbouwmuseum)

Bintje voor de stamppot
Bij een Fries aardappelras denken we vooral aan de Bintje,
genoemd naar de scholiere Bintje Jansma uit Sumar (18881976). Deze vanaf 1910 veel verkochte consumptieaardappel
leent zich voor allerlei toepassingen, van stamppotten tot
chips. In de daarop volgende eeuw hebben de Friese kwekers
niet stilgezeten. In Nederland is het Friese HZPC nu één
van de zeven internationale handelshuizen met een eigen
kweekprogramma. In 1962 kweekte voorganger ZPC het zeer
succesvolle exportras Désirée. Op de Nederlandse markt
is de Bildtstar echter bekender. Dit ras, in 1981 ontstaan op
een ZPC-kweekbedrijf bij Sint Annaparochie, was in 2008
onderwerp van een heuse kunstmanifestatie in een museum
in het Belgische Brugge. Het project was onderdeel van het
internationale Jaar van de Aardappel, dat in Het Bildt met
een reeks kunstactiviteiten op boerderijen werd gevierd.
In 2018 vindt de volgende editie daarvan plaats, ditmaal in
samenwerking tussen Het Bildt en Malta. Op het programma
staat onder meer een aardappeldiner met 600 tafels langs
de Oude Bildtdijk. Hiermee timmert de Stichting Bildtse
Aardappelweken dus letterlijk en figuurlijk aan de weg. <

Kweekbedrijf van de Zaaizaad en Pootgoed Coöperatie aan
de Nieuwebildtdijk onder Sint Annaparochie in 1962. Op dit
kweekbedrijf is in 1981 de Bildtstar ontstaan. (Tresoar)

> Meer weten?
• H. Sannes, Geschiedenis
van Het Bildt III, Franeker,
1956
• S. Jensma e.a., Ik bin in
Jensma en ik bin sinnich,
Sauwerd, 1998
• Stichting Bildtse
Aardappelweken, Burgers
op de boerderij, boeren in de
kunst, Sint Annaparochie,
2008
• Kees Kuiken, Het Bildt is
geen eiland, Groningen/
Wageningen, 2013
Kees Kuiken (Leeuwarden,
1954) promoveerde in 2013
op de cultuurgeschiedenis
van Het Bildt. Hij werkt nu
aan Van Broedertrouw tot
bildtweb.nl, een boek over
Het Bildt in de 20ste eeuw.
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THEMA: DE FRIESE AARDAPPEL

DOOR TEUN DE JONG

Poters op wereldreis
De aardappelteelt wist zich na de landbouwcrisis van 1870 op een bepaald
niveau te handhaven. Aan de ene kant bleef er behoefte aan relatief
goedkoop voedsel in de vorm van aardappelen, aan de andere kant hadden
aardappelen voor de telers het voordeel dat ze de oogst direct aan afnemers
konden verkopen, zonder dat een (industriële) bewerking nodig was.
> In 1919 werd de Friese
Coöperatieve handelsvereniging voor zaaizaad en pootgoed (ZPC) opgericht. Op
de Friesche Landbouwtentoonstelling in Leeuwarden in
1927 stond de ZPC met
een stand. (Tresoar)

Verbetering van aardappel
rassen was nodig om de
marktpositie te houden. De
Friesche Mij initieerde een
kweekbedrijf. Op dit bedrijf
Ropta bij Metslawier vindt
verwarming en beregening
plaats van de kweekkas
met zaailingen in 1965.
Het bedrijf bestaat nog
steeds als researchcentrum,
eigendom van HZPC in
Joure. (Tresoar)

D

e aardappel bleek ook minder gevoelig voor de
oorzaak van de landbouwcrisis: de import van
relatief goedkope en lang bewaarbare granen en
lijnzaad uit Amerika, Rusland en India. De aardappel is
immers maximaal een jaar houdbaar, de afzet is grotendeels
binnen de eigen regio en het transport is duur, vanwege
het grote volume. Wel vraagt de aardappelteelt veel
arbeid, waardoor de teelt lange tijd in handen bleef van de
kleinere boeren en gardeniers. Voor grotere boeren werd
de aardappelteelt een onderdeel in het bouwplan om de
handelsrisico’s beter te spreiden.
De aardappel is een vegetatief vermeerderend gewas;
dit betekent dat de vermeerdering niet via zaad, maar
via knollen plaats vindt. Aardappelknollen zijn eigenlijk
verdikte ondergrondse stengeldelen. Hierdoor kunnen
ziekteverwekkers vanuit het loof zich naar de knollen
verplaatsen, waardoor aangetaste planten, dus ziek
plantmateriaal, opleveren. Al in de loop van de 19de eeuw
onderkenden vooruitstrevende boeren dat gezond pootgoed

tot een hogere aardappelopbrengst leidde. Zonder de
oorzaak van deze plantenziekten te kennen, wist men
dus al dat de teelt van kwalitatief goede pootaardappelen
apart van consumptieaardappelteelt plaats moest vinden.
Ook had men snel door dat in de koele kuststreek de
omstandigheden gezonder waren dan meer landinwaarts.
Pas later werd duidelijk dat schimmels, bacteriën en virussen
verantwoordelijk zijn voor deze plantenziekten. Deze kennis
leidde tot een opkomende handel in deze pootaardappelen,
waarbij de verkopende telers garant stonden voor
plantgezondheid en homogeniteit van ras. Het spreekt bijna
vanzelf, dat er hierbij ook minder betrouwbare boeren en
handelaren waren. Het antwoord hierop moest komen uit
een waarborg voor kwaliteit.
In Friesland is de Friesche Maatschappij van Landbouw,
opgericht in 1852 als belangenorganisatie voor boeren en

Loodje van de Friesche Mij
platteland, een voortrekker geweest in het ontwikkelen van
een standaard voor de kwaliteit van zaaizaad en pootgoed.
In 1903 begon de Friesche Mij met een gezamenlijke
beoordeling van gewassen op het veld en in 1906 startte
de veldkeuring van pootaardappelen. De volgende stap
was de invoering van een controle op de af te leveren
pootaardappelen. Het bleek namelijk dat diverse telers en
handelaren goedgekeurde partijen gingen vermengen met
niet-gekeurde aardappelen. Hierna kwam er een reglement
voor de zogenoemde partijkeuring die gewaarborgd werd
met een loodje als verzegeling van de aardappelzak,
met daarop de initialen van de Friesche Mij: FMvL. Dit
handelswaarmerk groeide binnen de kortste keren uit tot een
breed gewaardeerde waarborg. Hiermee was niet alleen de
kwaliteit van de poters gewaarborgd, de toenemende handel
12
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leidde ook tot uitbreiding van het marktgebied. Export van
pootaardappelen werd van steeds groter belang, vooral
naar bestemmingen als België, Frankrijk, Italië en Malta. De
toename van handel leidde ook tot de behoefte van zowel
telers als kleine, regionaal opererende handelaren om meer
inzicht in de prijsvorming en handelsvoorwaarden door
middel van de wekelijkse beurs met noteringen te verkrijgen.
Ook de ontwikkeling van spoorwegen en telecommunicatie
leidde tot een stroomversnelling, die stokte met het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.
Na deze oorlog kwam in 1919 de economie weer op gang
en voelden boeren de behoefte om naast de waarborg voor
kwaliteit de handelspositie verder te versterken. Voor 1914
was er al een initiatief voor een Centraal Verkoopbureau van
de standsorganisatie Friesche Mij. Goedgekeurd pootgoed
kon via dit bureau voor de aangesloten boeren verkocht
worden. Vanaf 1916 verplichtte de Friesche Mij de verkoop
van door haar goedgekeurd materiaal via het Centraal
Verkoopbureau. In 1919 werd dit Verkoopbureau omgevormd
tot een coöperatie: de Friese Coöperatieve handelsvereniging
voor zaaizaad en pootgoed (ZPC). Natuurlijk was deze

Van dorpskoopman naar handelshuis
ontwikkeling de particuliere handel een doorn in het oog.
Die wilde zich voor eigen rekening ook kunnen ontwikkelen
met een eigen keuringswaarmerk en zo ontstond een
tweede keuringsinstituut (KIZ) voor de beoordeling van
pootgoed en zaaizaden. Nadien kwamen er nog eigen
waarmerken van veilingen, coöperaties en particuliere
handelaren in de verschillende provincies. Dit grote
aantal keuringswaarmerken leidde tot ondoorzichtigheid
en mogelijkheden tot fraude. Om het vertrouwen in de
pootgoedkwaliteit te kunnen garanderen en daarmee de
handelspositie van Nederland te waarborgen heeft de
staat het initiatief genomen om de keuringsinstellingen en
normeringen samen te voegen en te harmoniseren tot de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) in 1932.
De Friese pootaardappelboeren hadden al gauw in de gaten
dat voor het behouden en versterken van de marktpositie
ook innovatie en verbetering van aardappelrassen nodig was.
Ook hierin verrichtte de Friesche Mij een voortrekkersrol
door al in 1920 prof. ir. J.C. Dorst aan te trekken als

Het kruisen van aardappelen
op Kweekbedrijf Ropta
State in Metslawier in 1965.
(Tresoar)

consulent plantenveredeling. Eén van de eerste successen
was het ras Alpha, dat tot de dag vandaag nog geteeld
wordt op Malta. In Friesland verbouwd pootgoed gaat in
oktober naar Malta, waarna in maart de primeur aardappelen
voor consumptie weer naar Nederland terugkomen.
Na ruimtegebrek is het kweekbedrijf van de Friesche
Mij verplaatst van Engelum naar Ropta bij Metslawier.
Hier bestaat het bedrijf nog steeds als researchcentrum,
eigendom van HZPC in Joure.
De veredeling tot nieuwe rassen heeft vooral een vlucht
genomen door de invoering van het kwekersrecht. Hierbij
krijgt de kweker gedurende het recht van dertig jaar een
vergoeding voor het raseigendom en kan de kweker ook
het vermeerderingsareaal bepalen. Boeren en kleinere
handelaren, die los van de grote kweekbedrijven zich ook
een positie met eigen rassen wilden verwerven, hebben
zich begin jaren zestig verenigd in de kwekersvennootschap
Fobek; Foar boer en Keapman.
De vestiging van het kwekersrecht heeft de ontwikkeling
van de pootaardappelhandel flink gestimuleerd. Er kon
meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van nieuwe
rassen die vaak specifiek zijn voor bepaalde markten en

Professor J.C. Dorst
werd in 1920 consulent
plantenveredeling bij de
Friesche Mij. Eén van de
eerste successen was het
ras Alpha, dat tot de dag
vandaag nog geteeld wordt
op Malta. (Tresoar)

Twee boerenarbeiders
rooien de aardappels,
prentbriefkaart (Tresoar)

De poters worden lopend in
de geulen gestrooid in Sint
Annaparochie in 1935. (Bildts
dokumintasysintrum)
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>> De Nederlandse Algemene
Keuringsdienst (NAK) is in
1932 opgericht om het vertrouwen in de pootgoedkwaliteit te kunnen garanderen en
daarmee de handelspositie te
waarborgen. NAK-controleur
Runia bevestigt een label op
de kratten met Spaanse pootaardappelen op de veiling te
Berlikum in 1963. (Tresoar)
>> Zo’n 2/3 deel van de wereldhandel in pootgoed komt uit
Nederland. Pootaardappels
worden in de haven van Harlingen geladen, ze zijn bestemd voor Marokko, 1994.
(Tresoar)
Het pootgoed wordt gesorteerd met handzeven in Sint
Annaparochie in 1930. (Bildts
dokumintasysintrum)
>

klimatologische omstandigheden. Bovendien waren de
aardappelrassen onder handelscontrole van de kweker of
het handelsbedrijf dat van de kweker de teeltlicentie had
verkregen. De teler moet in dit systeem het pootgoed van
het licentieras verplicht verkopen aan de licentiehouder,
waardoor deze tijdig over handelsproduct kan beschikken om
daarmee in binnen- of buitenland een markt op te bouwen.
In Nederland worden deze pootaardappelen vrijwel allemaal
in poolverband afgerekend, waarbij, net als bij coöperaties,
de boeren de daadwerkelijke verkoopprijs minus de kosten

