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Woudagemaal en boerenbelangen

SIEBRAND KRUL

Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, worstelt met een eeuwenoud dilemma: de veenbodem daalt onheilspellend, maar boerenbelangen blijven voorop staan. De bouw van het Woudagemaal
bij Tacozijl is de tastbaarste uiting van de boerenstrijd tegen wateroverlast. Elke winter opnieuw stonden tienduizenden hectare Fries land onder water en dat belemmerde de agrarische bedrijfsvoering,
in het bijzonder in de veengebieden. ‘Teakesyl’ heeft daarom de boeren veel goeds gebracht, maar het
intensieve grondgebruik en almaar lagere waterpeil hebben van het vroegere ‘hoge midden’ wel het
‘lage midden’ gemaakt en dat proces van bodemdaling gaat nog altijd door. Een oude belangenstrijd,
door Karel Gildemacher overzichtelijk beschreven. ‘Friesland en slavernij’ trekt menige wenkbrauw
omhoog en bijster schokkend is het niet, maar Iris van der Veen kwam ook Friese sporen van dat lelijke
verleden tegen. In deze Fryslân nog twee onderwerpen die evenmin tot onze parate kennis behoren:
poterbewaarplaatsen, onderzocht door Gerrit Herrema, en Bauck fan Hemmema, onze Friese Jeanne
d’Arc, van theatermaker Sybe Joostema.
Treurig het bijna vergeten lot van Jo Ubels en haar zoontje Hans. Doeke Sijens zocht uit welk verhaal
schuil gaat onder het aparte monument op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden.
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WATERBEHEERSING

KAREL GILDEMACHER

Strijd van boeren met water
‘Altiten sette se Teakesyl te let oan’, mopperde een boer met land in De Lege Midden, toen in de winter van 1965/66
een groot gebied van midden Friesland onder water stond. ‘Hare Majesteit wennet op de hege klaai by Nijlân’, ging hij
verder. ‘Dy lju dêr kin it neat skele as wy hjir fersûpe.’ Dat ‘Hare Majesteit’ verwijst niet naar koningin Juliana, maar was
de bijnaam van gedeputeerde H.M. Gerbrandy (CHU) die volgens die klagende boer – vanwege diens kleiboerenbelang
– hoogstpersoonlijk veel te laat besliste wanneer het gemaal bij Tacozijl onder stoom moest worden gebracht om het peil
van de boezem te verlagen.

Snikzwaag in de herfst. Deze
boer houdt van hoog water
op zijn land. (Foto Karel
Gildemacher)
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e mopperaar had gelijk dat er al eeuwenlang strijd
was tussen boeren die in hoger gelegen (klei)gebieden woonden en de landbouwers die rond de meren
een bestaan moesten vinden, maar van een bewuste individuele keuze voor een lager of hoger peil door een gedeputeerde was geen sprake. Het was ook een zeer ingewikkelde
zaak met het water.
De wijze van boeren vormt de oorzaak van alle binnenlandse
waterproblemen. Het was al in de Romeinse tijd / Vroege
Middeleeuwen begonnen met het ontginnen van de veengebieden onmiddellijk grenzend aan de kleistreken en langs
riviertjes. Het gevolg was dat het maaiveld er daalde. De
inbraak en uitbreiding van de Middelzee zou er mede door

De bouw van een inlaatsluis bij de Teroelsterkolk met op de
achtergrond het Woudagemaal in 1937/38. De Teroelsterkolk is
de naam van het kleine meer dat hier binnendijks ligt. Het is het
overblijfsel van een vroegere dijkdoorbraak. Deze sluis dient om
water bij droogte Friesland binnen te laten. (Tresoar)

Overstroming in de Trijegaasterveenpolder bij Joure, 1965/66.
(Tresoar, foto T. Slagboom)

In de winter van 1965/66 overstromen de landerijen zuidelijk van ‘t Meer, tussen Heerenveen en
De Knipe. (Foto Feito van der Wal)

zijn veroorzaakt. De vroegere ‘Hege Midden’ – de brede
baan veengebieden tussen de klei aan de noordwestzijde
en de pleistocene zandstreken zuidoost – werd door de
landbouwactiviteiten en de erdoor veroorzaakte sterke bodemdaling tot de ‘Lege Midden’. En toen de Middelzee in de
12de eeuw dichtslibde en de Boarn een kunstmatige afvoer
richting Zuidwesthoek kreeg, ontstond het gebied van de
Friese meren.
Nog steeds, en dat speelt al eeuwen, zocht het provinciaal
bestuur een compromis over het peil van het water.
Weliswaar speelden ook scheepvaart- en visserijbelangen,
maar de landbouwbelangen waren primair als het om de
afwatering van overvloedig water binnen de dijken ging.
Misschien speelde trouwens de vraag wie het moest betalen
wel de grootste rol. Zeker sinds de 17de eeuw verschilden
de diverse partijen ernstig van mening over wie het geld
moest opbrengen voor verbeteringen van de waterafvoer.
Boeren in het noordoosten van de provincie vonden in de
18de eeuw dat zij niets hoefden te betalen, want het ging
prima. De waterstaatswerken van na de Kerstvloed van 1717
waren voldoende geweest, nagenoeg heel Oostergo kon
via de nieuwe Dokkumer Nieuwe Zijlen prima afwateren
op een natuurlijke wijze. De ebstroom in de Lauwerszee
trok overtollig water weg. Gratis. Wie meer peilbeheer
wenste, moest zelf maar voor de kosten opdraaien, vond
men. De grote overstromingen van februari 1825, met zo’n
dertig dijkdoorbraken met name in het zuidwesten van de
provincie, hadden ook geen enkel effect op de reguliere
binnenlandse waterstaat al had meer dan de helft van de
provincie onder water gestaan.
Bovendien was men het er al net zo lang grondig over
oneens wat een eventuele ‘verbetering’ dan zou moeten
inhouden. In de jaren 1880 werden diverse werken uitgevoerd waardoor het water nog beter naar het noordoosten
kon afstromen. Het in 1859 verwijderde Leeuwarder Verlaat,

dat tot dien de waterscheiding tussen oost en west vormde,
keerde niet langer overtollig water van Westergo. Alles hielp
echter slechts zeer tijdelijk.

Bepoldering
Boeren kregen met de aantrekkende economische omstandigheden in de 19de eeuw behoefte aan meer land en zeker
in de lager gelegen gebieden ook aan langere perioden dat
ze konden hooien. De waarde van de laaggelegen hooilanden nam vanaf de tweede heft van de 19de eeuw toe. Vaak
werd ‘bûtlân’ dan ook binnen kaden gebracht en het lukte
dan (soms) om meer dan één keer per zomer te hooien. In
de kleistreek begon men in de 18de eeuw eind mei met het
maaien. Het hooi werd dan zo’n vier weken later binnen
gehaald. In De Lege Midden kon men in de regel niet eerder
beginnen dan eind juli. Wanneer de herfst vroeg inviel, zoals
bijvoorbeeld in 1831 en 1894 (al in augustus) lag het hooi in
het water, maar in droge zomers (bijvoorbeeld 1864, 1865 en
1868) lag de productie er hoger dan elders.

De Lauwersmeerzijde van
de sluis bij Ezumazijl, 1983.
(Tresoar, foto R. Terpstra)

5

WATERBEHEERSING
helft van de 18de eeuw werd bepoldering sterk gestimuleerd
en die trend zette in de 19de eeuw, vooral het laatste kwart,
door. Het landbouwareaal nam daarmee toe en dat leidde op
den duur tot een ander en intensiever graslandgebruik. ‘Blaugers’, dat goed met water overweg kan, leverde een slechtere
kwaliteit hooi en dus werd in een polder ‘beter’ gras gezaaid.
Dat resulteerde ook in een toename van het aantal koeien
per hectare.
Omstreeks 1800 was er gemiddeld voor één koe een kleine
twee hectare grasland beschikbaar. In 1948 was de veebezetting gemiddeld 1,1 koe per hectare, in 1968 1,34 terwijl het
CBS becijferde dat het in 2010 al 2,2 was. De LTO stelde
(2014) dat uitbreiding van 2,5 tot 3 koeien per hectare probleemloos was. Bij meer dan vier koeien zouden moeilijkheden kunnen ontstaan. Omdat er nu ook biologisch wordt
geboerd (met één tot twee koeien per hectare) zegt een
gemiddelde minder dan vroeger. Ongeveer de helft van de
boeren heeft volgens het CBS in 2016 meer dan 2,5 koe per
hectare. Zonder een sterke bemaling van de landerijen zou
dat niet mogelijk zijn geweest, want daardoor kon de grasproductie sterk worden verhoogd.

Beheersing waterpeil

‘Kaart van de provincie
Vriesland met aanwijzing
der Doorbraken en
overstroomde gedeelten
door den Watervloed van
den 4.den en 5.den February
1825.’ Met lichtgroen is het
gebied aangegeven dat door
zeewater werd overstroomd.
Het blauwe liep onder
zoetwater door het opstuwen
van het zeewater vanuit het
zuidwesten.
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Toen elke boer in het midden van de provincie nog min of
meer autarkisch boerde en de melk op de boerderij werd
verwerkt tot boter en kaas, was het niet een groot probleem
wanneer je in herfst en winter een poos op een eiland
woonde. De wintervoorraad lag veilig in de schuur of in een
berg op het erf en de koeien stonden binnen. Meer vraag
naar landbouwproducten stimuleerde de productie. En de
groei van de melkproductie leidde (naast andere factoren)
tot de ontwikkeling van zuivelfabrieken. Boeren werden deel
van een netwerk en gingen er toe over om lager gelegen en
slechte percelen te omkaden en met behulp van eenvoudige
molens in elk geval ’s zomers vrij van overtollig water te houden (simmerpolders). Andere krachtbronnen dan wind om
water weg te pompen werden vanaf de tweede helft van de
19de eeuw geleidelijk ingevoerd en dat vergrootte het bruikbare areaal verder.
Bepoldering was in Friesland in de loop van 17de eeuw begonnen en ging door tot ver in de 20ste. Naast het ontstaan
van winterpolders (die ook in de winter in principe niet
onder water staan) zorgde ook de drooglegging van meren
(ook sinds de 17de eeuw en doorgaand tot in de 19de) voor
ingrijpende veranderingen in het landschap. In de tweede

De problemen met het water namen in de 19de eeuw sterk
toe. Wat afvoer betreft hield men vast aan de traditie. De
afstroming naar de Zuiderzee met geringe tijverschillen was
minimaal. Alles moest naar Dokkum. De boezem, eigenlijk
de bak waarin water kan worden opgevangen, werd echter
door alle gepolder steeds kleiner. Een winter met sneeuw
gevolgd door dooi betekende ernstige overstromingen. Bij
een vroege natte herfst konden de lage kaden het water niet
keren en dan was er nog de vaak onderschatte maaivelddaling door de lagere peilen. Het is een probleem dat nog altijd
speelt, steeds problematischer wordt en onoplosbaar lijkt
zolang boerenbelangen prevaleren.
Het duurde lang en kostte veel moeite om over te schakelen
van natuurlijke op kunstmatige waterafvoer door middel van
bemaling van de Friese boezem. De strijd – zeker ook onder
grondeigenaren – en de zuinigheid van alle betrokkenen, ook
van provinciebestuurders, was een belangrijke oorzaak dat
het zo lang duurde voordat koningin Wilhelmina op 7 oktober 1920 het stoomgemaal opende.
Het grote belang van het gemaal bij Tacozijl – en het immense belang van de Zuiderzeeafsluiting – voor de landbouw,
kan moeilijk worden overschat. Aanvankelijk is dat nog niet
zo duidelijk geweest, maar dat kwam door de crisistijd in de
jaren dertig. Toen het na 1938 mogelijk werd om zoet water
vanuit het IJsselmeer in te laten, waren droogteproblemen,
zoals in 1868 en recenter in 1911 en 1921 sneller voorbij en
door middel van doorspoelen vanuit de Teroelsterkolk richting Dokkum werd verzilting bestreden. Het was een bijkomend voordeel van de afvoerkanalen die nu ook als aanvoerkanalen konden dienen.

Het Woudagemaal onder stoom. Vanaf 1947 werd het gemaal bij
Tacozijl genoemd naar ir. D.F. Wouda.