Status door pootaardappelteelt
ontvangen. Dit handelssysteem, gecombineerd met de drang
om ook in verre buitenlanden markten te ontwikkelen, heeft
ervoor gezorgd dat ongeveer 2/3 deel van de wereldhandel
in pootgoed uit Nederland afkomstig is. Binnen Nederland
komt er dan weer twintig procent vanuit Friesland.
De aanvankelijke dorpskooplieden ontwikkelden zich tot
handelshuizen. Door fusies en overnames hebben deze
bedrijven de race kunnen volhouden om enerzijds de
ontwikkelingkosten van rasvernieuwing te kunnen dragen
maar ook om in de totaal negentig exportlanden te kunnen
opereren en om daarvandaan het geld binnen te kunnen
halen. De grootste spelers hierbij zijn coöperatie Agrico in
Emmeloord en HZPC uit Joure. Opmerkelijk hierbij is dat
HZPC uit een fusie ontstond tussen coöperatie ZPC en de
particuliere handelsonderneming Hettema. Hiernaast is er
een aantal internationaal opererende particuliere bedrijven
Teun de Jong (Leeuwarden,
1960) is akkerbouwer in Sint
Annaparochie en daarnaast
landelijk voorzitter van de
Nederlandse Akkerbouwvakbond en adviseur/fondsenwerver van Stichting De
Bildtse Aardappelweken.
> Meer weten?
• Jan Bieleman, Boeren in
Nederland. Geschiedenis
van de landbouw 1500-2000,
Amsterdam, 2008
• Pieter Terpstra, Honderd jaar
Friese Landbouw, Leeuwarden, 1978

als Meijer uit Kruiningen en KWS, na de overname van
Van Rijn, uit Nagele. Deze bedrijven ontwikkelden zich
allemaal van nationale spelers met internationale afzet,
tot internationale handelsbedrijven met vestigingen in de
belangrijkste pootaardappelteeltgebieden. Hierbij vindt de
teelt van basispootgoed plaats in Nederland, waarna deze
poters doorvermeerderd worden in de teeltgebieden in
Duitsland, Schotland of Frankrijk. Naast de hier genoemde
grote handelshuizen zijn er ook kleinere bedrijven
overgebleven, die zich veelal tot een beperkt marktsegment
gespecialiseerd hebben. Een voorbeeld hiervan is
Selectiebedrijf Kooi, van oorsprong uit Vrouwenparochie,
dat tegenwoordig in Leeuwarden gevestigd is en zich
specialiseerde in vroeg te oogsten consumptieaardappelen.
Gebieden waarvoor het transport te duur is (Australië) of
waar nationale overheden (VS) op basis van vermeende
plantenziekten de import verbieden, worden meer en meer
gebruikt voor eigen pootgoedteelt van de Nederlandse
rassen op licentiebasis. Toch blijft de grootste afzetmarkt
in Europa en de directe omgeving. Als gevolg van de sterke
bevolkingsgroei in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
is juist daar de behoefte aan voedsel sterk toegenomen.
Hierbij heeft de aardappel het voordeel, dat het gewas in
de ook daar aanwezige vruchtbare gebieden uitstekend
in de winterperiode geteeld kan worden en dat de plant
bovendien een hoge waterefficiency kent. In Europa is
de behoefte aan rasvernieuwing veel sterker. Enerzijds
proberen de aanbieders van aardappelen de afnemende
aardappelconsumptie te ondervangen met niche-producten
als gekleurde, laagcalorische of mooi verpakte aardappelen.
Anderzijds heeft de ombouw naar tot chips en frites
verwerkte aardappelen tot een nieuw rassenpakket geleid.
De pootaardappelteelt heeft de Friese akkerbouw haar
relatieve omvang en status gegeven. Hierbij blijft het
natuurlijk ook voor de toekomst van belang dat het gehele
traject van teelt tot aan de afzet zich op het hoogst denkbare
niveau blijft ontwikkelen. Men moet hierbij uitdagingen
als nieuwe ziekteresistenties, maar wellicht ook nieuwe
vormen van aardappelzaad vermeerderingen als innovatieve
ontwikkeling, opppakken. Maar wel zo dat de afnemers dat
accepteren. Immers, economische vitaliteit is de primaire
voorwaarde voor een gezonde aardappelcultuur. <
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THEMA: DE FRIESE AARDAPPEL

DOOR PHILIPPUS BREUKER

De gerniers
op ’e klaai
Yn Menaam steane noch
gerniersspultsjes. (Foto
Hoge Noorden)

Gerniers, dy lytse lânbrûkers, skine in typysk ferskynsel fan de noardlike klaai fan Fryslân west te
hawwen. Neffens de ynlieding fan Het grondgebruik in Nederland (1912) kamen se yn ús lân dêr
teminsten allinnich mar foar. Dat moat foar in grut part in kwestje fan sosjaal-histoaryske aard west
hawwe, want rûnom hie men lytser en grutter lânbrûkers. Lju sûnder lân hjitten lykwols earne oars
arbeider en elk mei lân wie dêr boer, itsij lyts of grut. Sa ha ik it teminsten fan prof. Hille de Vries heard,
dy’t fan Sumar kaam en it dêrfoar jilde liet.

I
De Reindersbuorren op
Dronryp, mei ekers boulân.
(Tresoar)

t ferskil wie lykwols net beheind ta de bou. Yn de
Greidhoeke hie men boeren en komelkers, de fariant dêre
fan de gernier. It soe dus wêze kinne dat it ûnderskie
gearhongen hat mei de klaai, dêr’t it stânsferskil grutter
wie. Neist dy sosjaalhistoaryske ferskillen hat der fansels
ek in ekonomyske faktor west. Men koe no ienkear op de

fruchtbere klaai makliker mei in bytsje grûn in bestean fine as
op it sân en it fean.
De gerniers kamen foar op de oergong fan Bou- en
Greidhoeke. Wêrom oft se net yn de hiele Bouhoeke de
oerhân krigen, soe nochris neigongen wurde moatte. Miskien
hat it te krijen mei in ferskil yn grutte tusken de pleatsen
yn de echte Bouhoeke fan Bjirmen, Bilt en it noardeasten
en fan dy yn de oergongsstripe. Dêr heech by de see leinen
yn alle gefallen wol de grutte pleatsen en dêr wie al sûnt de
Midsieuwen ek in grutte arbeidersbefolking. Likegoed wienen
dêr fansels ek wol gerniers.
De gerniers binne om 1970-80 hinne ferdwûn, krekt as yn de

It is út it libben
Greidhoeke de komelkers. Meganisaasje en skaalfergrutting,
net yn it lêste plak de ferplichting fan in molktank, makken
dat der gjin bestean mear yn har lytse bedriuwen siet. Oant
dan ta wienen der doarpkes dêr’t suver gjin pleats noch
arbeider wie en dêr’t hast elk foar himsels soarge.
Lytse lânbrûkers hawwe der altyd west, mar Van den Akker
skriuwt yn syn Van den mond der oude Middelzee lykwols dat
se nei 1850 hurd yn tal tanamen, doe’t by it tanimmen fan
15
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Gernier Jousma mei poaters.
(Afron dokumintaasjesintrum)

Nei it stekken mei de gripe moasten se jerappels mei de hân sykje,
1930. (Bildts dokumintasysintrum)

Twa riggen mei jerappels wurde lichte mei in lichter. (Frysk
Lânboumuseum)

kianelikken. It wurd is net algemien bekend en komt ek net
yn ’e wurdboeken foar.
De boargatten hearre noch echt by de tiid fan de ekers, mar
se hawwe it wat langer folholden, oant yn de jierren tritich. It
wienen meast mar lytse hoekjes dêr’t jerappels op ferboud
waarden. Sa wie de jerappelbou ek begûn. Om sokke hoekjes
stienen wol elzeproppen, se waarden hofkes neamd. Dy
hearden noch echt by túnbou. Hjir en dêr binne der noch
restanten fan bewarre, bygelyks by Ingelum en Bitgum.
Waling Dykstra skriuwt yn 1867 dat it earste stik lân dat
alhiel mei jerappels beboud waard, tusken Tsjummearum
en Furdgum yn lei en dat dat west hie yn 1761. Dat hat foar
’t neist fan in boer west, net fan in gernier. Men wiisde dat
stik hûndert jier letter noch oan, wol in teken dat it noch
lang as wat bysûnders beskôge waard. Yn 1802 frege in
hierder fan in pleats ûnder Minnertsgea fan it Ljouwerter Sint

Jerappelwurkers yn Sint
Anne om 1920 hinne. (Bildts
dokumintasysintrum)

de frijhannelsgedachte ek yn it bûtenlân in grutte fraach
opkaam nei jerappels en flaaks. Dy fruchten hawwe it dus
west dy’t makken dat der safolle gerniers kamen. En dat jildt
foaral foar de jerappel. It flaaks krige mei de komst fan it
Amerikaanske katoen om 1880 hinne in grutte klap. Flaaks,
dat mear by gruttere lânbrûkers boud waard, hie dit foar dat
it winterdeis wurk oan losse arbeiders joech, as it rûpele en
braakt waard.
Mar wêr’t it om giet, is dat de gruttere fraach ta gefolch
hie dat pleatsen út elkoar fleagen. Foar los lân koe folle
mear hier bard wurde as foar lân ûnder in pleats. It late ta it
opdriuwen fan de hieren, want it losse lân waard by opbod
ferhierd. It skeelde soms wol fjouwer kear safolle. Foaral
tsjerkelân waard los ferhierd.
Tenearsten waarden jerappels net oan richjes ploege, mar
yn boargatten set. Boargatten hearre by de tiid fan de ekers,
richjes by sljocht ploeid lân. Yn de boargatten kaam dan earst
in hantsjefol keunstdong. Dat guod hjitte kiane, in namme
dy’t Súdamerikaanske komôf ferriedt. It kin in ferbastering
fan Spaansk guano (dong) wêze, mar ek op Guyana as plak
fan oarsprong wize. It yn ’e gatten smiten fan dy kiane hjitte

Gerniers yn soarten
Antoanygasthús de fâden tastimming om in stikmannich
pûnsmietten mei jerappels te bebouwen, wat om advys
foarlein waard oan in kundige bouboer. Ek dat wiist derop
dat by boeren de jerappelbou him pas yn de njoggentjinde
ieu ûntjûn hat.
Men hie lytse lânbrûkers yn soarten. De lytsten wienen
de arbeiders dy’t in stikje lân fan de boer brûkten. Dy
sieten in soad oan de Hûnestreek yn ’e Bjirmen en oan de
Aldebiltdyk. Se bouden túnfruchten, lykas sipels en woartels.
In sipelhanneler hat my ris ferteld dat se soms wol by 26
adressen lâns moasten om in frachtwein fol te krijen.
Wat grutter wienen de lytse gerniers, dy dienen der meast ek
los wurk by. Sy namen allerhande lânwurk oan, mar brûkten
in pûnsmiet of wat lân sels. De âlde namme wie yn it westen
fan Fryslân koaltsjer en yn it easten gernier, teminsten dat
skriuwe Rinse Posthumus en De Haan Hettema yn 1836
yn it ferslach fan har reis nei Sealterlân. Sy bouden sipels,
woartels, koal en iere jerappels. As neifrucht kamen yn it
iere jerappellân rapen. Dy moasten der foar Menamer merke
yn, dat wie mids augustus. Mar iere jerappels leinen har de
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túnkers mear op út. Se namen tsjin 1900 hurd yn tal ta. Dat
hat miskien te krijen mei grutter wurdende stêden. Se wienen
konsintrearre yn Berltsum en fanâlds fansels yn Huzum by
Ljouwert. Berltsum wie oars yn 1511 oan it Register fan de
Oanbring te sjen ek al in plak mei in soad túnkers. Sy namen
de bou fan iere jerappels oer.
Al dizze lytse lânbrûkers hakken de bou noch lang. Se
hienen it lân op ekers te lizzen. Dat wie om 1920 hinne
noch wol sa. Neitiid lieten se it ploeien oer oan in lokale
fuormanderij. De jerappels dy’t se bouden, bleaunen meast
dy foar konsumpsje. Poaterbou wie mear wat foar de gruttere
gerniers en de boeren. Dizze lytse lânbrûkers en har fuorlju
binne ferivige yn it wurk fan Reinder Brolsma en Trinus
Riemersma. Tink mar oan Grûn en minsken mei syn Daniël
fan Kuken en it ferhaal De eker of oan de Modderklauwers út
De reade bwarre.
En dan wienen der noch de grutte gerniers. Dy hienen in
hynder, soms ek wol twa, want grutten wienen der fansels ek
yn soarten. De grutsten hienen ek in arbeider, al dienen de
measten it mei heit en soan. Se holden ek in stik of acht of
heechút tsien kij, want se hienen oars as de lytse gerniers in
mingd bedriuw. De frou molk mei. It jongfee gong simmers
nei it Noarderleech of ek wol nei Baaium of Gaast. Dat wie
de sitewaasje foar de lêste oarloch.
Nei 1950 kaam it wikseljen fan bou en greidlân sterk op.
Jerappels mochten om jerappelwurgens langer mar ien kear
yn de trije jier op itselde stik boud wurde en de oare twa
jier waard it lân dan ynsiedde ta saneamde keunstgreide.
Stikstof makke dat der in soad gewaaks op kaam. De greide
waard dan it tredde jier wer skuord. Mei elektryske stekken
koe sokke greide yntinsyf brûkt wurde. It feebeslach koe
sa hast twa kear sa grut wurde. Lytse spultsjes waarden ta
gruttere ferboud. By de bou leinen inkelde gerniers har út
op stamseleksje fan jerappels. In stam begûn mei it kiezen
fan ien of inkelde sterke planten út in oare stam. En dat is

noch sa, want it systeem is net folle feroare. Dy stamplanten
waarden dan in oantal jierren fermeardere en alle jierren
keurd troch de NAK. Nei in oantal jierren hie men dan in
eigen stam. De fjilden mei jerappels fan sa’n stam waarden
beoardiele as S (Superelite), SE, E (Elite; dêr wienen twa
kategoryen fan, E1 en E2) of as A of C. De S-en waarden
ferkocht as plantguod en wienen tweintich-tritich persint
djoerder as de E’s. De SE’s en E’s waarden ek wol ferkocht
om te fermearderjen, mar dat waarden dan A’s. Dy wienen
foar de konsumpsje. Der siet wol dynamyk yn it bedriuw fan
de gruttere gerniers.
It lân wie meast fan harsels, mar der wie ek hierd lân by,
faak fan de tsjerke. De uterste grins sil om ende by de fjirtich
pûnsmiet lein hawwe. Soms hienen se it spul fan har âlden
oernommen, mar ek wol bouden se it út fan in lyts spul nei
in grutter. Oergong nei in pleats weagen net folle.
Der waarden in soad fruchten tagelyk ferboud, net allinnich
jerappels, mar ek biten,
rapen, weet, hjouwer, koarn,
earte, grutte beane, flaaks en
koalsied. Sûkerei soms ek wol,
mar net folle en ek net sa lang
mear yn de 20ste ieu. Yn de
jierren tritich is it in skoft mei
tulpen en ek wol gladioalen
besocht. Mar haadsaak wienen
dochs de jerappels.
Noch wer grutter wienen de
boeren, dy’t der fansels ek yn
soarten wienen. In boer waard
men lykwols pas as men
ynwenjend personiel en ien of
twa fêste arbeiders hie. <
Jerappels sette yn Aldebiltsyl yn
1980. (Tresoar)

Meastentiids waarden
jerappels op lytse hoekjes
ferboud. Om sokke hoekjes
stienen wol elzeproppen. By
Bitgum binne noch restanten
bewarre. (Foto Hoge
Noorden)

Philippus Breuker (Skingen,
1939) hat heechlearaar Frysk
west en is in gernierssoan.
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DOOR GERRIT HERREMA

Teelt op smalle akkers
Tot in het begin van de 20ste eeuw was het in Friesland algemeen gebruikelijk
dat aardappelen, evenals een aantal andere gewassen, op smalle akkers of
‘bedden’ verbouwd werden. Deze akkers hadden, afhankelijk van de streek,
een breedte van 1.90 tot 2.70 meter en waren gescheiden door een voor van
circa dertig centimeter breed en twintig centimeter diep.

Aardappelen poten
waarbij de geulen door
een geulentrekker
worden gemaakt. (Fries
Landbouwmuseum)

M

en veronderstelt dat deze zogenoemde ‘smalleakker-cultuur’ met de komst van de aardappelen
in de 18de eeuw zijn intrede heeft gedaan
op de kleine intensieve akkerbouwbedrijfjes met enkele
pondematen (van 0.37 hectare) bouwland, de zogenoemde
gardeniersbedrijven.
Een gardenier huurde ook vaak land van een boer om er
vroege aardappelen op te verbouwen. De akkers hadden een
iets afgeronde, bolle vorm en de voor diende als afvoer van
overtollig regenwater om daarmee rot en ziekten in het gewas
te voorkomen of te beperken. Een bijkomend voordeel van de

voor was de mogelijkheid om van daaruit de aardappelen te
verzorgen en de akkers te wieden.
Het spitten van de akker was een heel serieuze zaak. Eerst
diepte men de bestaande voor iets uit nadat de zijkanten
langs een lijn waren afgestoken (fuorge útsmite). De
vrijkomende grond werd beurtelings rechts en links op de
akker gelegd. In het voorjaar deelde men met de spade
(lodde) de akker in de lengte in tweeën en spitte helft voor
helft, waarbij de spitter in de voor stond. Met de uitbreiding
van de aardappelteelt naar de grotere landbouwbedrijven
pasten lokale smeden rondgaande éénscharige ploegen
aan voor het ploegen van smalle akkers. Ze vervingen de

Met de ‘houwer it lân yn’

De grond tussen de
aardappelplanten moest
worden losgmaakt. Dat
wieden gebeurde met
een lange hak. (Afron
dokumintaasjesintrum)

voorkar door een verstelbare voet en de trekhaak werd
verstelbaar om zo een goede overbrengen te bewerkstelligen
van de trekkracht ten opzichte van de gang van de paarden
en de gewenste werkdiepte van het rister en breedte
van de ploegsnede. Van twee bestaande akkers werd de
eerste ploegsnede in de tussenliggende voor geploegd.
Afhankelijk van de akkerbreedte maakte men een even aantal
ploegsneden zodat de nieuwe voor op het midden van de
oude akker kwam te liggen. Spitakkers bleven op hun vaste
plaats, ploegakkers wisselden met elke keer ploegen. Een
perceel van twintig akkers breedte telde na het ploegen
negentien hele en twee halve akkers. Een vlakke iets bolle
akker en een rechte schone voor waren een erezaak voor de
ploeger.
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Voor het eggen van de akker maakte men gebruik van een
eg waarmee een halve akker gelijk op bewerkt werd. Aan een
ketting van circa vier meter lengte spande men een paard
en een man in de tegenoverliggende voor hield de eg op de
akker. Dat was het zogenoemde ‘tippen’, om de twee passen
een ruk geven, waardoor de eg in beweging bleef, wat gunstig
was voor de verkruimeling en de onkruidbestrijding. Voor
het bewerken van de voor gebruikte men een voren-eg en de
losse grond in de voor werd met een voren-ploeg opgewerkt.
Bij veel gardeniers en kleine akkerbouwers was de aardappel
het hoofdgewas van het bedrijf. Het was ook vrijwel het
enige gewas waar bij een grote hoeveelheid stalmest kon
worden gebruikt. Soms werd er stalmest uit de Greidhoeke
aangevoerd, de zogenoemde ‘vierdong’, zoals in Barradeel
waar het, volgens de informatie in het boek Beschrijving
van de aardappelteelt in Nederland (1910), vrij normaal was
om 25.000 tot 30.000 kilo per pondemaat aan te wenden.
Van den Akker heeft het in zijn boek Van den mond der oude
Middelzee over ‘Een normale hoeveelheid mest op één
pondemaat noodig, was zoo ongeveer een vracht van een
schip van 17 ton’.
Voor het zaaien van bonen gebruikte men een pootstok, voor
aardappelen maakte men gebruik van een pootboor waarmee
men een cilindervormig gat maakte waarin de zorgvuldig
voorgekiemde poter ingelegd werd. Afhankelijk van de
streekeigen breedte van de akker werden er vier, vijf of zes
rijen aardappelen op een akker gepoot. Men sprak dan over
‘fjouwer- fiif- of seis-lofs-ekers’. Het maken van de pootgaten
was mannenwerk, het inleggen van de poters en het dichten
van de pootgaten het werk van vrouwen en kinderen.
Tot de verzorging van de aardappelen gedurende de
groei behoorde het losmaken van de grond tussen de
aardappelplanten en het wieden met een lange hak (houwer)
of schoffel tot dat de aardappelplanten de gehele akker bezet
hadden (it lân yn).
Gedurende het groeiseizoen werden de aardappelen een
aantal malen bespoten tegen ziekten. Een veel gebruikt
middel tegen de aardappelziekte fytoftora (phythophthora
investans) was indertijd de zogeheten Bordeauxe pap,
een licht groen gekleurde pap van kopervitriool en kalk.
Het middel werd op de akker in een vat of kuip gemengd
met slootwater en verspoten met een op de rug gedragen
sproeibus. Door middel van een handpompje perste men de
spuitvloeistof via een slang naar de spuitdoppen. Door de
houder met spuitdoppen heen en weer te bewegen kon men
aan weerskanten van de voor een halve akker bewerken.
Het oogsten van de aardappelen gebeurde ook handmatig.
Met een rooivork met afgeplatte tanden werden de
aardappelen uit de grond gespit en meestal door vrouwen
en kinderen in speciale aardappelbakjes met gazen bodem
opgezocht. Twee van die bakjes leegde men vervolgens in een
jutezak en droeg die naar de hoop op het eind van de akker.
De opslag van de voor consumptie bestemde aardappelen
gebeurde vaak op hetzelfde perceel als waar de aardappelen
op verbouwd waren. Met een schep maakte men een ‘vloer’

van circa vijf centimeter diep en 1.50 meter breed. Met
de vrijkomende grond maakte men aan weerskanten een
opstaande rand. Nadat de aardappelen netjes aan de hoop
gebracht waren, werden ze afgedekt met een laagje bladriet,
dat op haar beurt weer aan de voet en boven op de hoop met
wat grond werd vastgelegd. Om de aardappelen gedurende
de winter vorstvrij te bewaren bracht men in de late herfst
een extra laag grond op de hoop aan, de zogenoemde
‘winterhûd’.
Poters voor eigen gebruik werden vaak opgeslagen in de kelder, schuur of speciaal voor poters ingerichte bewaarplaatsen.
Men had dan gedurende de winter en vroege voorjaar de
mogelijkheid om de poters te laten kiemen en de spruiten te
laten afharden, om zodra het weer het toeliet deze te poten.
Het einde van de smalle-akker-cultuur kwam in de jaren
twintig van de vorige eeuw. Tot die tijd kende men geen
drainage van bouwland. De percelen waren bol (krunich) en