Kort na de Tweede Wereldoorlog toen de Nederlandse landbouw sterk in de aandacht stond, bleek andermaal de grote
waarde van ‘Teakesyl’. Programma’s tot ‘cultuurverbetering’,
waaronder de grootschalige ruilverkavelingen, vooral in de
jaren 1950 en 1960 , legden een grote druk op de waterhuishouding. Waterschappen, toen in de praktijk belangengroepen van boeren, speelden daarbij naast de boerenorganisaties de grootste rol. De toenemende mechanisatie – naast
gewijzigde opvattingen over de bodem – vereiste immers
lagere waterpeilen.
Waren er, bijvoorbeeld, in 1953 nog slechts ruim duizend
trekkers in Friesland, in 1968 waren het er al meer dan tien
keer zoveel en ze waren zwaarder. Dat was alleen mogelijk
doordat het waterpeil dankzij het gemaal zo werd beheerst
dat het draagvlak van het maaiveld groter werd. En de noodzaak daartoe is de laatste decennia door schaalvergroting
nog toegenomen.
De landbouw was spoedig zo gewend geraakt aan het dankzij
Stoomgemaal Tacozijl beheersen van het waterpeil dat de
vraag naar een tweede gemaal (die had trouwens al in 1925
geklonken) opkwam. Het waren agrarische organisaties
zoals de ‘Friese Mij’ die er hard aan trokken: ‘Het is beslist
nodig voor het boerenbedrijf’. Eind 1958 viel het besluit om
een tweede gemaal bij Staveren te bouwen. Dat (elektrische)
was ook nodig omdat poldergemalen in de 20ste eeuw veel

Het J.L. Hoogland-gemaal te Staveren in aanbouw, 1965/66. (Tresoar,
foto H. de Zee)

sterker waren geworden. De ene polder maalde de andere er
soms onder en het maaiveld in het veenweidegebied zakte
maar door.
Opnieuw wilden de provinciale bestuurders het liefst naast
‘Wouda’ (vanaf 1947 werd het gemaal bij Tacozijl Woudagemaal genoemd) natuurlijke afstroming, de Lauwerszee werd
weer genoemd en weer was de vraag wie het allemaal zou
betalen. In 1963 werd met de bouw in Staveren begonnen.
De beroemde winter 1965/66 was de laatste waarin alleen
Teakesyl de Friese boezem bemaalde.
Het blijft de vraag of er voor landbouw op de huidige ‘moderne’ intensieve manier met de huidige gemalen voldoende
afstroom- en bemalingscapaciteit is. Wat wil men met het
Friese landschap? Zonder Tacozijl had het landschap er echter
heel anders uit gezien en was boeren, zeker in Midden-Friesland, de laatste honderd jaar onmogelijk geweest. <

Van water naar land
De in verscheidene bronnen genoemde oppervlaktes
van boezem en boezemland verschillen nog al eens.
Dat heeft te maken met de hoogte van het water ten
opzichte van het naast gelegen land en of moeras
als water of land werd beschouwd. In een rapport
ter voorbereiding van het stoomgemaal ging men
ervan uit dat het boezemland een oppervlakte had
van 26.000 hectare. Was het waterpeil 20 centimeter
boven Fries Zomerpeil, dan stond echter ruim 43.000
hectare onder water en bij +50 centimeter FZP zelfs
bijna 60.000 hectare. Uitzonderlijk was dat laatste peil
beslist niet: In de winter van 1893 en 1894 was het peil
+60 centimeter FZP, in maart 1867 was het peil +78
FZP geweest, in 1874 +85 FZP en in februari 1869 zelfs
+90 FZP. En dan was er ook nog opwaaiing natuurlijk.
Dergelijke waterstanden hadden grote gevolgen voor
het agrarische grondgebruik.
Het oppervlak van het onbekade Friese boezemland zal
begin de 17de eeuw circa 140.000 hectare zijn geweest.
In 1825 was daarvan circa 100.000 hectare over,
terwijl er in 1870 nog circa 33.000 hectare resteerde.
In 1912 restte er nog ongeveer 26.000, in 1922 circa
16.000 en in 1929 nog slechts 8000 hectare. In de natte
winter 1909/10 stond trouwens circa 45.000 hectare
van Friesland blank. In de winter stond gewoonlijk een
achtste deel van de provincie ‘splis’. Maar met het oog
op stoomgemaal Tacozijl waren veel lage ‘buitenlanden’
soms ook al op voorhand bepolderd. Het maakte de
boezem steeds kleiner en de problemen groter. Met
de komst van het Woudagemaal was het vertrouwen
in kunstbemaling gevestigd. Van het totale provinciale
oppervlak werd in 1939 ongeveer 47 procent (152.000
hectare) bemaald. Het oude boezemland zou nagenoeg
volledig verdwijnen.

> Meer weten?
• I. Boonstra e.a., Het Ir. D.F.
Woudagemaal. Een levend
werelderfgoed op stoom, Utrecht,
2012
• Gildemacher, Karel F., Het Friese
water, Gorredijk, 2015
• Wouda, D.F., Over de
afwatering van Friesland en haar
geschiedenis, Sneek, 1951
Karel F. Gildemacher (Sneek,
1946) studeerde na de
kweekschool o.a. geografie,
geschiedenis en vooral Fries.
Promoveerde in 1993 op een
onderzoek naar historische
waternamen. Werkte in het
onderwijs en sinds 2002 als
zelfstandig onderzoeker en
adviseur t.a.v. naamkunde,
historische geografie en
cultuurhistorie. Publiceerde tal
van boeken o.a. Het Friese water
(2015).
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DOEKE SIJENS

Lieve vroeg gestorven vrouw
De treurende vrouw torent hoog
uit boven de andere graven van
de Noorderbegraafplaats te
Leeuwarden, ze is van verre al te
zien. Haar gezichtsuitdrukking is
smartelijk, de ene hand rust tegen
het voorhoofd, in de andere houdt ze
een bloemenkrans. Naast haar een
zuil waar een groot deel van haar
weelderig gewaad overheen valt.
In Zuid-Europa staan veel van deze
theatrale beelden op graven, in het
Noorden is het uniek omdat verdriet
hier meestal sober geuit wordt. Maar
zo ontredderd en vertwijfeld was
Willem te Winkel na de dood van zijn
vrouw en zoontje, dat hij een groots
monument voor hen oprichtte.
Jo Ubels en Willem te Winkel
in 1939. (Particuliere
collectie)

Het jonge gezin in 1941.
(Particuliere collectie)
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insdag 20 januari 1942 is een bitter koude dag. Het
vriest al dagen zo stevig dat over twee dagen een
Elfstedentocht verreden kan worden. Kort na tien
uur ’s avonds begeeft Willem te Winkel zich naar de hal
van zijn woning aan de Julianastraat in Leeuwarden om de
hoofdkraan af te sluiten. Hij hoort buiten het gedreun van
een dichterbij komend vliegtuig, een geluid waar hij – net
als iedereen na bijna twee jaar oorlog – aan gewend is geraakt. Het volgende moment wordt hij met enorme kracht
door de voordeur naar buiten geblazen: precies op zijn huis
is een bom gevallen, de eerste van vier die een grote ravage
in dit deel van de stad aanricht. Te Winkel overleeft de klap,
zijn vrouw Jo en hun zoontje Hans die zich op de bovenverdieping van het huis bevinden, worden nog wel door omstanders en brandweermannen uit de puinhopen gehaald,
maar overlijden beiden in het ziekenhuis. Ook hun buurman
Evert Zwolsman (1875-1942) zal aan zijn verwondingen overlijden, evenals de elfjarige Dirk Veltman, die vlakbij in een
ander getroffen huis aan de Willem Lodewijkstraat woont.
De volgende dag gaat Willem te Winkel zelf naar het gemeentehuis om het overlijden van zijn dierbaren te melden,
zijn handtekening staat onder hun overlijdensakten. Als
tijdstip van hun dood wordt kwart voor twaalf genoemd. Dezelfde dag gaat hij ook naar het kantoor van het Leeuwarder
Nieuwsblad om een overlijdensadvertentie op te geven. Hierin spreekt hij van een ‘noodlottig ongeval’ dat zijn vrouw en

zoon het leven kostte. ‘Haar leven was Christus,’ zo laat hij
noteren, ‘haar sterven gewin’ - formuleringen ingegeven door
zijn christelijke geloof. Zaterdag 24 januari – opnieuw een
koude winterse dag – volgt dan de begrafenis van moeder en
zoon op de Noorderbegraafplaats.
Welk Engels vliegtuig dit ‘vergeten’ bombardement op Leeuwarden veroorzaakte is nooit achterhaald. Wel is duidelijk
dat het een vliegtuig betrof dat op de terugweg van Duitsland
naar de thuisbasis gedwongen werd zijn lading te lossen
omdat het door de Duitsers van de Fliegerhorst Leeuwarden
werd aangevallen. De Leeuwarder Courant besteedde (net als
alle andere kranten in Nederland) twee dagen later slechts
een kort neutraal bericht aan de gebeurtenis, waarin Leeuwarden niet bij name genoemd werd. Onder de kop ‘Engelsche bommen’ stond: ‘In een plaats in het Noorden van het
land […] werden systematisch woonwijken aangevallen waardoor verscheidene woningen zwaar en een vrij groot aantal
licht beschadigd werden.’

Kammeraadske
Over de persoonlijkheid van Johanna Wilhelmina Ubels (die
Jo werd genoemd) of haar innerlijk leven is niets bekend.
Een kenmerkend feit is wellicht dat ze gereformeerd opgroeide. Ze wordt in 1917 geboren in Assen, waar haar vader
varkenskoopman is. Na de lagere school gaat ze als hulp in

de huishouding aan de slag. Helemaal onbezorgd kan haar
jeugd niet zijn geweest, want in 1931 eindigt het huwelijk van
haar ouders in een echtscheiding. Haar vader verlaat dan het
gezin en gaat in Groningen wonen. In 1934 verhuist ze met
haar moeder en haar zeven broers en zusters naar Winterswijk, waar ze werk krijgt in een textielfabriek. Daar blijft ze
een jaar en gaat dan naar Wolfheze om daar als verpleegster
in het psychiatrisch ziekenhuis te werken. In 1936 verzoenen haar ouders zich en trouwen opnieuw. Alle gezinsleden
verhuizen vervolgens naar Groningen. Jo, inmiddels bijna
twintig jaar, wordt dan verpleegster in de psychiatrische
kliniek Dennenoord in Zuidlaren. In 1938 gaat ze terug
naar Winterswijk, nu als dienstmeisje bij een bakker aan de
Wooldstraat. Hier blijft ze een jaar, in mei 1939 komt ze in
dienst bij een boerengezin. Waarschijnlijk heeft ze Willem te
Winkel al tijdens haar eerste verblijf in Winterswijk ontmoet
en is ze daarom later teruggegaan. In ieder geval trouwen ze
op 9 februari 1940.
Ook (Hendrik) Willem te Winkel (1917-1986) groeit op in
een groot gezin. Zijn vader Johan te Winkel heeft een kruidenierswinkel in Winterswijk. Hij is sterk maatschappelijk
betrokken en wordt al in 1933 lid van de NSB. Vanaf 1935 is
hij kringleider van de partij in de Achterhoek en organiseert
grote manifestaties, waar ook Mussert toespraken houdt. In
het gezin Te Winkel wordt veel over kerkelijke en maatschappelijke zaken gesproken.
Willem bezoekt de ambachtsschool en werkt als bankwerker.
Zodra de trouwplannen serieus worden, solliciteert hij naar
een functie als monteur centrale verwarming in Leeuwarden.
Het stel vindt een huis aan de Julianastraat, waar op
10 december 1940 hun zoontje Hans wordt geboren. Ook
Willem is kerkelijk en politiek betrokken (later wordt hij als
‘principieel en vasthoudend’ getypeerd) en sluit zich begin
1941 aan bij de NSB, een partij waarvan hij na de komst
van de Duitsers veel verwacht. Jo wordt ook lid, hoewel
haar ouders hier op tegen zijn. Na haar dood verschijnt in
het Nationale Dagblad dan ook een rouwadvertentie van de
vrouwenafdeling van de NSB waarin ze ‘kameraadske’ wordt
genoemd.

Op 10 december 1944, precies de geboortedag van zijn
zoontje, komen zijn vader en tweede moeder om bij een
bombardement in Winterswijk. Na de oorlog moet Willem
te Winkel zich voor een Tribunaal in Zutphen verantwoorden
voor zijn gedrag in de oorlog. Volgens de rechter was
hij ‘overtuigd en actief nationaalsocialist geweest’ maar
had hij nooit iemand verraden. Ook heeft hij inmiddels
afstand van zijn foute opvattingen genomen. Vanwege
het bombardement uit 1942 worden zijn bezittingen niet
verbeurd verklaard – waarschijnlijk bezat hij ook nauwelijks
iets. Als Willem te Winkel zijn straf heeft uitgezeten, typeert
de kampcommandant hem bij zijn vertrek als een ‘correct en
fatsoenlijk man’.

Ik hoop u toch wel weer te vinden
Het graf op de Noorderbegraafplaats bestaat uit een hoge
sokkel met daarop het beeld van de treurende vrouw. Waar
Willem te Winkel dit beeld gevonden heeft – of hoe hij het
betaald heeft – is onbekend. Wellicht heeft de partij hem
bijgestaan, zoals zou kunnen blijken uit de runentekens die
bij de data van Jo en Hansje zijn gebruikt. De lange tekst op
de sokkel moet wel door Willem zelf geschreven zijn, zijn
gemoedstoestand is er duidelijk in terug te lezen:

Het beeld van de treurende
vrouw op de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. (Foto
Hans Hansson)

Lieve vroeg gestorven vrouw
Slechts zijt gij mij wat vooruit
Ik hoop u toch wel weer te vinden
Als Jezus ons ’t graf ontsluit
Trots de wereld en haar laster
Trots de hel en al haar ween
Steun ik op Gods liefde vaster
Hij zal ons getrouw blijven
Na de oorlog hervat Willem te Winkel zijn leven. Hij begint
een technisch bureau in Winterswijk, hertrouwt en krijgt twee
dochters. Zijn sobere graf bevindt zich in Winterswijk. <

Trouwfoto van Willem te
Winkel en Jo Ubels, 9 februari
1940. (Particuliere collectie)

Vertwijfeling
Na het bombardement is Willem ontredderd. Hij vindt snel
een nieuwe woning aan de Transvaalstraat maar kan zijn
draai niet vinden. Hij is bitter over de Engelsen en ook over
de hulpverleners die Jo en Hansje niet snel genoeg uit het
puin bevrijd zouden hebben omdat zij NSB-ers waren. Hij
vindt ander werk maar ook dit maakt hem niet rustiger. Begin
1943 meldt hij zich aan bij het Vrijwilligerslegioen Oostfront,
dat de Duitsers wil helpen de Bolsjewieken te verslaan.
Hoewel hij al voor een jaar heeft getekend, weet zijn vader
hem om te praten en kan hij zich nog terugtrekken. Later
zal Willem verklaren dat deze stap voortkwam uit ‘een
soort vertwijfeling’ over de dood van zijn vrouw en kind.

Met dank aan Yolanda Beestmante Winkel, Christien Urbanskite Winkel en Hans te Winkel.

Het huis aan de Julianastraat wordt na het bombardement niet
herbouwd. (Particuliere collectie)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliothecaris in Groningen.
Eerder was hij redacteur van
de tijdschriften Trotwaer en De
Moanne. Hij publiceert over
literaire zaken en kunst en is
recensent voor Fries bij de
Leeuwarder Courant.
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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
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WURK ÛNDER HANNEN

MARIJKE DE BOER

Syktocht nei agraryske skiednis
Stichting Erfgoed Fundaasje is
al in pear jier dwaande om de
argiven fan benammen Fryske
ikkerboubedriuwen op te
spoaren en digitaal tagonklik
te meitsjen. Mei Tresoar is yn
oktober 2016 in oerienkomst
sletten foar gearwurking.