Voor aardappelen maakte
men gebruik van een
pootboor waarmee een
cilindervormig gat werd
gemaakt waarin men de
zorgvuldig voorgekiemde
poter inlegde. (Afron
dokumintaasjesintrum)

Van smalle akkers naar ruggen
het sloot- en grondwaterpeil vaak vrij hoog. Omstreeks 1920
bediscussieerde men het voor en tegen van ‘akkerbouw’ ten
opzichte van ruggenteelt nog. In de ‘lytse bouhoeke’ (het
noorden van de voormalige gemeente Wonseradeel) koos
men voor vlak gedraineerd land en paste men het telen op
ruggen al vroeg toe. Drainage van het land en een betere
beheersing van het slootwaterpeil door bemaling zorgden
er voor dat het bouwland, met name in het voorjaar, droger
kwam te liggen en daardoor eerder te bewerken was. Door
het telen van aardappelen op ruggen en de andere gewassen
op vlak land en op rijen was het mogelijk om het intensieve
handwerk te beperken en eenvoudige werktuigen te gaan
gebruiken. Niet alleen de mechanisatie, maar vooral een meer
en betere toepassing van drainage en bemaling, heeft het
verdwijnen van de ‘smalle-akkers’ mogelijk gemaakt. Met de
ruggenteelt kwam ook de eenvoudige mechanisering van de
aardappelteelt op gang zoals de geulentrekker bij het poten
en de lichter bij het oogsten van de aardappelen.
Ook al wordt er alleen nog maar wat ‘akkerbouw’ bij
volkstuinders toegepast, toch spreekt men nog steeds van
akkerbouw als het over het verbouwen van gewassen gaat
zoals aardappelen, granen en bieten. <

Een middel tegen
de aardappelziekte
fytoftora was een pap
van kopervitriool en kalk.
Vermengd met slootwater
werd het verspoten met een
rugspuit. Het besproeien
van ‘fjouwer-lofs-ekers’ met
de rugspuit, 1930 (Bildts
Dokumintasysintrum)

Gerrit Herrema
(Oosterbierum, 1941) is
gepensioneerd docent
Agrarische techniek bij
het landbouwonderwijs.
Hij is vrijwilliger bij het
Fries Landbouwmuseum
te Earnewâld en lid van
de Friese vereniging voor
historische landbouw Afron.
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Op een mooie dag
in de late 19de eeuw
komt Anne van der
Meer thuis uit de
stad. Ze heeft voor
haar echtgenoot
Hette Hettema een
nieuw zwart pak, een
‘Garibaldi’-bolhoed
en een wandelstok
met een zilveren
knop meegenomen.
Hette weet niet wat
hij ziet en vraagt wat
de bedoeling is. Zijn
vrouw Anne deelt
hem mee: ‘Do bist no
ierdappelkeapman.
Do moatst nei
Dútslân. Dêr ha
se fan dyn setters
(pootaardappels)
mear ferlet as hjir’.
Vervolgens stopt ze
hem honderd gulden
in de hand. Volgens
de overlevering is
dit het begin van
de multinationale
onderneming
Hettema Zonen uit
Beetgum.

Hette Hettema en zijn
vrouw Anne van der Meer
met van links naar rechts
hun kinderen Magdalena,
Fokke, Minke en Tjitze, 1905.
(Stichting Erfgoed Fundaasje)

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

Pioniers in
pootaardappels

I

ndirect begint de geschiedenis van het handelshuis
Hettema bij pake Hette Pieters Hettema (1797-1882).
Op zijn dertiende gaat Hette het huis uit om aan de
slag te gaan als boerenknecht. De ondernemende jongeman
krijgt op zijn zestiende de leiding op de boerderij van zijn
grootmoeder. Een paar jaar later bestiert hij een boerderij
met zeventien koeien bij Dearsum. In 1843 strijkt de
succesvolle landbouwer - die dan al vijftig koeien heeft - in
Beetgum neer. Hij huurt er een flinke boerderij met 120
pondemaat aan grond, de helft van deze 44 hectare is
bouwland waarop hij aardappels en vlas verbouwt. Zijn zoon
Tjitze (Tsjisse) Hettes Hettema (1830-1891) heeft het een
stuk minder goed voor elkaar. Zijn veestapel bestaat uit niet
meer dan drie koeien, een varken en een paar kippen en
geiten. Hij verbouwt verder wat aardappelen, bonen, uien,
wortelen, kool en vlas. De zwaarmoedige Tsjisse is heel
anders ingesteld dan zijn vader. Hij ziet het leven somber in,
twijfelt steevast net iets te lang voordat hij de opbrengsten

van zijn land verkoopt en verhuurt zichzelf uiteindelijk als
boerenknecht. Na diverse baantjes elders in Friesland keert
hij in 1863 met zijn vrouw Minke terug in Beetgum om er als
kleine gardenier zijn brood te verdienen. In Beetgum worden
hun vijf kinderen geboren. Vierde in de rij is Hette Tjitzes
Hettema (1863-1947). Hette heeft niet alleen de voornaam
van zijn pake gekregen, maar is ook gezegend met diens

Handelshuis Hettema
handelsgeest en doorzettingsvermogen. Hij is vast van plan
om te ontsnappen aan de soberheid die hij in zijn jeugd
heeft gekend. Zijn vrouw Anne van der Meer (1865-1926) is al
net zo’n aanpakker en doorzetter.
Hette Hettema weet als geen ander hoe hij zijn wortels, rapen, bonen, uien en aardappels aan de man moet brengen.
Hij levert producten van goede kwaliteit. Vooral zijn pootaardappels hebben onder gardeniers en akkerbouwers in
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Friesland een uitstekende naam. Zijn vrouw Anne stimuleert
hem om ook nieuwe markten te verkennen. Eind jaren negentig van de 19de eeuw reist hij per trein met een hutkoffer
vol pootgoed - en zijn nieuwe kleren - naar Duitsland. De reis
is een groot succes. Hij houdt er flink wat vaste klanten aan
over en in 1898 is de oprichting van Handelshuis Hettema
een feit. Hoewel hij zich aanvankelijk richt op Duitsland, gaat
het meeste pootgoed al snel naar België, Frankrijk en Italië.
Het gaat Hettema zo voor de wind dat hij zijn areaal bouwland steeds verder kan uitbreiden. Eerst alleen rond Beetgum, later ook in de buurt van Leeuwarden. Ondertussen
runt zijn vrouw Anne een lucratief winkeltje in kruidenierswaren. In 1917 verhuizen Hette en Anne met Leen en Fokke naar
Leeuwarden, het centrum van de aardappelhandel. Met hun
twee nog thuiswonende kinderen gaan ze in Huizum wonen,
zoon Tsjisse en dochter Minke zijn dan het huis al uit. Tsjisse
en Fokke zien het wel zitten om hun vader op te volgen. Als
vader Hettema in 1919 een samenwerking aangaat met een
aantal andere particuliere handelaren uit de omgeving van
Leeuwarden, wordt zoon Tsjisse seniorverkoper van de ‘N.V.
Handelsvereeniging “Cultura” – Handel in Landbouwproducten, Import-Export’. Ondanks de florerende handel besluiten
de samenwerkende handelaren hun coöperatie drie jaar later
alweer te ontbinden. Ze willen hun handen toch liever vrij
houden. Het is voor Hette een mooi moment om het bedrijf
over te doen aan zijn zoons Tjitze (Tsjisse) Hettes Hettema

Uitvinder bekende aardappelrassen
(1889-1957) en de twaalf jaar jongere Fokke Hettema (19011977). Op 23 juni 1922 wordt de firma onder de nieuwe naam
‘Hettema Zonen’ ingeschreven in het handelsregister in
Leeuwarden.
Tsjisse woont met zijn vrouw Trui in het ouderlijk huis in
Beetgum. Naast het huis laat hij twee voor die tijd grote
aardappelpakhuizen bouwen. Vervolgens laat hij het ouderlijk
huis slopen om er een opvallend herenhuis voor in de plaats
te zetten. Er is voldoende ruimte, zodat de nog ongetrouwde
Fokke bij zijn broer en diens vrouw kan komen inwonen.
De jonge aardappelhandelaren kunnen uitstekend met
elkaar overweg en lopen over van ambitie. In hun nieuwe
kantoor laten ze elektrisch licht en telefoon aanleggen, ze
rijden als een van de eersten in Beetgum in een auto rond
en via een dictafoon leren ze maar liefst drie vreemde talen:
Frans, Duits en een mondvol Italiaans. De talen waarin ze
ook reclamefolders voor hun pootaardappelen laten maken.
Vooral Fokke blijkt een talenwonder. Ook beginnen ze een
nieuwe, goedlopende bedrijfstak, het kweken van tulpen. Een
specialisme waarin vooral Tsjisse uitblinkt. Geen wonder dat
Hettema Zonen eind jaren dertig de grootste werkgever in
Beetgum en wijde omgeving is. De bedrijfsgebouwen worden
opnieuw uitgebreid, nu met een loods van 19 bij 40 meter
met koelcellen en ruimten om de bloembollen en pootaardappelen te bewerken en te bewaren voor de export. Overigens is het hoofdkantoor dan inmiddels weer in Leeuwarden

gevestigd, nu aan de Fonteinstraat 79. Tsjisse woont van
1929 tot 1938 met vrouw en acht kinderen in het huis ernaast
op nummer 77, op loopafstand van de aardappelbeurs. Hij
kan echter niet aarden in de stad en laat een fraai landhuis
bouwen tussen Beetgum en Beetgumermolen. Naast het
huis - dat de familie in 1938 betrekt - komen een broeikas en
bijgebouwen voor de bloembollen- en aardappelkwekerij. Het
bloeiende bedrijf krijgt in de jaren vijftig filialen in Winsum
(Gr.), Emmeloord, Parijs en Péronne. Dat is het werk van
broer Fokke die vooral de externe contacten onderhoudt:
‘In de Nederlandse aardappelhandel wordt hij beschouwd
als een van de groten in het vak’. Vanaf 1957 staat hij er alleen voor als Tsjisse overlijdt. Gelukkig staat er dan alweer
een nieuwe generatie klaar om in het bedrijf te stappen:
Hermanus (Herman) Tjitzes Hettema (1928-1996). Herman
ambieert geen directeursfunctie, maar legt zich toe op de
aardappelkweek en is de uitvinder van bekende aardappelrassen als de Draga en de Spunta. Zijn topper is de Amaryl die
in een mum van tijd bij vrijwel elke huisvrouw in Nederland
bekend is onder de naam ‘Hettema’. Bijzondere eigenschap

‘Komt naar Friesland
onze bedrijven en
aardappelvelden
bezichtigen. Wij leiden
U rond in vorenstaande
auto.’ Voor de deur van
het herenhuis aan de
Berltsumerdyk in Beetgum
staan Fokke (links) en
Tsjisse Hettema (rechts).
(Stichting Erfgoed
Fundaasje)

‘Het sorteeren der
plantaardappelen wordt
gedaan door onze vaste en
vakkundige werklieden die in
ons eigen landbouwbedrijf
het geheele jaar werkzaam
zijn. Alle oogen zijn gericht
op de planters op de
sorteermachine, opdat
geen zieke of gestoken
planters in de zakken
komen.’ (Stichting Erfgoed
Fundaasje)
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THEMA: DE FRIESE AARDAPPEL

‘Het planten der aardappelen
geschiedt niet met de
ploeg, maar met een stalen
holle plantboor, met welke
de gaten in den kleigrond
worden geboord, waarin de
voorgekiemde planters dan
voorzichtig met de kiemen
naar boven worden gelegd.’
(Stichting Erfgoed Fundaasje)

van deze aardappel is dat hij resistent is voor de gevreesde
aardappelmoeheid. De (verplichte) eerste twee letters van de
naam Amaryl verwijzen daarnaar: Aardappel Moeheid.
Rond 1970 is Hettema Zonen wereldwijd een van de
grootste particuliere exporteurs van pootaardappelen. Het
hoofdkantoor verhuist van Leeuwarden naar Emmeloord,
een centralere plek voor de vierhonderd telers en negentig
kwekers die inmiddels leveren aan Hettema. Enkele jaren

later verhuizen ook het aardappelkweekbedrijf en de
proefvelden van Beetgum naar de polder: ‘De ervaring
heeft geleerd, dat het kweekbedrijf toch dichter bij het
hoofdbedrijf gevestigd moet zijn dan nu het geval is’. Nieuwe
filialen worden geopend in Wehe den Hoorn, Middenmeer,
Franeker, De Cocksdorp en Steenbergen. Kort na het
honderdjarig bestaan fuseren ZPC (Zaaizaad en Pootgoed
Coöperatie) en Hettema Zonen tot HZPC. De Leeuwarder
Courant van 26 november 1998 over de samenwerking
tussen de aardappelgiganten: ‘De fusie wordt ingezet om
een breder assortiment aardappelen te kunnen aanbieden.
Beide bedrijven vullen elkaar met het rassenpakket voor
een groot deel aan. Hettema heeft rassen die geschikt
zijn voor de teelt in het Middellandse Zee-gebied. De
ZPC richt zich meer op de Europese markt. Dat bedrijf is
sterk in frites en tafelrassen. Hettema zit daar wat minder
in.’ Het nieuwe bedrijf met 230 werknemers heeft zijn
hoofdvestiging in Joure en heeft meer dan tien vestigingen
in Europa en daarbuiten. Het centrum voor Research en
Development zit in Metslawier. Achthonderd telers en 55
kwekers zorgen wereldwijd voor het leveren en verbeteren
van pootaardappels onder het motto ‘Growing with our
potatoes’. <

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van Goasse D. Brouwer naar
de geschiedenis van de familie Hettema. Kijk ook op
www.frysk-en-frij.nl

Fokke (links) en Tsjisse
Hettema in de tulpenvelden,
met op de achtergrond de
kerktoren van Beetgum.
(Stichting Erfgoed Fundaasje)

‘De plantaardappelen voor
ons eigen bedrijf worden
gedurende den winter in een
afzonderlijke broeiplaats in
kiembakken bewaard en in
deze bakken ook naar het
land vervoerd om te worden
geplant.’ (Stichting Erfgoed
Fundaasje)
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KORT NIEUWS
Dada
Schrijver en dichter
K. Schippers (pseudoniem van Gerard Stigter)
heeft zijn archief over
de kunststroming Dada
aan Museum Dr8888 in
Drachten geschonken dat
past bij de collectie van
andere Dadaïsten. Het
gaat om brieven, krantenknipsels en foto’s van en over
Nederlandse Dada-kunstenaars. Het museum wil de
stukken digitaliseren om ze toegankelijk te maken voor
onderzoek. Tot en met 1 juni zijn stukken uit het archief
te zien in de tentoonstelling ‘Holland Dada’.
www.museumdrachten.nl

Moderne kunst
De Ottema-Kingma Stichting heeft een collectie van
bijna honderd werken moderne kunst van Libbe van der
Kerk uit Wolvega gekregen. Er is werk bij van Bouke en
Andries van der Sloot, Sjoerd de Vries en Abe Gerlsma.
Friese musea zoals Museum Belvédère, Fries Museum,
Fries Scheepvaart Museum, Museum Drachten en
het Hannemahuis mochten een keuze maken uit de
collectie.
www.oks.nl

DOOR MARIJKE DE BOER

te zijn. Het paard moet
afkomstig zijn uit een
terp, er zijn aanwijzingen
dat het skelet in de jaren
dertig nabij Ferwert
gevonden is. Complete
paardenskeletten uit de ijzertijd en de vroeg-Romeinse
tijd zijn erg zeldzaam.
www.frieslandbouwmuseum.nl

Annie van der Kuur-Faber
De foardrachtskeunstneresse Annie
van der kuur-Faber is ein febrewaris
stoarn. Yn de jierren fyftich,
sechtich en santich wie se rûnom
bekend mei har foardrachten lykas
De Gouden Swipe, Marijke, De
Hoara’s fan Hastings en Peke Donia.
Se hat fyftich jier optreden en is
85 jier wurden.
www.leeuwardercourant.nl

Waterpoort

In de Blokhuispoort in Leeuwarden is een permanente
tentoonstelling over De Overval. Het is dit jaar zeventig
jaar geleden dat het verzet in de Tweede Wereldoorlog
vijftig mensen uit de gevangenis bevrijdde. De
tentoonstelling toont onder andere de gezichten
van de gevangenen die zijn bevrijd en de originele
toegangsdeur van de Blokhuispoort.
www.omropfryslan.nl

De Waterpoort in Sneek heet nu officieel Waterpoort.
De gemeente Súdwest-Fryslân ontdekte dat het
eeuwenoude bouwwerk nooit
is geregistreerd onder die
naam. Na vier eeuwen is
het monument officieel als
Waterpoort opgenomen in de
Basisregistraties Adressen en
Gebouwen. Daarmee is de
oude en onbekende benaming
Hoogendsterpijp verleden tijd.
www.leeuwardercourant.nl

Aldfrysk hânskrift

Tsjits Peanstra
De Fryske dichteresse
Tsjits Peanstra
(Tjitske JonkmanNauta) is ein
febrewaris stoarn.
Se dichte yn har
begjinjierren foaral
oer it heitelân en oer
buorkjen. Letter ferskode dat mear nei leafdespoëzy.
Se skreau ek ferhalen en toanielstikken. Peanstra
debutearre yn 1955. Se wûn fjouwer kear de Rely
Jorritsmapriis. Tsjits Peanstra is 89 jier wurden.
www.sirkwy.nl

Paardenskelet
Het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld heeft van
de Universiteit van Wageningen een skelet van een
paard verworven dat maar liefst 2.000 jaar oud blijkt

De Overval

Undersiker Han Nijdam fan de Fryske Akademy hat in
nij stik Aldfrysk fûn. It giet om in fragmint út de ferlerne
Codex Unia út 1485. Nijdam fûn de tekst werom yn
in boek fan de 17de-ieuske skiednisskriuwer Simon
Abbes Gabbema dy’t de fragminten yn de kantline
skreau. It fragmint giet oer de keningen Karel en
Redbad. De Codex Unia is belangryk foar de stúdzje
fan it Aldfrysk om’t de âldste teksten út dat hânskrift it
Westerlauwersk Frysk fan sirka 1300-1350 wjerspegelje.
Oare rjochtshânskriften binne út ein 15de ieu.
www.fryske-akademy.nl

Mata Hari
Kerkzilver
Museum Dokkum heeft twee avondmaalsbekers, twee
zilveren doopbekkens, kannen met zilveren deksel en
twee bewerkte zilveren schotels van de Protestantse
gemeente Metslawier en Niawier in bruikleen
ontvangen. Op twee stukken na, die uit omstreeks
1775 dateren, betreft het allemaal Fries (waaronder
Dokkumer) kerkzilver uit de 17de eeuw. Heel zeldzame
voorwerpen die de namen dragen van degenen die deze
toentertijd aan de kerk schonken of die toen diakenen
waren.
www.museumdokkum.nl

Het Britse Nationaal Archief
heeft de dossiers van de Britse
geheime dienst MI5 over Mata
Hari op internet gezet. Te
zien zijn krantenartikelen en
andere publicaties over Mata
Hari’s arrestatie, veroordeling,
executie en brieven. Margaretha
Geertruida Zelle (1876-1917) is
geboren in Leeuwarden en in
Frankrijk om het leven gebracht.
www.nationalarchives.gov.uk/
news/924.htm
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DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

De laatste maanden staan de kranten bol van het nieuws over mummies. Begin dit jaar
werden de restanten gevonden van het gemummificeerde lichaam van de tot dat moment
onbekende farao Woseribre Senebkay. Een maand later was het Drents Museum in Assen
volop in beeld vanwege de ruim zestig mummies die vanuit de hele wereld naar Nederland
werden gevlogen voor de tentoonstelling Mummies. Toch liggen de meest besproken
mummies van Nederland in het Friese Wiuwert.

Friese mummies ontleed
D

e mummies in de grafkelder van
de kerk van Wiuwert halen al sinds
1765 met regelmaat het nieuws.
Enige voorzichtigheid is bij het lezen van de
nieuwsberichten over deze mummies geboden,
want waarheid en verzinsels lopen behoorlijk
door elkaar. Wat klopt er van het verhaal dat
timmerlieden de grafkelder met mummies
hebben ontdekt? Is een van de mummies
daadwerkelijk Anna Maria van Schurman? Wie
heeft de zes ontbrekende mummies geroofd? En
zou het echt zo zijn dat aardstralen de oorzaak
zijn van het mummificatieproces?
Op 13 maart 1765 meldt de Leeuwarder Courant:
‘Leeuwarden den 9 Maart. Onlangs heeft men

Al in 1765 werden de mummies ontdekt in de
grafkelder in de kerk van Wiuwert. Timmerlieden
die onderhoudswerk aan de kerk deden, zouden de
lijkkisten hebben ontdekt. (Foto Hoge Noorden)

in het Dorp Wieuwerd een Lyk opgegraven, waar
van men meent volkomen zeeker te zyn, dat
dit het Lyk is van, de door haare geleerdheid
beroemde, Anna Maria Schuurman, welke
aldaar in den Jaare 1678 begraven is: Zeldzaam
is het, dat het in deszelfs geheele gedaante is
gevonden.’ De vondst brengt de gemoederen
aardig in beweging. De Tegenwoordige Staat van
Friesland van 1788 schrijft ruim twee decennia
later: ‘Ondertusschen kwam hier door zo groot
een toevloed van allerlei nieuwsgierigen te
Wieuwerd, dat men, tot voorkoming van alle
wanorders, het lyk wederom ter aarde deed
bestellen’. Tot op dat moment is er dus sprake
van één lijk. Een lijk dat is opgegraven en weer
herbegraven. Men rept met geen woord over een
grafkelder of andere mummies.
De mummies van Wiuwert en de grafkelder
duiken voor het eerst op in de publicatie

van Jacobus Scheltema in de Vaderlandsche
Letteroefeningen van 1804. In de grafkelder
treft hij het volgende aan: ‘Zeker is het, dat de
Grafkelder te Wieuwert (die van ouds behoort
by Thetinga of Walta Slot, onder gemeld Dorp
gelegen) groot, licht, ruim en luchtig is, en

Lijken van getouwd hondsleer
dat, schoon zommige Lyken, die in het water
gestaan hebben, vergaan zyn, andere, die hooger
stonden, zonder balzeming in de kisten zyn
uitgedroogd, en wel tot zulk eene mate, dat het
vel de kleur en zelfstandigheid heeft erlangd als
van getouwd hondsleer, dat de wezenstrekken
nog kenbaar zyn, dat het vleesch, om de benen
gedroogd, op het gevoel gelykt aan stokvisch,
en de leden aan elkander zyn gehecht gebleven.
Dit alles vermindert door het bykomen van de
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buitenlucht, by het ontdekken der Lyken; hier
door zyn nu eenige Lyken vermolmd, die by
menschen geheugen nog in hun geheel waren;
de kisten zyn hier door op de helft verminderd.’
Overigens reageert Scheltema op een iets
oudere beschrijving van de grafkelder door ene
‘Capt. De Jong’. Deze De Jong stelt volgens
Scheltema ten onterechte dat het lijk van Anna
Maria van Schurman in de crypte te vinden is.
Scheltema heeft ter plaatse onderzoek gedaan
en constateert onder andere op basis van een
verklaring van een nazaat van Van Schurman
dat zij op het kerkhof begraven ligt: ‘de juiste
plaats is eenigzins twyfelachtig. Volgens eene
eigenhandige aantekening van gemelden A.F.
van Schurman, thans voor my liggende, zoude
zy, “volgens haare begeerte, onder de Kerkemuur,
waartoe expres een gat gemaakt is, begraven
zyn, met het hoofd buiten de Kerk, het gezicht
naar het oosten, en het verdere gedeelte van het