Realia fan ferskate argiven yn
bewar by Erfgoed Fundaasje.
(Foto Stichting Erfgoed
Fundaasje)

‘B

edriuwsargiven fan ikkerbou binne
eins in wyt plak op de kaart. Ikkerbou
wie neist feeteelt ek in belangryk
eksportprodukt, tink allinne mar ris oan de jirpels,’
fertelt Goasse Brouwer (1955) fan de Stichting
Erfgoed Fundaasje. ‘As sa’n bedriuw dermei
ophâldt, giet it argyf meastentiids ek ferlern, dat
is skande.’ As earste wie er mei jirpelhannelshûs
Hettema dwaande en fan it ien kaam it oar. ‘Bist
of te let en alles is al ferbaarnd of bist krekt op
’e tiid om it fan de ûndergong te rêden. It is
meastentiids in hiel proses foar de famylje, wat
komt der allegear foar it ljocht? Feitlik komt har
hiele libben boppe, dat wat se sa yntinsyf belibbe
hawwe.’ It is net altyd like maklik om it argyf ôf te
stean. ‘It fielt suver as dat jo je bern ôfsteane. Dat
is in proses en it moat meardere kearen mei de
famylje bepraat wurde fansels. Myn ûnderfining
is dat minsken úteinlik ferromme binne as
se it guod, lykas akten, foto’s en berteleppels
oerdroegen ha. It komt ommers goed te plak. De
minsken sels sjogge it faak net as in kolleksje, mar
dat is it foar my wol.’ De stichting beskriuwt al it
guod en soarget dat it digitaal tagonklik wurdt.
Op termyn giet it materiaal nei Tresoar sadat elk

der by kin foar ûndersyk. ‘Dat is ek moai foar de
skinkers, dat it famyljeguod byelkoar bliuwt. Dan
krijt it ek in gruttere betsjutting en it stiicht oer de
eigen famyljehistoarje hinne. It heart miskien wat
teatraal, mar it is wol foar altyd.’
It lizzen fan de kontakten en it sammeljen fan it
erfgoed docht Brouwer sels. Om’t er sels ek út
in boere- en jirpelhannelsfamylje komt, hat er
de kontakten en is it fertroud. ‘Sokke kontakten
wurde frij yntym, it kostet in soad tiid en it leit
bytiden lang yn ’e weak, mar it is moai wurk.
In nijsgjirrige aventoerlike tocht. Ik bin wolris
mei in stik of tsien berteleppels yn de fytstas
thúskaam, der wurdt goed oppast. Minsken
binne tankber en bliid.’ It giet Brouwer net
inkeld om realia, ek de famyljeferhalen binne fan
belang. By bedriuwsargiven komt ek al gau de
famylje om ’e hoeke, lykas de famyljeskiednis,
egodokuminten en ferhalen. ‘Dy anekdoates sette
we by de genealogy op de webside. Komst de
prachtichste dingen tsjin, lykas in akte út 1718 of
in brief út 1880 fan in mem dy’t oan har dochter
yn Amsterdam skriuwt dat in ko kealle hat. Dat
wurdt hiel oandwaanlik beskreaun. Komst ek
pynlike kwestjes tsjin. As guon famyljeleden troch

in konflikt bygelyks gjin kontakt mear mei elkoar
ha en no troch dit wurk wer mei elkoar om tafel
moatte. Dat ha ik meardere kearen meimakke.
Lêsten wie ien frou sa bliid as in bern dat se wer
kontakt mei de famylje hie. Dêr hie ik hielendal
net op sind, mar sa giet it dus wol, je ferbine eins
o sa.’ <

Goasse Brouwer is bliid mei it konvenant mei
Tresoar, dat opdracht oan Erfgoed Fundaasje
jout om wite plakken op de kaart yn te foljen.
Elk betellet de helte by elk nij projekt. Dizze
fernijende foarm fan gearwurking tusken
Tresoar en Erfgoed Fundaasje op it mêd fan
kolleksjefoarming en -behear slút goed oan by
de rol fan Tresoar as ‘kennisknooppunt’. Beide organisaasjes bondelje har krêften sadat it
erfgoed feilich steld wurdt foar de takomst en
beskikber komt foar in breed publyk en ûndersyk nei agraryske skiednis.

> Mear witte?
www.erfgoed-fundaasje.nl
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IRIS VAN DER VEEN

De Surinaamse koffieplantage Frederiksdorp bracht eind
18de eeuw honderden guldens aan rijkdom op. Het geld werd
verdiend met de arbeid van zo’n honderd tot slaaf gemaakte
personen. Een deel van het kapitaal is ook in Friesland terecht
gekomen, in Harlingen om precies te zijn. Hoe kwam deze
stroom van kapitaal tot stand?

Frederik Schuman
en zijn koffieplantage
De koffieplantage Marienbosch aan de Commewijnerivier. Tussen twee groepen
palmbomen en een waterwerk liggen aan de overzijde
van een kanaal verschillende
houten plantagegebouwen.
Op een stenen vloer tussen
de gebouwen verspreiden tot
slaaf gemaakten koffiebonen
zodat deze in de zon kunnen
drogen. Op het pad langs
het kanaal loopt een tot
slaafgemaakte vrouw met
kind en een man met hoed en
wandelstok. Schilderij door
Willem de Klerk naar een
tekening van Alexander Ludwich Brockmann, 1829/76.
(Rijksmuseum)
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H

et staat vast dat de slavenhandel en de plantageeconomie, met inzet van tot slaaf gemaakten, Nederland – en ook Friesland – het nodige profijt hebben gebracht. Minder voor in ons geheugen ligt het feit hoe
nauw de slavernij eigenlijk verweven was met het dagelijkse
bestaan van veel Nederlanders gedurende de 17de tot 19de
eeuw. Er werd zowel indirect als direct van de slavenhandel
en slavernij geprofiteerd. Ook Friezen waren in meer of mindere mate betrokken in dit systeem dat gelegitimeerd werd
door het idee dat Afrikanen ‘minderwaardig’ waren, zij het
bijvoorbeeld als plantage-eigenaar, handelaar in plantagegoederen of consument van onder andere koffie en suiker.
Daarnaast waren er ook stemmen van protest tegen de slavenhandel en slavernij. Zo schreef het Leeuwarder weekblad
De Vaderlander op 23 oktober 1775: ‘‘t Vogt dat gy in uwen

Koffy-kop hebt, is dan geen water meer, maar traanen (...)
Drink zulk bloed, dat om wraak schreeuwt en noem u dan
noch een beschaafde Europeaane’.

Surinaamse jeugd
Frederik Schuman (1788-1820) was begin 19de eeuw in
Harlingen werkzaam als kantoorbediende. In deze fase
van zijn leven zou hij getypeerd kunnen worden als een
jonge en nog onervaren man, die waarschijnlijk hoopte dat
hij de sociale ladder kon beklimmen. In 1814 trouwde hij
op 26-jarige leeftijd met de toen 18-jarige Antie Hendriks
Helmer (±1796-1821). Op de trouwakte staat vermeld dat
zijn moeder Cornelia van Knöffel heette, er staat echter
niet op vermeld wie Frederiks vader was. Frederik en Antie

kregen twee kinderen: Cornelia (1815-1870) en Klazina
(1816-1894). Het gezin bewoonde in de late jaren 1810 een
mooi herenhuis, dat nog steeds te bewonderen valt aan de
hedendaagse Brouwerstraat 10 te Harlingen.
Uit nader onderzoek naar Frederiks achtergrond blijkt dat
hij van oorsprong geen Fries was, Frederik was namelijk
in Suriname geboren. Zijn vader was Samuel Schuman
(?-1818), de directeur van de koffieplantage Frederiksdorp
aan de Commewijnerivier te Suriname. Frederiks moeder,
Cornelia van Knöffel, was een mulattin (nakomeling van
een zwarte en blanke ouder) die waarschijnlijk als tot
slaaf gemaakte werkzaam was geweest op deze plantage.
Ook haar naam herinnert aan de slavernij; Frederiksdorp
was namelijk in het bezit van de familie Knöffel, de naam
‘van Knöffel’ suggereert dus ook meteen dat Cornelia als
eigendom van deze familie werd beschouwd. Tot slaaf

De voormalige koffieplantage Frederiksdorp,
liggend aan de Commewijnerivier, fungeert
tegenwoordig als toeristische trekpleister.
Veel van de originele
plantage-gebouwen zijn
Het oude plantage-vignet, dat
nog aanwezig en daarooit het grote plantagehuis van
mee is de plantage uniek
Frederiksdorp sierde.
in Suriname. De plantage
was in de 20ste eeuw in verval geraakt. Met behulp van
Nederlandse subsidie zijn de gebouwen op de plantage,
die de Nederlander Antonie Hagemeijer in 1974 had gekocht, gerestaureerd en klaargemaakt voor toerisme. De
restauratie vond uiteindelijk plaats in 2002/03, ook werd
toen een van de plantagewoningen ingericht als hotel.
Naast gebouwen uit de tijd van de slavernij zijn er ook
een politiepost, dokterspost en gevangenis aanwezig.

Het huis aan de Brouwerstraat waar
Frederik Schuman met zijn gezin
in de late jaren 1810 in een mooi
herenhuis woonde. (Foto Iris van
der Veen)

Frederik Schumans buurman, Sybrand Laases Spannenburg, was executeur van zijn testament. Spannenburg was
een welgesteld koopman. In het huis van Spannenburg zit
tegenwoordig Hotel Centraal. (Foto Iris van der Veen)

Tekst uit de volmacht van
Sybrand Laases Spannenburg.
Hierin wordt genoemd wat
Frederik van zijn vader erfde:
‘de Negers, Negerinnen en
alle voorwerpen, van welke
aart of natuur dezelve mogen
wezen’.

gemaakte personen werden vaak naar hun eigenaar of de
plantage genoemd.
Frederik bracht zijn jeugd dus door in Suriname. Het is
onduidelijk in welke periode zijn vader precies werkzaam
was als plantagedirecteur, waarschijnlijk functioneerde hij
vanaf omstreeks 1793 tot 1818 als directeur en later ook
administrateur van Frederiksdorp, zoals staat vermeld
in de Surinaamse Almanakken voor deze jaren. Het is
onduidelijk wat Samuel deed ten tijde van Frederiks
geboorte. Mogelijk werkte hij al de plantage, aangezien hij
Cornelia daar moet hebben ontmoet. Als plantagedirecteur
was Samuel verantwoordelijk voor de supervisie over de
plantage en het vaststellen van de grote lijnen van het
dagelijkse beleid. Het directe toezicht werd uitgevoerd door
de zogenoemde ‘bastiaans’, de zwarte slavenopzichters,
en de ‘blankofficiers’, de blanke slavenopzichters. In de
plantagehiërarchie stonden de blankofficiers onder de
directeur en de bastiaans onder de blankofficiers. Volgens
historicus Alex van Stipriaan hadden de meeste directeuren
een ‘hedonistische levenswijze’ en leefden zij als een
koning in hun eigen ‘kleine vorstendom’. Een plantageadministrateur voerde in naam van de afwezige eigenaar
het administratieve beheer over de plantage uit. Dit was
over het algemeen een felbegeerde en erg lucratieve
functie. De financiële en sociale waardering van directeuren
verschilde per plantage. In de regel kregen de directeuren
van koffieplantages een lager salaris dan de directeuren
van suikerplantages, aangezien het leidinggeven aan
suikerplantages meer vaardigheid vereiste. Het werk op de
laatste plantages was namelijk gevaarlijker, de rietstengels
konden tijdens het oogsten snijwonden geven en de stengels
moesten na het oogsten gestampt en gekookt worden.

(Fries Museum)

De Brouwerstraat in Harlingen aan de westzijde, omstreeks 1900.
Het pand rechts van het pand achter de lantaarnpaal was tot
24 februari 1820 het woonhuis van Frederik Schuman, nummer 10.
(Hannemahuis)
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De directeurswoning van
plantage Frederiksdorp, 1928.

Gemanumitteerde vrouw.
Tekening door Jacob Marius
Adriaan Martini van Geffen,
1850/60. (Rijksmuseum)

Het werk op een koffieplantage als Frederiksdorp was
niettemin ook zwaar. De volwassen tot slaaf gemaakten
plukten gemiddeld veertig tot vijftig kilogram koffievruchten
op een dag. Deze vruchten, waarin de koffiebonen zitten,
brachten ze in een mand op het hoofd naar de fabriek,
wat op sommige plantages wel een uur lopen was. Ten
slotte moesten de tot slaaf gemaakten hier nog tot diep
in de nacht de koffie bewerken. De koffievruchten lagen
eerst dagenlang in het water te weken, waarna ze gebroken
werden. Vervolgens moesten de tot slaaf gemaakte vrouwen
de koffievruchten net zo lang over houten roosters wrijven
tot de koffiebonen eruit vielen. Hierna werden de bonen
in een bak met water gelegd wat de tot slaaf gemaakten
moesten roeren totdat het vruchtslijm vrij kwam. Ten slotte
werden de koffiebonen te drogen gelegd en gestampt in
een zogenoemde koffiemat, zodat het laatste vliesje om
de koffiebonen los kwam. Na het sorteren en zeven van de
bonen werd de koffie pas verpakt om te worden verzonden.