Mystificatie
lighaam onder de muur en in de Kerk”.’
Het is dr. Jan Ledder die de mummies van
Wiuwert en het mummificatieproces voor het
eerst grondig onderzoekt. Hij doet verslag van
zijn bevindingen in de Vrije Fries van 1853. Hij
is zeer onder de indruk: ‘Met regt wordt deze
grafkelder geteld onder de vele, wellicht te
weinig algemeen bekende bijzonderheden, welke
men in Friesland aantreft’. Ledder geeft een
nauwkeurige beschrijving van wat hij aantreft. Hij
telt elf lijkkisten van zwaar eikenhout: ‘de deksels
van de kisten afgenomen zijnde, bleek het,
dat slechts vijf daarvan ieder een lijk bevatten,
en de overige zes eenige sterk uitgedroogde
beenderen van vroegere lijken, of geheel
ledig waren.’ Daarna volgt een gedetailleerde
beschrijving van de inhoud van elke kist, waarbij
duidelijk wordt dat slechts één of twee kisten
echt leeg zijn. Over de vijf mummies zegt hij:
‘De lijken hebben eene bruin-geele kleur, met
donkere stippen als bezaaid. De huid is ineen
geschrompeld, lederachtig op het gevoel, en
onbewegelijk verbonden met het daaronder
liggende spierweefsel, dat overal verbleekt,
als tot eene zwamachtige massa is te zamen
gedroogd, en gemakkelijk is te scheiden in
dunne bladen. De ledematen, zoo wel onderste
als bovenste, zijn stijf, en niet te buigen, zoodat
men het geheele lijk, als het ware, gelijk een stok
kan uitsteken. De gelaatstrekken, hoewel niet
duidelijk te onderkennen, zijn echter niet geheel
verloren gegaan (…).’ De mummie waarvan de

de adellijke familie Walta.
Zij woonden op Waltastate
bij Wiuwert en hebben de
grafkelder waarschijnlijk
in 1609 laten aanleggen.
Verschillende metingen
van de temperatuur
en luchtvochtigheid en
experimenten met het
drogen van een snoek, een
baars en een goudplevier,
geven geen volledig
uitsluitsel over de oorzaak
van het mummificatieproces:
‘De hoofdoorzaak van de
uitdrooging is gelegen in den
Dr. Jan Ledder onderzoekt de mummies van Wiuwert en schrijft erover in de
telkens zich afwisselende
‘Vrije Fries’ van 1853. Hij telt elf lijkkisten van zwaar eikenhout. Bij het artikel
is een schematische weergave van de kisten. (Tresoar)
luchtstroom, door de beide
luchtgaten, waardoor de stof
is onderworpen aan eene langzame ontbinding,
beheerder van de crypte – onderwijzer J. Jelluma
waarbij echter nog wijzigingen plaatsgrijpen,
– aan Ledder vertelt dat het Anna Maria van
welke de scheikunde, of, om mij juister uit te
Schurman is, verkeert in zeer slechte staat: ‘de
drukken, ik althans niet weet te verklaren.’ Het is
beide bovenste ledematen, de regter helft der
de laatste opmerking, die voeding geeft aan de
buikbekleedselen en het regter been tot aan het
eerste geruchten over vreemde gassen in en rond
kniegewricht, zijn allen afgescheurd’.
de kerk van Wiuwert die het mummificatieproces
Het verhaal over Anna Maria van Schurman
zouden veroorzaken.
verwijst ook Ledder naar het rijk der fabelen,
Hoewel Scheltema en Ledder vrij overtuigend
evenals het idee dat er Labadisten onder de
aantonen dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat
mummies zijn. Ledder maakt vrij aannemelijk
Anna Maria van Schurman een van de mummies
dat de meeste stoffelijke resten leden zijn van

De adellijke familie Walta woonde bij Wiuwert en heeft de grafkelder waarschijnlijk in 1609 laten aanleggen.
Verschillende experimenten met het drogen van kleine dieren geven geen volledig uitsluitsel over de oorzaak van
het mummificatieproces. (Foto Hoge Noorden)
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Johannes Bron (1920-1989) begint de verkoop van een eigen anti-aardstralenkastje: de Bron-corrector. Hij zegt dat
hij de mummies van Wiuwert kan laten verdwijnen met zijn Bron-corrector. Hij is er van overtuigd dat de lichamen
zijn gemummificeerd als gevolg van een kruising van aardstralen onder de kerk. (www.broncorrector.com)

In vijf van de elf kisten waren mummies te vinden.
De vermeende verdwijning van zes mummies
wordt in de schoenen van medische studenten uit
Franeker geschoven of Fransen die op zoek waren
naar souvenirs. Tegenwoordig zijn er nog maar vier
mummies over. (Foto Hoge Noorden)

is, blijft dit verhaal toch steevast de ronde doen.
De S op de kist van een van de mummies is
voer voor deze speculatie. Een tweetal andere
misvattingen vinden we onder andere terug
bij geschiedschrijver Wopke Eekhoff. In zijn
boek Friesche Oudheden uit 1875 schrijft hij over
‘een elftal lijken, uitgedroogd als mummies’,
die in 1765 werden ontdekt in de grafkelder
van Wiuwert. Hoewel je uit de verslagen van
Scheltema en Ledder kunt opmaken dat er
slechts in vijf van de elf kisten mummies te
vinden waren, zoekt men naarstig naar een
verklaring voor de zes ‘verdwenen’ mummies.
Een zekere Van den Bergh schuift in het tijdschrift
De Natuur (december 1895) de schade en de
vermeende verdwijning van zes mummies in de
schoenen van Fransen die op zoek waren naar
souvenirs en medische studenten uit Franeker.
Wel is het raadselachtig waar de vijfde – zwaar
beschadigde – mummie is gebleven, want anno
2014 zijn er nog maar vier over. Dezelfde Van
den Bergh gaat ook dieper in op de ‘ontdekking’
van de grafkelder in 1765. Hij schrijft de
ontdekking toe aan een groep timmerlieden die
onderhoudswerk aan de kerk verrichten. Een
onwaarschijnlijk verhaal omdat de Leeuwarder
Courant van 1765 rapporteert over de vondst van
één mummie en niet over de ontdekking van
een grafkelder vol mummies. Het idee dat het

ontdekkingsverhaal een mystificatie is, wordt
versterkt door onderzoek van Jaap Scheffer uit
1993 waaruit blijkt dat schoolmeester Gerlofsma
uit Britswerd in 1737-1738 werd betaald voor
het schoonhouden van de grafkelder. En dat is
dus nog geen dertig jaar vóór de zogenaamde
‘ontdekking’. Tenslotte dicht Van den Bergh de
hele kerk bederfwerende eigenschappen toe
als gevolg van bijzondere gassen die uit de
bodem opstijgen. Ook dat is twijfelachtig, maar
geen gekke gedachte in de tijd waarin ook de
aardstralen worden ‘uitgevonden’.
Aardstralen zouden grote invloed hebben
op de gezondheid van mens, dier en plant.
In Duitsland is het wichelroedeloper Gustav
Freiherr von Pohl die in de jaren dertig de angst
voor de kwalijke invloed van aardstralen enorm
aanwakkert. Wichelroedelopers die de aardstralen
kunnen detecteren en de verkopers van antiaardstralenkastjes doen er dan ook goede zaken.
Deze hype waait al snel over naar Nederland.
De beruchtste exploitant van de kastjes is

Woeste tonelen in Wieuwerd
de Limburgse magnetiseur J.G. Mieremet.
Hij verkoopt zijn kostbare Poveni-kastjes
(POtentiaalVERschillen NIvelleren) tot op paleis
Soestdijk. Het is echter zijn leerling Johannes
Bron (1920-1989) die de meeste opschudding
in Nederland veroorzaakt. Na onenigheid
met Mieremet begint ‘naturopaat’ Bron de
verkoop van een eigen anti-aardstralenkastje:
de Bron-corrector. Ondanks negatieve adviezen
uit de wetenschappelijke hoek en prijzen die
oplopen tot 2.500 gulden, loopt de verkoop
van de kostbare kastjes uitstekend. Het
weekblad De Spiegel drijft de discussie over de
aardstralenkastjes op de spits. Johannes Bron
heeft zich tegenover de redactie van het blad
laten ontvallen dat hij de mummies van Wiuwert
kan laten verdwijnen met zijn Bron-corrector.
Hij is er van overtuigd dat de lichamen zijn
gemummificeerd als gevolg van een kruising van
aardstralen onder de kerk. Met zijn krachtige
Bron-corrector beweert hij de aardstralen
op afstand te kunnen bedwingen, waarna de
mummies binnen enkele dagen zullen verteren.
De Spiegel daagt Bron uit om het bewijs te
leveren. Directeur H.P. Timmermans van de
Friese VVV ziet geen bezwaar in het experiment:
‘De waarde van deze mummies is zowel in
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wetenschappelijk als in toeristisch opzicht gering.
Bovendien vind ik dat uitstallen van de halfvergane mummies een weinig frisse bedoening’.
De kerkvoogden van Wiuwert zijn er aanzienlijk
minder blij mee. Zij vrezen een terugloop van
hun inkomsten: ‘Het bezoek aan de grafkelder
brengt onze kerk elk jaar een paar duizend gulden
in het laatje en wie stelt ons schadeloos, wanneer
de mummies ontbinden?’ Op 31 juli 1962 is het
zover. Het ziet zwart van de mensen als Johannes
Bron in het dorp arriveert. Terwijl de kerk door
de politie wordt bewaakt, doen vele tientallen
journalisten uit binnen- en buitenland verslag
van het evenement. Uiteindelijk krijgt Bron niet
de kans om zijn proef uit te voeren. Vanwege
de emotionele taferelen in het dorp verbiedt
burgmeester Boelens om de put langs de
openbare weg te graven die nodig is om de Broncorrector te plaatsen. De mummies van Wiuwert
halen wel alle nationale kranten met koppen
als: ‘Woeste tonelen in Friese dorp Wieuwerd bij

intocht ‘mummie-verdelger’” en ‘Naturopaat gaat
mummies in Wieuwerd te lijf’. De discussie over
het al dan niet bestaan van aardstralen loopt nog
steeds en kleinzoon Johnny Bron verkoopt nog
altijd Bron-correctors.
Nog één keer komen de mummies van Wiuwert
opvallend in het nieuws. Dat is in 1974 als de
Enschedese cineast Chris Wennekes een griezelfilm wil maken met de mummies van Wiuwert in
de hoofdrol. ‘Hij heeft zich ingedacht hoe men
het filmpubliek de suggestie kan geven dat een
doodshoofd langzaam wordt bevleesd’, aldus
het Nieuwsblad van het Noorden. De kerkvoogden
geven echter geen toestemming voor het maken
van ‘Tombs of horror’ en het plan sterft een stille
dood. Na deze episode keert de rust weer rond
de mummies van Wiuwert. Terwijl mummies
uit de hele wereld zijn overgevlogen naar Assen,
liggen de oude Friezen rustig op hun eigen plek.
In Assen zijn overigens wel cryptemummies te
vinden, maar die komen uit het Hongaarse Vác. <

De grafkelder in Wiuwert is van mei tot en
met september van 10.00-12.00 uur en van
13.00-16.30 uur open (niet op zondag) en in
april en oktober van 13.00-16.30 uur (niet
op zondag). De tentoonstelling Mummies
is tot en met 31 augustus 2014 te zien in het
Drents Museum in Assen. Kijk voor meer
informatie op: www.drentsmuseum.nl