Zwaar werk

Koffievruchten.
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Testament

De moeder van Frederik, Cornelia, bleef dit zware werk
waarschijnlijk bespaard. Volgens Van Stipriaan werden
mulatten bevoorrecht boven ‘zwarte’ tot slaaf gemaakte
personen. Zij kregen bijvoorbeeld meer goederen bij de
jaarlijkse uitdeling die de tot slaaf gemaakten kregen,
werkten als huisslaven en deden over het algemeen geen
veldwerk. Cornelia en plantagedirecteur Samuel hadden
een zogeheten ‘Surinaams huwelijk’. Vrouwen binnen het

In het kader van het project ‘Sporen van het slavernijverleden in NoordNederland’ wordt er in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe
onderzoek gedaan naar sporen van betrokkenheid bij slavenhandel
en slavernij. De individuele verhalen achter deze sporen worden
achterhaald en gekoppeld aan een geografische locatie binnen een van
deze provincies. Nynke Smit publiceerde in het kader van dit project in
Fryslân (november 2015) over de Friese familie Groenewoud. Daarnaast
heeft een collectief van historici uit de Randstad, waaronder Alex

‘Surinaamse huwelijk’ waren gewoonlijk huisslaaf en de
mannen blanke kolonialen en veelal directeur. Dit was geen
officieel huwelijk, maar betekende dat de tot slaaf gemaakte
vrouw als concubine samenwoonde met de blanke man.
Frederik vertrok als begin twintiger omstreeks 1810
zonder zijn vader uit Suriname naar Friesland. Het is ook
zeer onwaarschijnlijk dat zijn moeder is meegekomen
naar Harlingen. Tot slaaf gemaakte personen waren
niet vrij om hun plantage te verlaten, en er zijn geen
aanwijzingen gevonden dat Cornelia door Frederiks vader
zou zijn vrijgekocht. Wel is het opvallend dat Cornelia een
achternaam heeft gekregen, het was namelijk voor 1828
alleen voor vrije personen verplicht om een familienaam
te hebben. Als Cornelia wel ‘vrij’, of gemanumitteerd, was,
zou dit ook verklaren waarom er geen aanwijzingen zijn
gevonden dat Frederik vrij was gekocht. Als Cornelia al vrij
was, hoefde Frederik bij zijn geboorte niet gemanumitteerd
te worden. Ook is het opmerkelijk dat Cornelia in een
artikel in de Surinaamsche Courant van 20 november 1849
‘weduwe’ van Samuel Schuman wordt genoemd. Dit lijkt
wel te impliceren dat zij een officieel huwelijk hadden. Als
het inderdaad een officieel huwelijk was, is de kans klein dat
Cornelia ooit tot slaaf gemaakte is geweest. Wellicht waren
alleen Cornelia’s voorouders tot slaaf gemaakt, aangezien ze
wel ‘mulattin’ was en haar achternaam er ook op duidt dat
in ieder geval haar voorouder(s) ooit het bezit van de familie
Knöffel zijn geweest. Op dit punt spreken verschillende
bronnen elkaar tegen.
Frederik vernam in 1818 dat zijn vader in Suriname was
overleden. De rouwadvertentie in de Leeuwarder Courant
meldde: ‘Op heden ontving ik de treurige tijding, dat mijn
waarde vader S. Schuman, den 12 april 11., in den ouderdom
van bijna 72 jaren, te Surinamen is overleden.’

Frederik erfde zijn vaders Surinaamse bezittingen, waaronder
‘de Negers, Negerinnen en alle voorwerpen, van welke aart
of natuur dezelve mogen wezen’, zoals het in het testament
stond omschreven. Zijn vader was blijkbaar niet alleen
plantagedirecteur, maar ook (gedeeltelijk) eigenaar van de
plantage, inclusief de tot slaaf gemaakten die er werkten.
Opvallend voor de hedendaagse lezer, maar typerend voor

van Stipriaan, voor de aanvang van dit project al onderzoek gedaan
in Leeuwarden voor het boek Op zoek naar de stilte: sporen van het
slavernijverleden in Nederland.
In het project is gekozen om de aanduiding ‘slaven’ te vervangen door
‘tot slaaf gemaakten’. Mensen zijn namelijk geen slaven, maar anderen
maken hen tot slaaf. Zij waren veel meer dan slaven; net als ieder ander
hadden zij hun eigen persoonlijkheid, visies, vaardigheden en kennis
die ze met andere mensen deelden en op elkaar overdroegen.

deze tijd, is dat de ‘negers en negerinnen’ in een adem
met de rest van de inboedel worden genoemd. Frederik
overleed zelf twee jaar na zijn vader; hij werd slechts 32
jaar. De oorzaak van zijn dood is onduidelijk. Uit Frederiks
memorie blijkt dat hij ook in het bezit was van ‘een portie in
de Plantagien genaamd Elisabeths Hoop en Fredriksdorp en
dan nog een Erf en Gebouwen op Combé’. Destijds woonde
de elite van Suriname in de wijk Combé, tegenwoordig is
Combé een drukke wijk in Paramaribo. Elisabethshoop was
een koffieplantage die dichtbij Frederiksdorp lag en ook in
bezit van de familie Knöffel is geweest.
Een jaar na het overlijden van Frederik overleed ook zijn
weduwe, Antie Hendriks Helmer, op 25-jarige leeftijd. Zij
was kort na Frederiks overlijden hertrouwd, en had kort
voor haar dood ook nog een kind gekregen. Het huis aan de
Brouwerstraat 10 bleef in het bezit van de familie Schuman
tot 1833, waarschijnlijk hadden de kinderen van Frederik en
Antie, Cornelia en Klazina, het geërfd. In 1833 meldde de
Leeuwarder Courant dat het huis leeg stond en was geveild.
Frederik Schumans buurman in Harlingen, Sybrand Laases
Spannenburg (±1778-1834), was voogd over zijn kinderen,
en executeur van zijn testament. Spannenburg woonde in
het huis dat nu aan de Brouwerstraat 12 staat. Als welgesteld
koopman handelde hij onder andere in vastgoed. Uit een
volmacht blijkt dat Spannenburg de bezittingen van Frederik,
inclusief de Surinaamse bezittingen die Frederik van zijn
vader had geërfd, wilde verkopen. Hiervoor werd Carel
Frederik Steinhart, boekhouder en kassier te Suriname,
gelastigd. Cornelia wordt niet genoemd in het testament
van Samuel, wat zeer opmerkelijk is als het klopt dat zij
een officieel huwelijk hadden. Opvallend is ook dat in deze
volmacht wordt vermeld dat de opbrengst van de aandelen
in de plantages gebruikt moest worden om ‘de huuren te
bevorderen van den negerin Juliana’ en ‘de zorg te dragen
voor het in vrijtegebruik bezeten Erf en gebouwen door de
vrije Bebe’. Het was dus de wens van Frederik, of van zijn

De Zuiderhaven in Harlingen in de 18de eeuw met enkele pakhuizen
en een scheepswerf waar een schip in aanbouw ligt. In de haven liggen koffen en een jacht. Tekening in zwart krijt door Folkert Jacobus
de Haas. (Hannemahuis)

vader, dat de daar aanwezige tot slaaf gemaakte Juliana en
de vrij verklaarde Bebe zouden profiteren van de verkoop van
hun bezittingen. Daarnaast blijkt uit een manumissierekest
uit 1817 dat Samuel Schuman de ‘mulattin Maria’ had
vrijgekocht. Wat de relatie van de Schumans met deze
vrouwen was, blijft gissen, maar kennelijk droegen zij hen
dus een warm hart toe.
Dit complexe karakter van de slavernij is alom aanwezig in
de verhalen over het leven in Suriname. Enerzijds werden de
tot slaaf gemaakten als ‘dingen’ beschouwd en behandeld.
Anderzijds zijn er ook tal van aanwijzingen van menselijke relaties tussen ‘eigenaars’ en hun ‘bezit’. Wat de aard van deze
relaties ook mocht zijn, de dehumanisering van Afrikanen en
hun nazaten in Suriname bleek in de dagelijkse praktijk en
omgang dus niet altijd zo eenduidig. In de alledaagse praktijk
was er veel sprake van contact tussen zwart en blank. Ook als
deze omgang humaan was, deed dit niets af aan de ongelijke
machtsverhoudingen, deze bleven wel absoluut. Zware straffen, zoals tientallen zweepslagen, en vele manieren waarop
slaven verzet boden, zoals het weglopen van de plantage,
getuigen hier ook van. Door deze, en nog vele andere vormen
van verzet, probeerden de tot slaaf gemaakten zo veel mogelijk autonomie naar zich toe te trekken.
Na 1863 kwam er echter pas verlossing van de slavernij.
De ‘vruchten’ van dit inhumane systeem zijn nog steeds
zichtbaar, ook in Friesland, onder andere door de mooie
huizen die gebouwd konden worden door het opgebrachte
kapitaal, en de integratie van koffie, suiker en andere
exotische handelswaren in het dagelijkse leven. Na 1863
werkten er Aziatische contractarbeiders op de plantage
Frederiksdorp die cacao verbouwden. De verbouw van koffie
werd gedurende de 19de eeuw namelijk steeds minder
winstgevend, door een zakkende koffieprijs en stijgende
concurrentie. Frederiksdorp is in Suriname de eerste officiële
locatie buiten Paramaribo die op de monumentenlijst werd
geplaatst. <

Plantage Frederiksdorp op
de kaart van Bakhuys en De
Quant uit 1930.

> Meer weten?
• Philip Dikland, Plantage
Frederiksdorp aan de
Commewijnerivier, 2003-2004,
aangevuld 2008, 2009 (www.
suriname-heritage-guide.com)
• Alex van Stipriaan, Surinaams
contrast, Leiden, 1993
• Alex van Stipriaan, Op zoek
naar de stilte: sporen van het
slavernijverleden in Nederland,
Leiden, 2007
Iris van der Veen
(Drachten, 1992) volgt
de onderzoeksmaster
Modern History and
International Relations aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Als onderzoeksassistente voor
het project ‘Mapping Slavery
North Netherlands’ heeft ze het
notariële archief van Tresoar
doorzocht naar sporen van de
slavernij.
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Glazen poterbewaarplaatsen:
verdwenen en vergeten?
Glazen poterbewaarplaatsen, hokken waarin de boer zijn pootaardappelen bewaarde, waren nuttig
maar verdienden vaak geen schoonheidsprijs. De inspecteur van de Volksgezondheid in Friesland
meldt in 1942 op verzoek van de gemeente Dantumadeel dat hij toestemt in het afgeven van een
bouwvergunning voor twee poterbewaarplaatsen, onder voorwaarde deze ergens achteraf op het erf te
bouwen, omdat ze zeer lelijk zijn.
Rietgedekte poterbewaarplaats en paardenwaad
aan de Oudebildtdijk te
Sint Annaparochie. Een
paardenwaad (hynstewâd of
hynstewask) is een plaats
waar paarden konden drinken
en gewassen worden. Er
resteren er nog drie of vier in
Friesland. De paardenwaad,
het water aan de rechterkant,
loopt vanaf het erf geleidelijk
af tot zo’n meter diepte.
(Foto Gerrit Herrema)
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it publicaties en informatie van de vroegere Rijksdienst voor de Monumentenzorg, thans de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), blijkt dat er voor
deze bouwwerken geen aandacht was wat betreft het opzetten van een inventarisatie. Bijkomend nadeel was dat ze door
iedereen anders werden genoemd. De officiële naam voor
één van de verschillende bijgebouwen bij boerderijen was
pootaardappelbewaarplaats, maar ze werden meestal poterbewaarplaats, poterhok, setterhok of broeihok genoemd.
Door functieverlies en gebrek aan onderhoud raakten ze in
verval en werden ze uiteindelijk gesloopt. In Friesland zijn
er nog ongeveer zestig van de meer dan tweehonderd gebouwde exemplaren over. Deze verkeren inmiddels veelal in
slechte staat of zijn door verbouwingen ernstig aangetast. De
meeste van deze hokken zullen dan ook spoedig verdwijnen.
Aardappelen werden over het algemeen vroeger in hopen op
het land opgeslagen, afgedekt met bladriet en tegen vorst

beschermd met een laag grond (heapbeslaan). De bewaaromstandigheden waren niet optimaal en het kwam dan ook vaak
voor dat aardappelen in het voorjaar lange kiemen of spruiten hadden gevormd of dat er vorstschade was. Pootgoed
voor het eigen gebruik werd vaak in kiembakken in de schuur
opgeslagen en op gemengde bedrijven in februari of maart in
de stal geplaatst om de aardappelen te laten kiemen. Bij het
ontbreken van een stal werden de kiembakken ook wel in de
woonkamer geplaatst. Min of meer bij toeval ontdekte Martinus Noteboom, akkerbouwer te Klundert (Moerdijk), dat
aardappelen onder invloed van licht, korte stevige kiemen
maken die bij het poten niet gemakkelijk beschadigd raken.
Na enkele experimenten met houten gebouwen met ramen
bouwde hij in 1923 de eerste poterbewaarplaats met aan alle
vier de zijden glas.
Verder zorgde hij voor voldoende ventilatiemogelijkheden
om de temperatuur in de bewaarplaats zo laag mogelijk te

Glazen poterbewaarplaats op de provinciale landbouwtentoonstelling in Leeuwarden, 1927. (Tresoar)

Een van de langste poterbewaarplaatsen stond in Dronryp en is in
2015 afgebroken. (Foto R. Leegte)

Oudste nog bestaande poterbewaarplaats, bouwjaar 1927, staat te
Pietersbierum. (Foto Gerrit Herrema)

Eén van de drie overgebleven poterbewaarplaatsen met een plat dak
staat in Alde Leie. (Foto Rudolf J. Wielinga)

houden. Wel moest de bewaarplaats vorstvrij kunnen worden
gehouden door middel van een kacheltje.
Mede door inspanning van het bestuur van de Friese Maatschappij van Landbouw is op de door haar georganiseerde
provinciale landbouwtentoonstelling van 1927 te Leeuwarden
een glazen poterbewaarplaats gebouwd. In datzelfde jaar zijn
ook de eerste glazen poterbewaarplaatsen door Friese akkerbouwers gebouwd. Voor zover is na te gaan waren dat er in
ieder geval vier in de voormalige gemeente Barradeel, thans
nog Franekeradeel, te weten Sybren Faber en Corn. Nagel te
Minnertsga, Gerlof Zijlstra te Pietersbierum en Wybren
Oosterbaan te Tzummarum. Die van Zijlstra is nog steeds
aanwezig (Hoarnestreek 2) en is daarmee vrij zeker de oudste nog aanwezige poterbewaarplaats in Friesland.

poterbewaarplaatsen in veertien verschillende gemeentearchieven bekeken en is het archief van de ‘Provinciale
Friese schoonheidscommissie ter wering van inbreuk op de
schoonheid van stad en land’ geraadpleegd. In totaal zijn 62

Poterbewaarplaats in
Ternaard uit 1937 en een deel
van de bouwtekening. (Foto
Rudolf J. Wielinga)

Onderzoek
Door de Friese vereniging voor landbouwhistorie Afron, de
Boerderijenstichting Fryslân en het Fries Landbouwmuseum
is in 2015 en 2016 onderzoek gedaan naar de opkomst en
het gebruik van vrijstaande bewaarplaatsen voor de opslag
van pootaardappelen voor het eigen bedrijf, met aan alle
vier de zijden dubbelwandig draadglas. Om praktische
redenen heeft het onderzoek naar nog bestaande bewaarplaatsen zich beperkt tot de provincie Fryslân. Daarnaast
is literatuuronderzoek gedaan en bouwvergunningen van
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Typische kenmerken van glazen poterbewaarplaatsen
zijn in de lange zijkanten de dubbele glazen ramen met
bewapening van 99 centimeter breed en twee meter
hoog met tussen de ramen een spouw van 10 tot 15
centimeter. De voor- en achterkant hebben centraal een
deuropening van ongeveer een meter breed met aan
weerskanten meestal twee, soms drie, dubbele ramen.
Over het algemeen zijn de poterbewaarplaatsen 4,5 tot 5,5
meter breed en is de lengte afhankelijk van de hoeveelheid
pootgoed die opgeslagen moet worden en varieert in
Friesland van vijf tot drieëntwintig meter. In het deurkozijn
zijn drie deuren geplaatst waarvan één, vaak de middelste,
een gaasdeur is. De houten binnen- en buitendeur staan
tijdens de opslag van de aardappelen, juli tot en met
Bouwtekening van een poterbewaarplaats in Donkerbroek door architect J.C. Velding.
maart, zoveel als mogelijk open. De gazen deur is dan
dicht om ongedierte buiten te houden en luchtventilatie
mogelijk te maken. Omdat er veel geventileerd moet worden zijn er onder de verdiepte vloer luchtkanalen aangelegd en in het plafond en de zolder
afsluitbare luchtkokers aangebracht. Het gros van de bewaarplaatsen heeft een zadeldak met een dakbedekking van asbest- of eternietgolfplaten, riet
of in een enkel geval dakpannen. Ongeveer dertien procent van de bewaarplaatsen heeft een plat dak met een dakbedekking van mastiek. Tegen de
zolderbalken is vaak een plafond gemaakt met tussen het plafond en de zolder isolatiemateriaal zoals scheven (sjudden), kaf of gehakseld stro.

Drie deuren in een kozijn.
(Foto Rudolf J. Wielinga)

Ventilatiekoker buiten de poterbewaarplaats.(Foto Gerrit
Herrema)
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nog bestaande poterbewaarplaatsen getraceerd: veertien in
de voormalige gemeente Barradeel, tien in de gemeente Het
Bildt, zeven in de gemeente Ferwerderadeel en zeven in de
voormalige gemeente Westdongeradeel, zes in de gemeente
Franekeradeel, vijf in de gemeente Leeuwarderadeel, vier in
de gemeente Menaldumadeel en ook vier in de voormalige
gemeente Wonseradeel, drie in de voormalige gemeente
Oostdongeradeel en in de gemeenten Weststellingwerf en
Ooststellingwerf beide één.
Van de zeven nog aanwezige bewaarplaatsen met een plat
dak zijn er gedurende de twee jaar van het onderzoek vier
gesloopt en zes bewaarplaatsen met een zadeldak.
Het onderzoek in de archieven heeft van ruim tweehonderd
poterbewaarplaatsen aanvraaggegevens, tekeningen en
bouwvergunningen opgeleverd. Niet alle archieven waren
even toegankelijk zodat verondersteld mag worden dat er
in Friesland mogelijk enkele tientallen poterbewaarplaatsen
meer gebouwd zijn. Het aantal bouwvergunningen kent per
jaar een grote variatie, met een piek in de jaren 1935 tot en
met 1939.
Na de oorlog zijn er in 1947 en 1948 nog vijftien bewaarplaatsen gebouwd en daarna was het vrijwel afgelopen met het
bouwen van glazen poterbewaarplaatsen.
De bouw van poterbewaarplaatsen werd over het algemeen
gegund aan de plaatselijke timmerman of aannemer. Een
uitzondering daarop is bouwbedrijf Joh. Visser uit Beet
gumermolen die in het noorden van Friesland, vanaf Kimswerd tot Anjum, 31 bewaarplaatsen bouwde waarvan maar
één in zijn eigen dorp. Negentien bouwaanvragen zijn ingediend door een architect en daarvan heeft architect Velding
uit Buitenpost, als lid van het Bouwbureau van de Friese

Maatschappij van Landbouw, er elf voor zijn rekening genomen.
In Friesland was de eigenaar van de boerderij soms in samenwerking met zijn huurder de opdrachtgever voor het
bouwen van de poterbewaarplaats. Een uitzondering daarop
zijn de bewaarplaatsen in Zuidoost-Friesland van de ‘Stichting Poterbewaarplaatsen’ en de coöperatieve verenigingen
te Arum en Kimswerd.

Subsidieregeling
In 1941 en 1942 is in Zuidoost-Friesland een aantal poterbewaarplaatsen met subsidie gebouwd. Het betreft een
subsidieregeling die al in 1937 door het Departement van
Sociale zaken was ingesteld voor hulp aan kleine bedrijven.
Op initiatief van de (provinciale) Friesche Maatschappij van
Landbouw is daartoe in 1941 de Stichting Poterbewaarplaatsen opgericht. Ir. H.J. Witteveen, Rijkslandbouwconsulent te
Drachten werd belast met de organisatie van de Stichting in
samenwerking met de Dienst voor de kleine Boerenbedrijven, Rijkswerkverschaffingsdienst en de beheerders van de
Coöperatieve Aankoopverenigingen (C.A.V.’s) te Oosterwolde, Makkinga, Boyl, Oldeberkoop, Jubbega en Donkerbroek
en de CAF-depothouders van de vestigingen te Bakkeveen,
Hemrik, Ureterp, Opeinde, Schuilenburg, Akkerwoude, Bergum en Rottevalle.
Voor zover bekend zijn er eind 1941 en begin 1942 poterbewaarplaatsen gebouwd in De Blesse, Boyl, Donkerbroek,
Oosterwolde, Rottevalle, Drachtster Compagnie, Akkerwoude
(thans Damwâld) en twee in Makkinga. Voor al deze poterbewaarplaatsen was ir. Witteveen degene die de bouwaanvraag

Poters in kiembakjes in
Hegebeintum. (Foto Gerrit
Herrema)
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ingediend heeft namens de Stichting en
architect J.C. Velding
degene die de benodigde papieren met
gegevens en bouwtekeningen verzorgde en
de bouw begeleidde. Na de oorlog hebben deze poterbewaarplaatsen al vrij snel hun functie als bewaarplaats voor pootaardappelen verloren en is er aan archiefmateriaal omtrent het
reilen en zeilen van deze poterbewaarplaatsen weinig bewaard
gebleven.
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Percentage van de oppervlakte bouw- en grasland
waar aardappelen op verbouwd werden (circa 1930).
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waar poterbewaarplaatsen
gebouwd zijn en de locaties
(zwart gemarkeerd) van de
Stichting Poterbewaarplaatsen Zuidoost-Friesland.

Coöperatie
Voor zover bekend zijn er in Friesland twee poterbewaarplaatsen gebouwd op coöperatieve basis waarbij een subsidie in de bouwkosten is verkregen, namelijk te Arum en te
Kimswerd.
De Lytse Bouhoeke kende vroeger een groot aantal kleine
gezinsbedrijven, gerniers, die met name arbeidsintensieve
gewassen verbouwden zoals vroege consumptieaardappelen.
Veelal had men geen mogelijkheid om investeringen in de
bedrijfsvoering te doen. Mede op initiatief van de Vereniging
van Bedrijfsvoorlichting Wonseradeel, onderdeel van de
Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, is in 1952 de ‘Coöperatieve Vereniging tot exploitatie van een poterbewaarplaats G.A.
Arum’ opgericht en is er een poterbewaarplaats van 15 bij 4,5
meter gebouwd. Uit een krantenbericht blijkt dat er een subsidie in de bouwkosten is ontvangen, groot ƒ 3.680 zijnde
veertig procent van de stichtingskosten. Het resterende deel
werd geleend bij de Nutsspaarbank Arum-Kimswerd. Van
de kerkvoogdij van de Nederlands-hervormde kerk werd een
perceel grond in erfpacht verkregen. In oktober van dat jaar
konden de dertien leden van de coöperatieve vereniging het
gebouw in gebruik nemen. De poterbewaarplaats is inmiddels afgebroken.

Aardappelen aan de hoop brengen in Holwerd, 1966. (Afron)

In Kimswerd heeft men gebruik gemaakt van een iets gewijzigde subsidieregeling ten opzicht van die in Arum. Daar is
in 1953 de ‘Coöperatieve vereniging tot exploitatie van een
poterbewaarplaats G.A. Kimswerd’ opgericht en heeft men,
ook weer in samenwerking met de Vereniging van bedrijfsvoorlichting, een poterbewaarplaats gebouwd met een lengte
van 20 meter en een breedte van 5,5 meter. De plaatselijke
timmerman Van Stralen heeft de bewaarplaats voor iets meer
dan ƒ 10.000 gebouwd op een gedeelte van het zogenaamde
‘Spaarland’ dat eigendom was van de Nutsspaarbank te
Arum en in gebruik was als volkstuintjes. Voor de stichting
van het gebouw is een lening met de Nutsspaarbank aangegaan en in dertig jaar afgelost.
Om lid te worden van de coöperatie betaalde men ƒ 25 ledengeld en men kon dan certificaten verwerven ter grootte
van tien kiembakjes ‘redelijk gevuld met aardappelen’. De
leden betaalden per certificaat een jaarlijks vast te stellen
bedrag waarvan de aflossing, rente en exploitatiekosten
betaald konden worden. Leden met minder zes hectare cultuurland kregen een subsidie van 55 procent op hun deel van
de bouwkosten, leden met een oppervlakte van zes tot tien
hectare cultuurland 35 procent. Leden met meer dan tien
hectare cultuurland kregen geen subsidie. In het eerste jaar
van haar bestaan telde de coöperatie 21 leden.
Vanwege de modernisering en mechanisering in de landbouw, hebben in de eind jaren 1960 en de jaren 1970 veel
gerniers ander werk gezocht en zijn gestopt met hun bedrijf.
Deze teruggang is in de loop der jaren ook terug te vinden
in een dalend aantal leden van de coöperatie dat gebruik
maakte van de poterbewaarplaats en is er een eind gekomen
aan de uiteindelijke doelstelling van de ‘Coöperatieve Vereniging’. De poterbewaarplaats is inmiddels verkocht en momenteel nog in gebruik als werkplaats en opslagruimte voor
tweedehands goederen. <

Aanvullende informatie over
poterbewaarplaatsen en nog niet
getraceerde locaties evenals fotoen archiefmateriaal is van harte
welkom. (herrema@hetnet.nl)

> Meer weten?
• Gerrit Herrema, Glazen
poterbewaarplaatsen in Fryslân,
Afron, Boerderijenstichting
Fryslân en Fries Landbouw
museum, 2016
• Fries Landbouwmuseum,
expositie over poterbewaar
plaatsen, tot en met 31 oktober
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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SYBE JOOSTEMA

It moedige optreden fan Bauck fan
Hemmema yn 1496 by it ferdigenjen
fan it famyljekastiel yn Berltsum, wie
yn dy tiid net samar wat. Har man
Doecke fan Hemmema wie útpykt en
har sweager Alef net trochtaastend
genôch. It wie de tiid fan de rûzjes
tusken Skieringers en Fetkeapers.
Fryslân stie yn ’e brân, hie gjin
sintraal bestjoer en wie hopeleas
ferdield. Gjin wûnder dat Albrecht
van Saksen al syn trúks ynsette koe
om alle Friezen úteinlik knibbelje
te litten. De ienheid kaam dêrnei
stadichoan mar mei skokken werom,
Fryslân wie net sels baas mear. Mar
Bauck sil nimmen ferjitte, sy skreau
skiednis, mei it swurd yn ’e hân.

D

Bauck,
earste Fryske
frijheidsstriidster
Jantien Hoekstra spilet Bauck
yn it spektakel BAUCK! (Foto
Jeroen Horsthuis)
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e beskôgers fan skiednis hiene it
der oant koartlyn faak mar dreech
mei, dat in frou it heft yn hannen
naam. Mar Bauck wie heldhaftich, yn it sâlt
bebiten. Sy stie boppedat foar de Fryske
saak doe’t sy trije kear in genipige oanfal fan
Grinzer Friezen en Dútske hierlingen (foar in
part yn opdracht fan Albrecht) oerlibbe. De
fjirde kear moast sy mei har amper tweintich
ridders, faak jonge boeren en mar in hânfol
betûfte fjochters, de holle bûgje. It hie in
bloedich barren west en der waarden in
protte deaden teld.
Har man Doecke fan Hemmema wie der
krekt op út gongen foar in gearkomste yn
Frjentsjer mei Fryske ealmannen. Dêrnei
gong er op audiïnsje by Albrecht van Saksen
yn Medemblik. Hy moat op de hichte west
hawwe fan de driging út Eastergoa en Grins
wei. Syn aksje levere mear fragen as logyske
antwurden op. Wêrom gong er fuort?
Doecke hie it witte kinnen. It wie in tiid
sûnder lânsbestjoer en elk regele mar wat,
somtiden socht er help by Skieringer
freonen, sleat ferbannen. Ek Bocke Harinxma
hie er wat mei ôfpraat, mar dy ôfspraak
ferdampte doe’t er by in oar in bettere
deal meitsje koe. Mear lân yn ’t plak foar
freonetsjinst yn ûnwisse tiden, dat fielt as
bringt je swakte dan wat op. De represaille

fan Harinxma koe net útbliuwe en liigde der net om. Mar
werom pykte Doecke út? Of rekkene er op Albrecht om dy
oanfal foar te kommen? Hy soe fan ’e bok dreame.
Albrecht van Saksen sloech yn dy tiid al aardich wyld om him
hinne. Hy hie foar en mei keizer Maximiliaan de Belgyske
opstân yn 1492 delslein. Fjouwertûzen ridders krige er foar
in lyts lean byinoar en yn Brugge krige de Belgen lyts man.
Maximiliaan gunde him Fryslân, ek al omdat er gjin jild hie
om te beteljen. Dat Albrecht skode stadichoan mear fia
Hollân nei it noarden en betocht in plan om dat foar elkoar
te krijen. Dêr wie de fjildmaarskalk tûk genôch foar. Mar hy
kaam op syn paad wol genôch obstakels tsjin. Ien dêrfan, sa
die bliken, wie Bauck fan Hemmema dy’t net samar om lyk
woe. Uteinlik wurdt Bauck yn 1496 efter de traaljes set. Twa
jier letter dielt Albrecht van Saksen de genedeklap út en giet
it ferdielde Fryslân tsjin it kanvas. Bauck liet de leafde los om
it doel te berikken, net te benaud om as in liuwinne foar de
Fryske saak te fjochtsjen om foar te kommen dat sy, lykas sy
en har famylje, op Skylge no wer stadichoan alles kwytreitsje
soe.