> Meer weten?
• Vincent van Vilsteren (red.), Mummies; Overleven na
de dood, WBooks, 2014
In 1962 ziet het zwart van de mensen als Johannes
Bron in het dorp arriveert voor zijn proef met de
Bron-corrector. Tientallen journalisten uit binnen- en
buitenland verslaan het evenement Vanwege de
emotionele taferelen in het dorp verbiedt burgmeester
Boelens echter om de put langs de openbare weg te
graven die nodig is om de Bron-corrector te plaatsen.
(www.broncorrector.com)
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Mud
Der kaam in soartemint Jehova oan de doar.
Us heit die iepen en seach de man en frou
freegjend oan. De man batste los, ‘we zijn
in het laatst der dagen, meneer…’ en ús heit
sloech syn fûst yn de hân: ‘te deale en ik ha
krekt in mud jirpels besteld’. Ik fyn it noch altyd
moai, dus ik fertel ‘m wolris, mar dan moat
ik elke kear it wurd mud útlizze. Hektoliter.
Mud heart by jirpels, nôt. Boer en grienteman
koenen hast gjin oare gewichten of maten,
of it moast heechút in muddefearn wêze, in
kwart hektoliter. Dat wie foar as beppe noch
op harsels wenne. Je koenen mei in mud
of in mudde jirpels in moai ein de winter
trochkomme.
Letter wurke ik as jonkje by de molkboer, it
wie noch yn de jierren fyftich. Dus ik brûkte it
wurd mingel ek gewoan en ik learde pas letter
dat gewoane minsken der liter tsjin seine. En
ik moat no noch elke kollega útlizze as ik it oer
sa en sa folle bunder lân ha, dat we it dan oer
hektares ha. En ik ha de striid allang ferlern:
yn de fierder wol aardige Fryske berjochten
fan Omrop Fryslân stiet somtiden ynienen it
wurd hektare. En miskien is dat ek net slim, as
elk mar wit wat der bedoeld wurdt. Al kin dat
der by hektares noch wolris oan ha. Mar soe
it net o sa moai wêze, en helje dy echte Fryske
gewichte- en lingtenammen wer werom. Ik wit
wol, je moatte net yn alles yn it ferline hingjen
bliuwe. En ik wit ek wol dat der mar in hiel lyts
bytsje lju binne dy’t yn ’e winter noch in mud
jirpels yn ’e kelder lizzen ha, heechút in sekje,
meast in pûdsje. Mar der is sa’n grut tal moaie
wurden foar saken dy’t no doch deistich brûkt
wurde, dan is it dochs net mear as taalstriid, je
eigen wurd.
As de histoarje dêr dan in plak yn fine kin, dan
ha je ek noch moai wat út te lizzen oan de lju
dy’t hjir foar it earst binne en tinke dat we no al
oan de kulturele haadstêd begûn binne. En dat
hinderet neat, dat mei wol.

BOEKEN KORT
Gewoan gek op skiednis; Geweldige, spannende en
bysûndere ferhalen oer Fryslân
Janny van der Molen, Lida Dykstra, Mindert Wijnstra,
Erik Betten en Han Nijdam
Afûk, Leeuwarden, 2014
160 p. | isbn 9789062739806 | € 14,95
Voor kinderen vanaf 10 jaar is er nu een
verhalenboek over de Friese geschiedenis.
De verhalen sluiten aan bij de 41 vensters
van de Friese canon en zijn geschreven
door Erik Betten, Lida Dykstra, Janny van
der Molen, Han Nijdam en Mindert Wijnstra. Onderwerpen die uiteraard de revue
passeren zijn de Friese koningen, Grutte Pier en Abe
Lenstra. Maar ook zo op het eerste oog minder voor de
hand liggende onderwerpen als de koe en emigratie. De
illustraties zijn van Aart Cornelissen.
De oorlog in het museum; Herinnering en verbeelding
Erik Somers
WBooks, Zwolle, 2014
480 p. | isbn 9789462580053 | € 34,50
De Tweede Wereldoorlog is al decennia
lang een moreel ijkpunt voor onze samenleving en bijna zeventig jaar na dato lijkt
de belangstelling voor ‘de oorlog’ groter
dan ooit tevoren. Vele tientallen oorlogsen verzetsmusea vertellen inmiddels het
verhaal van de oorlog: van Anne Frankhuis tot Herinneringscentrum Kamp Westerbork en van Fries Verzetsmuseum tot Oorlogsmuseum Overloon. Erik Somers
heeft de geschiedenis van de musealisering van de
Tweede Wereldoorlog uitgebreid onderzocht. Daarbij is
een hoofdrol weggelegd voor het Fries Verzetsmuseum
dat medeopdrachtgever was van zijn promotieonderzoek.
De Nicolaaskerk van Nijland
Sytse ten Hoeve
Bornmeer, Gorredijk, 2014
268 p. | isbn 9789056153199 | € 27,50
Het beschermde dorpsgezicht van Nijland
wordt gedomineerd door de Nicolaaskerk.
Samen met pastorie en vicarie vormt het
een uniek 16de-eeuws ‘ensemble’. Al sinds
1968 doet Sytse ten Hoeve, oud-directeur
van het Fries Scheepvaart Museum, onderzoek naar de geschiedenis van deze kerk. Het resultaat
van al zijn naspeuringen is nu te lezen in De Nicolaaskerk van Nijland. Hij behandelt de bouwgeschiedenis
van de kerk en de kunsthistorische aspecten van ex- en
interieur. Daarbij plaatst hij de geschiedenis van de kerk
binnen de bredere ontwikkeling van het dorp.
Het koningsvaandel; Reis door het verleden van Friesland
Pieter Winsemius
Balans, Amsterdam, 2014
380 p. | isbn 9789460037481 | € 19,95
In 1616 kreeg Pier Winsemius (1586-1644)
opdracht van de Staten van Friesland
om de geschiedenis van Friesland te
beschrijven. Zes jaar later was hij klaar
met zijn ‘Chronique ofte historische
geschiedenisse van Vrieslant’. Dankzij dit
boek kregen de Friezen (en andere lezers)

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

letterlijk en figuurlijk een beeld van de Friese koningen
en de politieke & militaire geschiedenis van Friesland.
De kroniek van Winsemius inspireerde naamgenoot –
maar geen familie – Pieter Winsemius (1942) tot een
eigen verkenning van de Friese geschiedenis. Rode
draad is de zoektocht naar het verdwenen vaandel van
koning Friso.
Dichter bij Siep; Biografie van Sijbren Ridsert van den
Berg
Simon Deinum
Wijdemeer, Leeuwarden, 2014
384 p. | isbn 9789082073881 | € 49,95
Kunstenaar Siep van den Berg
(1913-1998) uit Tirns had een lange
loopbaan waarin hij verschillende
richtingen verkende. Aanvankelijk
schilderde hij ‘naar de natuur’ om
via een kubistische periode uiteindelijk bij het constructivisme terecht
te komen. Hij was bevriend met
grote schilders als Corneille en Karel
Appel, maar ook met bekende dichters als Lucebert en
Vasalis. In deze biografie schetst Simon Deinum een
uitgebreid beeld van het leven en werk van Siep van
den Berg. Dat doet hij onder andere aan de hand van
tientallen interviews met mensen die Van den Berg van
dichtbij hebben gekend en nooit eerder gepubliceerd
materiaal uit de nalatenschap van de schilder zelf.
Offenwier, Doarp tusken Grienedyk en Aldfeart
Rintsje Winia
Uitgave in eigen beheer
212 p. | € 22,50 (te koop via www.offingawier.nl)
Ter gelegenheid van het 100-jarig
jubileum van Dorpsbelang Offingawier
verscheen het boek Offenwier, Doarp
tusken Grienedyk en Aldfeart. Auteur
Rintsje Winia verzamelde bijna vijfentwintig jaar lang alles wat hij kon
vinden over de geschiedenis van Offingawier. Nu heeft hij dat vastgelegd
in een boek, waarin hij onder andere vertelt over het
ontstaan van de Grienedyk, het Sneekermeer, de Aldfeart, de waterschappen en de silen. Verder besteedt hij
veel aandacht aan de mensen die in Offingawier hebben
gewoond en de geschiedenis van hun huizen.
Het Bildt is geen eiland; Capita cultuurgeschiedenis van
een vroegmoderne polder in Friesland
Kees Kuiken
Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut Groningen/Wageningen, 2013 (Historia Agriculturae 45) 312 p.
| isbn 9789036763523 | € 25,00
In Het Bildt is geen eiland onderzoekt
Kees Kuiken de geschiedenis van Het
Bildt. Deze Friese polder aan de Waddenkust werd na de drooglegging
voor een deel bewoond door boeren
uit Zuid-Holland. Kuiken toont in zijn
(tweede) proefschrift aan dat de ‘Hollanders’ intensief contact onderhielden met hun familie in het Westen.
Niet alleen privé, maar ook zakelijk. In tegenstelling tot
wat eerder wel werd gedacht was Het Bildt dus geen
‘eiland’, maar in feite een ‘moderne’ poldersamenleving
met allerlei interessante translokale verbanden.
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De vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp
Ernst Bruinsma en Yme Kuiper (redactie)
Afûk, Leeuwarden, 2014
200 p. | isbn 9789062739790 | € 24,50
Een Vlaskamp-Facebook
pagina, een VlaskampTwitteraccount, een
Vlaskampstege in
Stiens, een Vlaskamptentoonstelling in het
Fries Museum, een
Vlaskamp-onderzoeksproject en een Vlaskamp-tuindag. En voor
wie het hele verhaal wil
lezen is er nu ook De
vergeten tuinen van Gerrit Vlaskamp, een volumineus
boek over Gerrit Lambertus Vlaskamp (1834-1906).
Deze hovenier, tuinaanlegger en tuinontwerper was in
de 19de eeuw betrokken bij de aanleg van 308 Friese en
42 Groninger tuinen: villatuinen, boerderijtuinen, tuinen en parken op buitenplaatsen en openbare parken.
Allemaal in de open of late landschapsstijl met sierlijk
gebogen lijnen, slingerende paden en een mix van
nuttige en sierlijke beplanting. Hij hield van gekleurde
en bonte tuinen. Met zijn dood kwam meteen ook een
einde aan zijn bekendheid.
Dankzij de analyse van de bestellijsten van
het kwekersbedrijf Bosgra uit Burgum is met
terugwerkende kracht (weer) duidelijk hoe groot de
invloed van Vlaskamp is geweest op de tuinbeleving
van de Friezen in de 19de eeuw. Maar met alle aandacht
voor Vlaskamp zouden we zomaar kunnen vergeten
dat hij zijn werk niet alleen deed. Achter hem stond
een legioen van ‘mannen in het groen’, de tuinjongens,
tuinknechten en tuinbazen. Dat is een van de aardigste
onderwerpen in het Vlaskamp-boek waarin het werk van
Vlaskamp enerzijds in de brede context van de NoordNederlandse landschapskunst wordt geplaatst en
anderzijds op microniveau belicht met aandacht voor
het Wilhelminapark in Sneek, de tuinen van Mantgum
en de pastorietuin van Boazum.
Onderzoeker groen erfgoed Jan Holwerda belicht de
tuinlieden uit de tijd van Vlaskamp. Hij maakte voor
zijn onderzoek gebruik van de vele advertenties in