Eftergrûn fan Bauck
Skylge stiet yn 1460 ûnder tafersjoch fan Foppe Riencks
fan Popma, de heit fan Bauck fan Popma. Hy wennet mei
syn frou Wilsck yn in stins fol bern yn Aasterein op it eilân.
De famylje Fan Popma is fan oansjen en werom te finen op
wichtige funksjes. Foppe hat boppedat lef foar twa en slút
sûnder ien kear mei de eagen te knipperjen in ynternasjonaal
kontrakt mei kening Edward IV fan Ingelân. Dy erkent him
as de ûnôfhinklik baas fan ‘Skylinghe ende Gryndt’. Hy moat
dan wol wat belestingsinten ophelje én tasizze dat er net de
skippen fan de Ingelske kening berôvje sil.
Eilanners binne faak mei gjin stokken nei it fêstelân te krijen.
Mar as jo op hege funksjes sitte en belestingsinten ophelje,
binne je net altyd sa populêr. Dan kinne je ek samar fan je
sokkel falle. En dat bart mei Foppe Riencks. Hy rekket syn
status lykwols kwyt, omdat kening Edward jildpine hat no’t it
risselwaasje meitsje moat om yn Ingelân syn kroan werom te
winnen yn 1470.

Albrecht van Saksen hat it wûn. De
Skieringers erkenne dat yn 1498.

Edward IV wie kening fan Ingelân fan 1461-1470
èn fan 1471-1483. Foar 1470 hie er in kontrakt mei
Foppe Riencks fan Popma. Troch de Roaze-oarloch
moast er yn 1470 Skylge wer ferkeapje. (Society of
Antiquaries of London)

De famylje Van Zevenbergen fan Hollân kriget Skylge yn
hannen, mar Edward IV soarget der wol foar dat der in
betingst yn it kontrakt skreaun wurdt dat de famylje Fan
Popma wol genôch fisk, bôle, fleis, drinken en in dak boppe
de holle hâldt, sûnder jildsoargen. Edward fart dêrnei gau
werom nei Ingelân, omdat Henri VI as Lancaster-ikoan de
kroan stellen hat. The War of the Roses, de hûndertjierrige
striid om de kroan, lôget wer op. Hy freget syn sweager Karel
de Stoute om help. Dy hie krekt syn leger en float yn stelling
brocht om Fryslân oan te fallen nei in skeel. Karel woe dat
Fryslân in potintaat út syn stâl helje soe, sadat hy dêr mear
macht krige. Mar de boaten fearen de oare kant op.
Maria van Zevenbergen is nei de dea fan har broer Joost
en fan har mem Gerarda van Vianen, as âldste dochter
fan Arend van Zevenbergen, de kandidaat om letter Skylge
oer te nimmen fan har heit. It docht út it testamint bliken
dat Arend van Zevenbergen in foarkar hat foar syn jongste
dochter Gijsberta. Mar Maria krijt it eilân. Cornelis van

De nije munt fan Albrecht
van Saksen. (Foto P.F. Vogt)

Keizer Maximiliaan waard yn
België holpen troch Albrecht
van Saksen. Dy krige de
rjochten op Fryslân. Skilderij
troch Albrecht Dürer.

Kastiel Medemblik wie ferlykber mei dat fan Berltsum en spilet in rol
yn de histoarje, fanwegen de moeting fan Albrecht van Saksen dêr
mei Doecke van Hemmema, dy’t it wetter oerstutsen wie.
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It Wapen fan de Fan Popma’s
op Skylge.

Bergen komt op it toaniel. Hy sjocht dat er fia Maria de
macht oer Skylge krije kin. Hy lit der yn alle gefallen gjin gers
oer groeie en pakt as in Don Juan fan it slimste soart ta as
er de kâns kriget om Maria oan de heak te slaan op it eilân.
Hy ûntfiert har, skaakt har en trout ek nochris mei har. Letter
kriget Cornelis in skeel mei Jarich, de broer fan Bauck.
Foar it innen fan de belesting stelt Cornelis ek nochris
in Hollanner oan. Jarich is yn alle steaten. Der komt in
arbitraazje, dy’t er ferliest. Jarich rekket úteinlik oan legerwâl
en fart beroaid en mei lege bûsen nei Fryslân.
Dizze machtsstriid stjit Bauck swier tsjin ’e boarst. Sy is
útsprutsen oer dizze saak, striidfeardich, mar gjin Skylger
bestjoerder, hanneler, fisker of eilânboer hat dêr earen nei.
Guon fan har suskes, Jezel, Jel en Taets farre ek nei Fryslân
en komme as non yn it kleaster terjochte. It liket in eksodus.
Bauck preket suver revolúsje en móat fan it eilân ôf.
Se trout mei Doecke fan Hemmema. Se wenje op
Hemmemastate, in stins mei swiere ierden wâlen, bolwurken
en in grêft deromhinne deunby Berltsum. Belkum (Berltsum)
leit as in soarte fan havenstedsje oan de mûning fan de
Middelsee. Op ien fan de ôfbyldings stiet it stiennen
De beppesizzer fan Bauck fan Hemmema waard Beatrice neamd.
Se wie grevin en troud mei Robert de Vere, de greve fan Oxford.
Skilderij troch Anthony van Dyck, 1638. (Oxford)

Hemmema-kastiel foar in grut part bûtendyks yn it wetter.
Dat makke it foar fijannen lestiger om yn te pikken. It grutte
gefaar fan Westergoa komt yn it lêste part fan de midsiuwen
út it easten. Grins groeit ekonomysk sjoen hurd. Se ha dêr
genôch sinten om legers ridders te foarmjen om Westergoa
oan te pakken.

Konflikt

It kaartsje fan Belkum
(Berltsum) yn ’e midsiuwen.
It kastiel stiet yn it wetter
fan de Middelsee. (Fryske
Akademy)
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Grutte Pier
Bauck har âldere suster Gaets bout har libben op yn
Kimswert. Bauck komt dêr gauris en sjocht de famylje
útdijen. Gaets krijt in dochter Wilsck, dy is ek al jong
mem. Hár famke Fookel is letter de mem fan Pier Gerlofs Donia. Gaets sjocht yn syn balstjurrigens, it likegoed
net te timperjen aard fan Bauck. Pier Gerlofs wurdt letter
ferneamd ûnder de geuzenamme Grutte Pier.

Doecke docht yn syn taneiering rjochting Albrecht van
Saksen in misse set. Hy sjocht by him op en is derfan
oertsjûge dat er op syn hân is. Mar dy wit hoe’t de foksen
rinne en wit ek dat er as in foks syn plannen útbriede moat.
Hy wit hoe’t it moat, dat hie er yn België al bewiisd. Doecke
wit ek donderske goed dat er mei fjoer spilet yn it einspul
om Fryslân. Bocke Harinxma lit er smoare en no nimme de
spanningen ta. Hy fljocht nei Albrecht.
Doecke hat ek in konflikt mei Bauck. Har fêsthâldende
karakter lit net ta dat Doecke de frijheid en selsstannigens
fan Fryslân ferpatst. Dat kin net oars as komme fan in djip
woartele idee by har, nea wer it eigene te ferliezen, sa’t it op
Skylge wol barde. Fansels hat se Doecke op ’e knibbels frege
om op it kastiel te bliuwen yn de ûnwisse tiid. Mar se is ek
praktysk en trochtaastend genôch om sels de leie yn hannen
te nimmen. Mei tweintich Berltsumers en in hânfol ridders,
mooglik ek fan Skylge, is sy listich genôch om wjerstân te
bieden. Se stjoert har sweager Alef fan Hemmema fuort om
Doecke op te heljen. Mar dy is oer it wetter ûnderweis nei
Medemblik.

Bauck fertrout Albrecht van Saksen net, safolle is wol dúdlik
wurden. Sy trochsjocht syn trúk. Op it momint dat Doecke
ûnderweis is, docht bliken dat Albrecht Dútske hierlingen en
Grinzer Friezen (faak Fetkeapers) de opdracht jûn hat om it
Hemmemakastiel oan te fallen. Nei trije kear moat ek Bauck
belies jaan. Hielendal nei’t it kanon brûkt wurdt. Sy wurdt yn
’e Grinzer finzenis fêstset oan it ketting. Se ferliest gewicht,
mar har búk groeit. Se is yn ferwachting, mar fan wa? Der
wurdt in twilling berne, guon boekwurken sprekke fan ien
bern. It is allegearre like wreed en rûch. It ketting wurdt net
losmakke.
Nei in jier komt sy beroaid en siik wer werom op it kastiel
Hemmema. Bauck komt wol frij, mar dan moat de Fetkeaper
Tjalling Lieuwes troch de Skieringers ek frijlitten wurde. Dat
is it wikseljild. Doecke kaam werom op syn kastiel dat koart
yn hannen wie fan de Grinzer Friezen.
Yn 1498 hellet Albrecht van Saksen op ’e nij in trúk út. Hy lit
1.500 Dútske fjochtersbazen oer it Fryske lân los rjochting
Westergoa. Ûnderweis rôvje sy huzen, kastielen, stinzen en
boargen leech. Moardzjend en brân stichtsjend. Hy brûkt
dat as ferlechje om syn eigen legermacht yn te setten. Ûnder
lieding fan Neithard Fox pakt er net allinnich de rôvers yn
Westergoa oan, mar feroveret hy ek it Fryske Westergoa en is
de baas yn Fryslân. It earste dat er docht, is de Fryske munten
omrane en it Hollânsk merkteken der op sette. Bauck hat nei
dizze traumatyske ûnderfining noch koart libbe en stoar as
mem fan middelbere leeftiid yn 1501. Har man Doecke wurdt
troch Albrecht noch beleanne mei it lân Nijefenne en krijt de

Teaterspektakel
Op 30 juny giet it teaterspektakel BAUCK! yn premjêre
yn it Hemmemapark yn Berltsum. Op it plak dêr’t it
kastiel Hemmema stien hat, yn dit Hemmepark is no in
mar. It stik wurdt spile op 30 juny, 1, 5, 7, 8, 12 en 14 july.
Kaarten binne te krijen fia de webside www.bauck.nl.

titel fan grytman fan Menameradiel. Hy stjert twa jier letter.
Bauck fan Hemmema, heldinne avant la lettre. Tweintich jier
nei Jeanne d ‘Arc dy’t de kroanprins Karel VII (1403-1461) wer
steviger op ’e setel krige om te fjochtsjen tsjin de Ingelsken.
Wylst hy de kroan op kriget, waard Jeanne lykwols as heks
op de brânsteapel set. Koartlyn waard it byld oer Bauck
noch dúdliker, doe’t bekend waard dat de Fryske heldinne
in âldmuoike fan Grutte Pier is. Doe kaam der mear begryp
foar har dieden. It siet yn ’e genen. No binne de ferbannen
dúdliker. It siet ‘dy iuw fan Bauck’ yn ’e loft, yn it universum.
Jeanne d’Arc, Bauck en tweintich jier letter Tjede Peckes as de
draachster fan it findel by de striid om lân en rjocht yn Dútsk
Fryslân.

Dichter en Shakespeareoersetter Rinse Posthumus.
(Tresoar)

Foar it ljocht
Dochs is Bauck iuwenlang fuortmoffele yn skiednisboeken.
Yn Het heerlijk leen Nijefenne fan H. Sannes stiet letterlik
oer Bauck ‘daar hebben we het hier niet over’. Martha Kist
fan Tresoar hat it libben fan Bauck
útsocht en beskreaun yn it leksikon
1001 Vrouwen. It ferhaal fan Bauck
is neffens har hiel lang en mei
opsetsin ferswijd of negearre. Krekt
yn de 19de iuw kaam Bauck wer
foar it ljocht. Histoarisy sjogge
ek yn dat Bauck gjin trochsneed
frou west hat, mar in moedige
strider foar frijheid. De dichter
en Shakespeare-oersetter Rinse
Posthumus skriuwt yn de 19de
iuw in gedicht oer har mei dêryn
‘Hja stoe lykas in rots yn ’e see’. It
fragmint yn syn gedicht ‘Bauck fan
Hemmema’ (1824), seit alles:

Fryske munten fan foar 1498.
Dizze wienen yn it ‘nije
Fryslân’ gjin botsen mear
wurdich. (Foto P.F. Vogt)

‘O hoe stoe [stie] Bauck! As in liuwinn’
Fjocht Fryslâns iiv’ge gloarje
‘t Hear rint forslein nei Ljouwert ta.
Elk huil’t op ‘t slot ‘Fiktoarje’
(...)
‘Byn, triuw my yn in tsjuster hoal
Myn sin kinn’ jo net twinge
‘k Bliuw Frysk en frij yn boei en bân,
hoe jimme ’t lichem wringe!’ <

Sybe Joostema (Minnertsgea,
1958) folge ûnder oare de
opliedingen sjoernalistyk,
Academie Minerva en Frysk.
Hy wurke by it Friesch Dagblad
en hat in eigen parseburo
MediaState. Hy makke earder
it teaterspektakel Nylsk fan
Hermana (2000) en hat no
BAUCK! skreaun dêr’t er sân jier
lyn mei begûn.
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HISTORICI IN FRIESLAND

KERST HUISMAN

Retoriek kan de
wereld veranderen

De macht van het woord. Zo zou heel kort en bondig het onderzoeksdoel van Jelte Olthof kunnen
worden omschreven. Bij de Fryske Akademy onderzoekt hij sinds september vorig jaar de politieke
cultuur in vroegmodern Friesland. Hij kijkt daarbij speciaal naar de mogelijkheden die de retorica biedt
om politieke veranderingen tot stand te brengen. Hij richt zich daarbij op het tijdvak 1750 tot 1850, dat
onder meer gekenmerkt wordt door revolutionaire omwentelingen, met als bekendste die in Amerika
en Frankrijk. Die omwentelingen hadden ook in Friesland grote invloed op denken en daden.