Osingastate Dronrijp. (Foto Aly van der Mark)
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Fries Design
de krant. Zo staat in de Oprechte Haarlemse Courant
van 1779 een oproep voor een ‘Man en Vrouw zonder
Kinderen, en de vereiste bekwaamheid hebbende als
tuinman of tuinvrouw, eene kleine Tuin of Plaatsje
waar te neemen (…) op een Jaarlyks Tractement van
230 Guldens, vry Huishuur en Brand en verdere
Emolumenten, die met elkander op 500 Guldens ’s
Jaars zullen uitkomen.’ Het salaris dat hier wordt
geboden, is vrij riant. Want Holwerda heeft uit het
kasboekje van Vlaskamp afgeleid dat het loon van
tuinarbeiders zo’n 60 tot 70 cent per dag was, waarbij
er zes dagen per week en tien uur per dag werd
gewerkt. Arbeid was in die tijd betrekkelijk goedkoop,
zeker als je het vergelijkt met het plantmateriaal. Zo
kostte in dezelfde tijd twintig Gelderse rozen één
gulden en twaalf dahlia’s ‘van eerste kwaliteit’ zeven
gulden. Geen wonder dat er soms sprake was van
koppelverkoop: tegen afname van het plantmateriaal,
vond de tuinaanleg kosteloos plaats.
De tuinarbeiders leerden het vak in veel gevallen
van vader op zoon, anderen leerden het vak van hun
tuinbaas. Daarnaast waren er hoveniersalmanakken
waarin de tuinman ‘ziet wat hem van dag tot dag
te doen staat’. Pas in de late 19de eeuw ontstond
het eerste formele onderwijs, zoals in 1884 de
Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool in
Frederiksoord. De tuinman had in die tijd overigens
vaak meerdere functies, zeker bij de vaak niet al te
grote Vlaskamptuinen. Denk daarbij aan kleine baantjes
als orgeltrapper, doodgraver, koetsier en koster. De
belangrijkste vaardigheden die van de tuinman werden
gevraagd waren het broeien (opkweken van planten in
kassen) en snoeien van planten.
De verschillende artikelen in dit boek geven samen een
breed beeld van de wereld waarin Gerrit Vlaskamp leefde en werkte. De fraaie vormgeving van Menno Landstra
zorgt ervoor dat het werk van Vlaskamp optimaal tot
zijn recht komt in een boek dat ongetwijfeld gretig aftrek
zal vinden bij tuinliefhebbers met historische interesse.
Dankzij het Vlaskampjaar is de kans groot dat Gerrit
Vlaskamp nu nooit meer wordt vergeten.

In de jaren 1945-1975 speelt Friesland een opvallende
rol in het nationale en internationale meubeldesign.
Vooruitstrevende ontwerpers spelen in op de wereldwijde populariteit van het Scandinavisch design. De
ontwerpen van het Franeker bedrijf Fristho doen het
goed en voor de oorlog is het trendsettende warenhuis
De Bijenkorf zelfs de grootste afnemer van Fristhomeubelen.
Ook rotanmeubelfabriek Gebr. Jonkers in Noordwolde
beleeft hoogtijdagen in de jaren vijftig, zestig en zeventig. De fabrikant werkt decennialang met interieurarchitect Dirk van Sliedregt. Hij zorgt al snel voor grote
naamsbekendheid en maakt rotanmeubels met een
heldere eenvoudige structuur. De firma Rohé uit Noordwolde wordt vooral groot door de populariteit van het
rotanmeubel na de Tweede Wereldoorlog. Het komt in
de jaren negentig met ontwerpen van Jan des Bouvrie,
Gerard van der Berg en Roderick Vos. Het Jouster bedrijf van Folkert en Wiero Zijlstra groeit uit tot één van
de meest bekende en succesvolle en kent toonzalen in
Amsterdam, Hilversum en Utrecht. Zijlstra’s producten
worden geroemd om hun kwaliteit en multifunctionele
toepassingen.
Fries Design is een samenwerking tussen Museum
Martena, Museum Joure, Nationaal Vlechtmuseum en
Tresoar. Met vier parallelle zomerexposities als aftrap,
werken de vier toe naar een zo compleet mogelijke
online database van industrieel design, gemaakt en/
of bedacht in Friesland. De manifestatie Fries Design
toont zo niet alleen de schoonheid van de ontwerpen,
maar levert ook een bijdrage aan de Nederlandse
designgeschiedenis en het rijke Nederlandse vormgevingslandschap uit de naoorlogse periode.
De tentoonstelling begint 7 juni en is op vier locaties:
Nationaal Vlechtmuseum te Noordwolde (met rotanmeubelen), Museum Joure (met werk van ontwerper
A.A. Patijn), Museum Martena in Franeker (met meubels van Fristho) en Tresoar toont meubels van hedendaagse Friese ontwerpers zoals Nynke-Rixt Jukema,
Christien Starkenburg, Gjalt Pilat en Sibe Jan Kramer.
De manifestatie duurt tot tot en met 14 september.
Tijdens deze periode worden ook excursies en lezingen
georganiseerd. Kijk op www.friesdesign.com voor meer
informatie.
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KALENDER
vanaf 29 mei
DE KAMELEON
Als een heuse Hielke of Sietse Klinkhamer kunnen
kinderen samen met hun (groot)ouders een spannend
Kameleonavontuur beleven in het Fries Museum door
het raadsel van de zilveren vork oplossen.
www.friesmuseum.nl

vanaf 31 mei

DOOR MARIJKE DE BOER

tentoonstellingen en op de verschillende locaties zijn
rondleidingen.
www.friesdesign.com

tot 15 juni
OUDSTE BOOT VAN FRIESLAND
In het Fries Scheepvaart Museum is een tentoonstelling
over de oudste boot van Friesland uit de 12de eeuw.
www.friessscheepvaartmuseum.nl

ZILVEREN HERINNERINGEN
Tentoonstelling over Fries zilver, dat uniek
is, van hoogwaardige kwaliteit en vaak
prachtig gedetailleerd. Friesland heeft
een omvangrijke en bijzondere collectie.
Kostbare stukken als geboortelepels,
avondmaalsbekers en oorijzers dragen
niet alleen persoonlijke verhalen maar ook
de Friese cultuurgeschiedenis.
www.friesmuseum.nl

vanaf 31 mei
FRÉ JELTSEMA
Tentoonstelling in het Pier Pander Museum in
Leeuwarden over beeldhouwer Fré Jeltsema (1879-1971)
de enige leerling van Pier Pander.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

1 juni
EEN JONGETJE OP EEN SCHIP
In het kader van het 150ste geboortejaar van Pier
Pander verschijnt de autobiografie van Pander, Een
jongetje op een schip in boekvorm. Prof. dr. Marcel
Broersma schreef de inleiding en vertelt over het werk.
www.historischcentrumleeuwarden.nl en
www.pierpander.nl

vanaf 7 juni
FRIES DESIGN
De expositie bestaat uit vier tentoonstellingen op vier
locaties. Tresoar, Museum Martena, Museum Joure en
het Nationaal Vlechtmuseum besteden aandacht aan
de geschiedenis van Friese meubelontwerpers en er zijn
meubels van hedendaagse Friese ontwerpers te zien.
www.friesdesign.com

7 juni
HOORSPEL CIRCUS MIKKENIE
In Dekema State in Jelsum is een presentatie van een
hoorspel gebaseerd op Havanks boek Circus Mikkenie,
dat zich afspeelt in Leeuwarden. Havank overleed vijftig
jaar geleden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

8 juni
GEZICHT OP LEEUWARDEN
Gert Elzinga, oud-conservator van het Fries Museum,
vertelt aan de hand van veel dia’s over schilderijen en
tekeningen uit de 17de eeuw van de skyline en delen
van Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

12 en 19 juni
EXCURSIE FRIES DESIGN
Belangstellenden van de manifestatie Fries Design
kunnen op 12 en 19 juni op één dag met een bus alle
exposities bezoeken. Onderweg is een toelichting op de

24 augustus
VLASKAMP-TUINDAG
In Mantgum zijn aan de Seerp van Galemawei verschillende tuinen ontworpen door de herontdekte Gerrit
Vlaskamp. Deze dag staat in het teken van 19de-eeuws
tuinieren met rondwandelingen en lezingen.
www.nicokloppenborg.nl

tot en met 31 augustus
WOLLIG DOKKUM
De expositie in het Admiraliteitshuis over visserstruien
en antiek breiwerk laat onder andere visserstruien van
het visserstruienproject van Stella Ruhe zien, maar ook
donkere poppen, proeflappen en antieke (onder)kleding
uit de eigen collectie. Ook in museum ‘t Fiskershúske
in Moddergat is in dezelfde periode een expositie over
visserstruien te zien.
www.museumdokkum.nl

tot en met 31 augustus
15 juni
HAVANK STADSWANDELING
Wandeling langs plaatsen in Leeuwarden die een rol
speelden in schrijver Havanks leven en werk.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

20 juni
LIEDEREN VAN JAN JANSZ. STARTER
Concert in de Waalse Kerk in Leeuwarden van Camarata
Trajectina.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 22 juni
PORTRETTEN EN TRONIES
Het Hannemahuis toont honderd etsen van
Rembrandt, er is extra aandacht voor zijn portretten en
tronies.
www.hannemahuis.nl

29 juni
LEZING OVER HAVANK
Havank-kenner Marcel Versteeg vertelt over leven en
werk van deze Leeuwarder detectiveschrijver.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

LEEUWARDEN TUSSEN BEIDE WERELDOORLOGEN
De expositie laat foto’s zien van Charles Gombault
(1880-1961). Hij als legde fotograaf bij de Hepkemabladen de Friese hoofdstad vast op duizenden
glasnegatieven die een beeld geven van het
vooroorlogse Leeuwarden. In de Tweede Wereldoorlog
leverde hij foto’s aan Duitsgezinde bladen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 7 september
HAVANK
In Dekema State in Jelsum is een tentoonstelling te zien
over Havank. De schrijver Hendrikus van der Kallen
(1904-1964) verbleef graag op de state.
www.dekemastate.nl

tot en met 14 september
GERRIT VLASKAMP
Aan de hand van de tuinen en parklandschappen van
tuinarchitect Vlaskamp en de persooonlijke verhalen
van opdrachtgevers wordt in de tentoonstelling een
portret neergezet van de Friese maatschappij in de
tweede helft van de 19de eeuw.
www.friesmuseum.nl

tot en met 14 september

27 juli
SPOREN VAN FRIESE NASSAUS
Een wandeling onder leiding van Nassaukenner Bearn
Bilker langs tastbare sporen van de voorouders van
koning Willem-Alexander in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

GEVANGEN IN FRIESLAND
Het Streekmuseum-Volkssterrenwacht in Burgum
vertelt met de expositie het verhaal van 500 jaar
gevangeniswerk, met onder andere verhalen van oudpersoneel van de Blokhuispoort.
www.streekmuseum-volkssterrenwachtburgum.nl

VERWACHT
Pootje baden

Verbetering

Friesland telt tientallen kilometers zeekust, tot
de aanleg van de Afsluitdijk zelfs tot aan Slijkenburg. Maar bij ‘strandvertier’ schiet de gedachte
toch meteen naar de Waddeneilanden, niet naar
het vasteland. Het verschijnsel ‘zeepootjebaden’
is betrekkelijk jong, maar kent ook een verleden
in plaatsen als Harlingen en zelfs Mirns. Uiteraard spelen de Waddeneilanden de eerste viool.
Fryslân licht een tipje van de badsluier. Fryslân –
Pootje baden verschijnt op 30 juli.

In het maartnummer van Fryslân
staat een verkeerd bijschrift op
pagina 15. Het is een foto van
het Iepenloftspul Grou uit 1975,
met Homme Fopma als Durk
Snoad, achter de kinderwagen
Grieteke Martens-de Jong en op
het bankje zitten Klaasje Postma
en Freark Smink.
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966
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28 mei tot en met 22 juni 2014 in Landgoed Oranjewoud en Museum Belvédère

Kunstschatten van Oranjewoud
topstukken uit de collec tie van fb oranjewoud

Van Jacob Mancadan
tot Ids Wiersma,
van Gerrit Benner
tot Sjoerd de Vries
Tickets verkrijgbaar in Landgoed Oranjewoud en Museum Belvédère.
Meer informatie vindt u op www.landgoedoranjewoud.nl en www.museumbelvedere.nl

i d s w i e r s m a , t w e e z i c h t e r s ( d e ta i l ) , z . j .
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