Jelte Olthof voor de Kanselarij
in Leeuwarden. (Foto Hoge
Noorden)
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e Friese microkosmos blijkt in dezen een prachtig
onderzoeksveld te zijn. In Friesland werd niet alleen
intens meegeleefd met de Amerikaanse opstand
tegen de Britten van 1775 tot 1783, er kwam vanuit de Friese
Staten ook nog een initiatief om als eerste gewest van de
Zeven Provinciën de nieuwe Verenigde Staten te erkennen.
Minder dan twintig jaar later kwam de Franse Revolutie ook
naar hier, met een radicalisme, speciaal in Friesland, dat
tijdgenoten verbaasde.

Dr. Jelte Olthof, in 1983 geboren in Alkmaar, maar al sinds
zijn tweede woonachtig in De Westereen, heeft politieke
geschiedenis gestudeerd in Groningen en in Amherst in
Massachusetts in de VS. In 2007 studeerde hij cum laude
af op een scriptie over de Franse Revolutie. Zijn promotie
Patchwork Republic, nu drie jaar geleden, was gewijd aan
de retoriek van de uitspraak ‘We the people’ (‘Wij het volk’)
in debatten over de Amerikaanse grondwet tussen 1765
en 1865. Hij is nu als docent verbonden aan de vakgroep

Wat beweegt Friese historici? Waarom doen geschiedkundigen onderzoek op dit relatief kleine terrein van wetenschap? En met welke onderwerpen? Onderliggende
vraag is: wat is eigenlijk Friese geschiedenis? Redenen
genoeg voor een serie interviews met onderzoekers op
het terrein van de Friese geschiedenis. Als zevende dr.
Jelte Olthof.

Amerikanistiek en het Honours College in Groningen.
Het project waaraan hij sinds vorig jaar bij de Fryske
Akademy werkt, heet Eenheid in diversiteit? Revolutionaire
retoriek en federalistische opstand. In dat project onderzoekt
hij de spanningen in het bovengenoemde tijdvak van een
eeuw, die als het ware voortkwamen uit de dialectiek van
de politieke ontwikkelingen tussen het streven van radicale
revolutionairen naar ‘eenheid’ en het streven van hun
gematigde tegenhangers naar behoud van ‘diversiteit’. Die
spanningen bestonden zowel in Frankrijk, de Verenigde
Staten, Nederland en ook op een tamelijk uitgesproken
manier, in Friesland. En ze bestaan in een gematigder vorm,
nog steeds.

Kollumer Oproer
Zijn ‘Westereender’ achtergrond heeft zeker bijgedragen tot
zijn interesse in dit onderwerp. De Westereen was immers
een van de brandpunten van het zogenaamde Kollumer
Oproer van 1797. Een van de leiders, Salomon Levy, kwam
ook uit dit dorp. De herinnering aan dat oproer leeft nog
steeds in het noordoosten van deze provincie. In de Friese
historiografie heeft hiervan lang het beeld bestaan dat het
een verzetsbeweging van Oranjegezinden was. Berend van
der Veen heeft echter in zijn in 1995 verschenen studie van
deze opstand korte metten gemaakt met deze voorstelling,
gekleurd als zij was door de lang dominante Oranje-blanjebleuvisie, ook in de Friese geschiedschrijving. Hij onderzocht
namelijk de processtukken van na die opstand en ging op
zoek naar de verhalen van de medespelers. Daaruit bleek,
dat het verzet voortkwam uit de invoering van de militaire
dienstplicht. Bovendien speelde woede over het verlies van
de Friese autonomie een rol.
Jelte Olthof heeft dankzij zijn ‘Westereender’ kijk op
de historie een duidelijke scepsis tegenover gangbare
opvattingen in het geschiedenisbedrijf, van: neem niet
dadelijk voor waar aan wat er staat geschreven. Dat er zo
lang een orangistisch beeld van het Kollumer Oproer heeft
bestaan, is volgens hem vooral te danken aan de manier,
waarop na de Franse tijd de geschiedenis in Nederland
is ‘herschreven’. De betekenis van de Amerikaanse en
Franse Revoluties moest in de verbeelding van de mensen
worden verkleind. Wat daarvoor had plaatsgevonden en
wat erna kwam, werd als veel belangrijker gezien, vooral

ook in verband met de positie van de stadhouders ervoor
en de betekenis van het koningshuis erna. Olthof: ‘By de
restauraasje nei de Frânske tiid waard it ferhaal herskreaun.’
Veel baanbrekend werk werd wat Friesland betreft, al
verricht door Jacques Kuiper met zijn dissertatie Een
revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland 1795-1798 van 2002.
Olthof noemt Kuiper ook met ere. ‘It is in boek dat in breed
panorama jout fan it Fryslân fan doe.’ De studie biedt
volgens hem voer voor het historisch onderzoek van de
komende decennia. ‘Ik gean mear de djipte yn, mar dat kin
allinnich omdat it boek fan Kuiper der is.’

Internationaal perspectief
Zijn doel is ook, de gebeurtenissen in Friesland in een breder
internationaal perspectief te schetsen. Het thema leent zich
daar ook uitstekend toe, zowel wat de gebeurtenissen van
toen betreft, als ook in het heden. De kwestie van eenheid
versus diversiteit speelt nu ook. ‘De Europeeske Uny leit
behoarlik ûnder fjoer. Der binne hûndert twivels. Dat wie
doe mei de Nederlânske ienheidssteat ek sa. It liket no
weromsjend, dat Nederlân altiten foarbestimd west hat, mar
dat wie net sa.’
Veel patriotten, die na hun mislukte staatsgreep van
1787 Friesland verlieten en naar Frankrijk vluchtten,
radicaliseerden juist in de jaren van de Franse Revolutie
nogal. Dat radicalisme, dat gekenmerkt werd door het
verlangen naar een eenheidsstaat met één taal en één munt,
namen ze in 1795 toen de Fransen de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden bezetten, mee terug. Toch bleef de
ambivalentie tussen het streven naar een staatseenheid en
het recht dat de provincie zijn eigen zaken mocht besturen,
bestaan.
Het begrip ‘Nederlandse volk’ komt nauwelijks voor in de
discussie van toen. Als het begrip ‘volk’ bij de patriotten
van toen al ter sprake komt, gaat het over ‘het Friese volk’.
Maar patriotten in Leeuwarden hadden het soms over ‘het
volk van Leeuwarden’. Wat wel van groot belang lijkt in de
patriottische reacties in Friesland is het streven naar behoud
van de oude gewestelijke structuur, maar dan zonder de
stadhouders. Olthof: ‘Sa fan: Wy kinne de âlde republyk
hâlde, mar wy knikkerje de Oranjes en harren oanhing derút.
Dy baantsjesjagers hoege wy net.’
Dat verklaart ook het feit, dat onder de Leeuwarder
patriotten meer radicale voorstanders van de Nederlandse
eenheidsstaat waren dan op het Friese platteland. In de
stad reageerde men scherper op de algemeen ondervonden
onderdrukking door de Oranjegezinden. Veel moderne
historici interesseren zich in dit verband vooral voor de
economie en de macht van het geld. Jelte Olthof onderzoekt
de fascinerende geschiedenis, hoe de retoriek een rol in dit
proces speelde. ‘Se komme mei in foarstelling fan hoe’t de
wrâld wêze moat en as der dan genôch minsken binne dy’t
dat ek sa sjogge, wurdt it werklikheid.’ <

> Meer weten?
• J. Olthof, ‘Sowing the Seeds
of War: Conflict, Conciliatory
Rhetoric, and the Legacy of Jefferson’s Empire of Liberty in
the Missouri Compromise
Debate’ in: America: War, Conflict, Justice, Amanda Gilroy and
Marietta Messmer (red), deel 8
in European Views of the United
States Series, Heidelberg, Winter
Verlag, 2016 (81-98)
• J. Olthof, ‘Dealing with History:
Exploring the Concept of “Constitutional Culture in Revolutionary France and America”’ in:
Comparative Institutional Change: Theory and Practice, Teodora
Kaleynska and Zhonghua Guo
(red), Veliko Turnovo: European
Information Centre, 2015 (5-38)
• J. Olthof, Patchwork Republic:
The rhetoric of “we the people” in
the United States constitutional
debates, 1765-1865, Proefschrift,
2014

Kerst Huisman (Terwispel, 1940)
begon als onderwijzer, werd journalist bij de Friese Koerier, vervolgens redacteur bij de Leeuwarder
Courant. Studeerde geschiedenis
in Leeuwarden en Groningen. Tal
van publicaties over de Friese geschiedenis met nadruk op sociale
onderwerpen.
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Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer
Aan de leden van het Koninklijk Fries Genootschap /
Keninklik Frysk Genoatskip
								
Leeuwarden, mei 2017

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ons Genootschap op woensdag 28 juni 2017. De
vergadering zal worden gehouden in de Gysbert Japixseal van
Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden, om 19.30 uur. De agenda
van de vergadering vindt u bijgaand.
Twee agendapunten vragen
enige nadere toelichting.
Mevrouw Neeltje van der Weide,
secretaris van het bestuur,
heeft op eigen verzoek haar
bestuurslidmaatschap neergelegd.
Gelukkig hebben we de heer Ritske
Mud, sinds jaar en dag lid van ons
Genootschap, bereid gevonden
zich kandidaat te stellen voor het
bestuur en daarbij ook de post van
secretaris op zich te nemen.
Ten tweede is de afgelopen jaren gebleken dat de vergadering
door de vele huishoudelijke onderwerpen én een lezing de
neiging heeft tot na 22.00 uur uit te lopen. Daarom dit jaar geen
lezing, maar wel een wat uitgebreider exposé over het beheer
van de collectie van het Fries Museum door de heer Kris Callens
(punt 10 van de agenda).
Wij hopen dat veel leden aan deze uitnodiging gehoor zullen
geven.
Namens het bestuur,
Hotso Spanninga,
voorzitter

26

Toiletspiegel met geborduurde lijst
en deurtjes, huwelijksgeschenk voor
Taeke van Cammingha en Luts van
Grovestins, 1638.
(Fries Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2017
in de Gysbert Japixseal van Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden,
aanvang 19.30 uur
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 29 juni 2016
3. Mededelingen
4. Verslag van de secretaris over 2016
5. Jaarrekening van de penningmeester over 2016
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming lid kascommissie
8. Begroting 2017 en vaststelling contributie 2017
9.	Benoeming bestuursleden
Het bestuur stelt voor in de vacature-Van der Weide te benoemen de heer drs. Ritske Mud. Tegenkandidaten kunnen
zich tot 27 juni 2017 aanmelden bij het secretariaat (p/a
postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden of e-mail:
fries.genootschap@tresoar.nl)
10.	Nieuws over het beheer van de collectie van het Fries
Genootschap, door de directeur van het Fries Museum
11. Rondvraag
12. Sluiting

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 29 juni
2016, het jaarverslag over 2016 en de jaarrekening 2016 zijn
vanaf 1 juni 2017 raadpleegbaar via de website van het Genootschap (www.friesgenootschap.nl) en zullen in druk in de zaal
aanwezig zijn.

KORT NIEUWS
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Mata Hari

Het Fries Museum heeft op
een veiling 14 persoonlijke
voorwerpen van Margaretha
Geertruida Zelle (1876-1917)
verworven. Aangekocht is
onder andere het geboorteboek van haar kinderen, een
rammelaar van zoon Norman
en een broche die ze vlak
voor haar arrestatie weggaf
aan een vriend. De geveilde
bezittingen zijn afkomstig
uit het archief van de familie MacLeod. Margaretha
was korte tijd getrouwd met de Nederlandse militair
Rudolph MacLeod. Uit dezelfde collectie heeft Tresoar
correspondentie van Rudolph MacLeod aan zijn vrouw
ontvangen. Ook zijn stukken als haarlokjes van de
kinderen van het echtpaar en de graflinten van de beide
kinderen geschonken. Vanwege het persoonlijke karakter is besloten om deze stukken niet te veilen.
www.friesmuseum.nl en www.tresoar.nl

Ganzenpen

Bij Tresoar is tijdens
een conditiecheck
van het oud rechterlijk archief, de Nedergerechten, een zeldzame vondst gedaan.
In één van de boeken
werd in de boekband
een door de schrijver in de 17de eeuw gebruikte en
achtergelaten ganzenpen aangetroffen.
www.tresoar.nl

een Nederlandse beeldhouwer
ouder dan vijftig jaar ‘wiens
oeuvre consistent en van hoge
kwaliteit is, en die daarnaast een
markante plek in de vaderlandse
kunstwereld inneemt’. Volgens
de jury werkt ze onverstoord
door aan ‘een bijzonder en herkenbaar oeuvre met een volstrekt
eigen signatuur’. In de vijver van
de Leeuwarder Prinsentuin staat
Zig Zag, een beeld van de kunstenares.
www.lc.nl

Ferhaal fan
Fryslân

De tentoonstelling ‘Ferhaal fan
Fryslân’ die sinds
de opening van
het museum in
2013 te zien is, is
onlangs op een
paar punten vernieuwd. Een aantal objecten is weggehaald en daarvoor in de plaats zijn andere stukken
gekomen, zoals de zeldzame kanselbijbel van Britsum
uit 1714 die gestolen was en weer bij een veiling opdook
en het gereconstrueerde hoofd van Beitske, de dame
uit de terp. Ook is de vormgeving in de zaal iets aangepast, zijn topstukken meer naar voren gebracht en is er
een audiotour.
www.friesmuseum.nl

Jan Mankesroute

Museum Belvédère wil een Jan
Mankesroute uitzetten langs
schilderplekken door De Knipe
en natuurgebied De Deelen.
Op plaatsen waar de schilder
zijn stillevens maakte, komt
een paaltje met een kopie van
het betreffende schilderij. Jan
Mankes (1889-1920) woonde
in De Knipe. Het museum
wil hiermee de luiken meer
openen, deels ingegeven door
geldnood.
www.lc.nl

Anna van Hannoverlaan

Leeuwarden heeft een Anna van
Hannoverlaan gekregen, het pad
tussen de Beijerstraat en de Sint
Anthonystraat is naar de prinses
(1709-1759) vernoemd. Anna van
Hannover was getrouwd met
stadhouder Willem IV en woonde
van 1734 tot 1747 in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Ze
was kunstzinnig en heeft op dat
gebied veel voor Leeuwarden gedaan, zoals de aanschaf
van een nieuw orgel voor de Waalse kerk.
www.omropfryslan.nl

Tinco Lycklama

Het Museé de la Castre in Cannes
wijdt vanaf juli een uitgebreide
expositie aan edelman Tinco
Lycklama uit Beetsterzwaag. Hij
was in de 19de eeuw de stichter
van dit museum in Zuid-Frankrijk.
De expositie richt zich op Tinco’s
bijzondere reis door Perzië, Mesopotamië, Assyrië en Palestina.
De voorwerpen die hij er verzamelde, vormden de collectie voor een tijdelijk museum
in Beetsterzwaag. Later verhuisde hij naar Cannes, waar
hij het stadsmuseum stichtte, inclusief deze exotische
collectie. De tentoonstelling is mede te danken aan
enkele Nederlandse vrijwilligers van de Tinco Lycklama
Foundation die de historie van de edelman uitzochten.
www.lc.nl

Eja Siepman van den Berg

De Wilhelminaring is toegekend aan kunstenares Eja
Siepman van den Berg (1943) uit Beetsterzwaag. De
tweejaarlijkse oeuvreprijs voor beeldhouwkunst is voor

Akkrumer films

Het Fries Film Archief heeft zestig unieke filmpjes
ontvangen. Het materiaal komt uit de jaren 1950 en
1960 en is gemaakt door het echtpaar Johan en Siets
Zerb-de Jong. Johan Zerb (1920–2001) was dierenarts
in Akkrum en amateurfilmer. Hij en zijn vrouw waren
enthousiaste duikers. Ze maakten met een zelf gebouwde onderwatercamera opnames in Frankrijk en Spanje.
In de collectie zitten ook beelden van Akkrum, met de
UT-fabriek, ook filmde hij evenementen in het dorp. De
films worden gedigitaliseerd. Ook de onderwatercamera
is bij het Fries Film Archief. Leo Sinnema uit Stiens die
de onderwatercamera van de familie Zerb in zijn bezit
had, heeft het object geschonken.
www.friesfilmarchief.nl

Leeuwarder Leeuwtje

Gerrit Fokkema (93) heeft het Leeuwarder Leeuwtje
ontvangen van burgemeester Ferd Crone. Het gouden
speldje wordt uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben ingezet voor de gemeente Leeuwarden of
de Leeuwarder samenleving. Als één van de 51 verzetslieden die in 1944 werden bevrijd bij de overval op de
Blokhuispoort is Fokkema tot op de dag van vandaag
een begenadigd spreker bij allerlei gelegenheden die
met de herdenking van de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Ruim tien jaar geleden werd hij benoemd
tot lid van de Orde van Oranje-Nassau.
www.leeuwarden.nl
  

Langste schilderij

Het langste schilderij van Dokkum is gerestaureerd
en na 70 jaar weer te zien voor het publiek in Museum Dokkum. Het doek van 240 centimeter is één
van slechts een handvol schilderijen uit de 18de eeuw
met Dokkum als thema. Het schilderij toont de haveningang van Dokkum, aan de oostkant van de stad,
met de Halvemaanspoort en de Kettingbrug. Met een
crowdfundactie is vorig jaar in drie weken tijd het streefbedrag van € 3.610 voor restauratie binnengehaald.
Daarna is er bijna een jaar aan gewerkt om het schilderij weer in goede staat te krijgen.
www.museumdokkum.nl

Pommeranten Pries 2017

De Pommeranten Pries 2017 is uitgereikt aan Sarina
Schaafsma
van de
Leeuwarder ijssalon
La Venezia
voor haar
familie
en het
markante
gebouw uit
1910 van
de ijssalon
aan de
Nieuweburen. De
kleindochter van
Antonio
Talamini
bereidt het ijs nog steeds volgens het recept van haar
grootvader. De prijs is voor personen en instellingen
die in Leeuwarden op cultureel of historisch gebied
een belangrijke rol hebben gespeeld en bestaat uit een
gouden Pommeranten speld en een oorkonde.
www.aedlevwerd.nl
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Heer- en broodjagers
Siebren Siebenga
Bornmeer, Gorredijk, 2017
240 p. | isbn 9789056154042
€ 24,90

Fier
Terpelân Fryslân wist dat der altyd wetter kaam.
Somtiden tefolle, dan moasten kij en froulju yn
dy folchoarder efkes nei de souder. De grutte
oerstreaming fan de súdwesthoeke yn 1825,
doe’t sels it hiele Heidenskip der ûnderstrûpte,
feroare neat. Mar doe’t yn 1910 alles fan
Burgum oant Snits ûnder wetter kaam, krigen de
Friezen wat in raar gefoel. Krekt as letter by de
sniestoarm fan 1979 wiene de Hollanners inkeld
húnjend meilydsum, mar stutsen gjin hân út. Wy
hienen gjin aan, alle winters koenen de skippers
oer de greiden fan Grou nei Earnewâld farre
ommers. Mar dat ferrekte húnjen. Dus moasten
we it sels feroarje. En dat waard de berte fan it
Woudagemaal. It koe en kin noch de Snitsermar
yn twa dagen leechpompe. As we dat wolle
soenen, mar dat is net sa.
Ik ha wolris yn it Woudagemaal west. Mannen yn
skjinne overals leine út hoe’t it wurke. Ik snapte
der gjin soademiter fan. Se hiene it oer stoom,
ik tocht dat Lemsters der R net sizze koenen en
stroom bedoelden. Oant it gemaal ynienen op
de wrâlderfgoedlist kaam. Dat is dochs wol unyk.
Hoewol, de grêftegurdle fan Amsterdam stiet
dêr ek op en dat is gewoan in elitêr buertsje,
neat bysûnders. Mar wrâlderfgoed moatte je ien
kear sjen. Doe wie’t by my wol oer. Mar ta myn
ferbjustering stean der alle kearen as ik der lâns
kom lange rigen foar. Dy wolle dat ek sjen. Binne
we in folkje fan technisy of sa? Der steane inkeld
in pear âlde masines, dêr’t se hieltyd it koper fan
oppoetse. En sa no en dan sette se de hiele saak
oan. Dat kostet in knoarre jild. Der kinne je de
grêftegurdle wol mei keapje.
De rigen binne de fertsjinste fan Hilda Boesjes,
ien út de ferneamde Beljon-famylje fan De
Lemmer. Se konkurrearret in bytsje mei frou
Heleen Sonnenberg, better bekend as de
widdo Joustra, yn it ferkeapjen fan harren Frysk
produkt. En dat dogge se beide ferhipte goed.
Harren entûsjasme is sa grut, dat se dêrmei
al dy oare ferkeapers en fertellers fan Fryslâns
ferline fier foar binne.
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Tal van soorten jagers in
Nederland komen aan het
woord zoals broodjagers
aan de vroegere Zuiderzee,
robbenjagers op het Wad
en kistjagers langs de
IJsselmeerkust. Het jagen op de bunzing in de
Friese Wouden, op de houtsnip op Ameland, en de
wilsterflapper wordt uitvoerig geportretteerd.
Leeuwarden in de jaren
zeventig
Paul Janssen
Het Nieuwe Kanaal,
Leeuwarden, 2017
128 p. | isbn 9789492457073
€ 22,50
Paul Janssen (1946-2009)
legde als zelfstandig fotograaf de jaren 1970 in
Leeuwarden in tienduizenden beelden vast. Van
gouden plaat voor Herman Brood tot demping van
Het Vliet, van fietsdemonstratie tot bezetting van
De Klanderij. Uit zijn indrukwekkende archief, nu bij
Historisch Centrum Leeuwarden, is een brede selectie
gemaakt als eerbetoon aan een aimabele vakman.
Femme Fatale
Pat Shipman
De Arbeiderspers,
Amsterdam, 2017
400 p. | isbn 9789029511520
€ 19,99
Pat Shipman schrijft over
de liefde, leugens en het
geheime leven van Mata Hari.
Ze besteedt als biograaf veel
aandacht aan de jeugd van
Margaretha Zelle, haar mislukte huwelijk en verblijf in
Nederlands-Indië en de tragische lotgevallen van haar
kinderen. Gebeurtenissen die de basis legden voor
haar latere turbulente leven als Mata Hari.
By ús yn de Mersken, een
Friese geschiedenis
Pauline Koenders
Stichting by ús yn de
mersken, Ureterp, 2017
287 p. | isbn 9789082655209
€ 22,50
By ús yn de Mersken gaat over
het leven van Willem Jelkes
de Jong. Het verhaal begint
rond 1915, Willem is dan 22
jaar oud. Zijn vader heeft een kleine boerderij in het
Selmien. Willem wil ook boer worden en besluit om
een ontginningsboerderij te proberen. Zijn levensloop
en het boerenleven in de Mersken tussen de beide
Wereldoorlogen worden gedetailleerd beschreven.
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Christiaan Kuitwaard - Licht
en Stilte
Gijsbert van der Wal
Museum Belvédère,
Heerenveen-Oranjewoud,
2017
103 p. | isbn 9789071139284
€ 25
Dit overzicht van het werk van Christiaan Kuitwaard
(Sneek, 1965) is verschenen bij de tentoonstelling in
Museum Belvédère, In zijn schilderijen, tekeningen
en aquarellen onderzoekt Kuitwaard de werking
van licht en schaduw. Kunsthistoricus en schrijver
Gijsbert van der Wal sprak met de kunstenaar over zijn
beweegredenen, achtergronden en inspiratiebronnen.
Moord en doodslag
Anne Doedens en Marijke
van de Vrugt
Walburg Pers, Zutphen, 2017
192 p. | isbn 9789462491823
€ 19,95
Zestien gevallen van moord,
historisch en verjaarde
zaken, worden beschreven.
Zo zou Bonifatius niet zijn
vermoord, maar omgekomen
bij een veldslag. Van o.a. de slachtoffers Caesar,
Papinianus, Floris V, Willem van Oranje, de gebroeders
De Witt, Leon Trotski, Ramses III, Lincoln, Alexander II
en Rabin worden de moorden in hun tijd en omgeving
geplaatst.
Henricus Beekhuis 1872-1959
Jan J. Sangers
Stichting Bolswards Historie,
Bolsward, 2017
196 p. | isbn 9789082639902
€ 19,50
Beekhuis was een Bolswarder
huisarts, activist en sportman.
Hij had vooruitstrevende
ideeën over gezondheidszorg
en milieu en stond aan
de wieg van o.a. het Groene Kruis en het Fries
Volkssanatorium. Hij was bovendien de grondlegger
van de Rijwielelfstedentocht, de tocht die elk jaar met
Pinksteren 15.000 deelnemers trekt.
Het vaderpaard / It faderpaard
Tsjêbbe Hettinga
De Bezige Bij, Amsterdam, 2017
816 s. | isbn 9789023459965
€ 49,99
De sammelbondel omfettet it
folsleine dichterlike oeuvre, sa’n
44 jier, fan Tsjêbbe Hettinga
(1949-2013). Yn de twatalige,
Frysk-Nederlânsk, útjefte is ek
syn lêste bondel De ring fan Gyges
opnommen dy’t nei Hettinga syn dea op syn kompjûter
oantroffen waard. De oersettingen binne fan Benno
Barnard, holpen troch Tsead Bruinja en Teake Oppewal.
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Obe Postma - In libben
dat bloeide nei syn aard
Tineke SteenmeijerWielenga en Geart van
der Meer
Utjouwerij Elikser,
Ljouwert, 2017
426 s.
isbn 9789089549358
€ 34,50
Der binne fan dy boeken dy’t echt foar de leafhawwer
skreaun binne. Foar minsken dy’t al in hiel soad fan
in bepaald ûnderwerp witte, mar noch altyd begearich
binne nei mear. Gauris binne dat ek fan dy boeken
dy’t minsken yn in opwâling keapje, mar dy’t úteinlik
net lêzen yn de kast ferdwine of op de kofjetafel lizzen
bliuwe om ynteressant te dwaan. Op it earste gesicht is
Obe Postma. In libben dat bloeide nei syn aard sa’n boek.
Mar wa’t de drompel oer doart, komt yn in ferrassend
tagonklik boek telâne.
In biografy oer Obe Postma (1868-1963), en dan ek
noch ris yn it Frysk, sil net by it grutte publyk op it
ferlanglistje stean. Postma is wol in bekend figuer
yn kultureel Fryslân, mar syn rom is, en dan sis ik it
kreas, beheind. Ien dy’t yn de boekhannel tusken de
biografyen sneupt en kieze moat tusken it nijste boek
oer Julius Caesar en de Fryske grutskens Postma, sil
miskien earder ree wêze om it earste te kiezen.
Mar hielendal gek is it net om krekt no mei in biografy
oer Postma te kommen. Yn it foarste plak om’t der in
fernijde belangstelling liket te wêzen foar it wurk fan de
Fryske dichter. Sa waard koartlyn bekend dat it nije Lân
fan Taalgebou op it Aldehoustertsjerkhôf yn Ljouwert de
namme OBE krije sil.
Neffens de inisjatyfnimmers foaral om’t it sa ‘lekker

bekt’, mar dochs ek om eare te bewizen oan ien fan de
grutste skriuwers, dy’t de Fryske taal hân hat.
De twadde reden wêrom’t krekt no in biografy op syn
plak is, is it feit dat it sjenre hiel populêr is. Wa’t op de
listjes mei meast populêre non-fiksjeboeken sjocht, sil
yn de top tsien dochs foaral biografyen tsjinkomme.
It giet hjir faak om biografyen oer bekende sporters,
kriminelen, of famyljeleden fan earderneamde sporters
en kriminelen, mar dat mei de boel net bedjerre. Dizze
biografy docht yn alle gefallen perfoarst net ûnder foar
de earderneamde.
Watst foaral oer In libben dat bloeide nei syn aard sizze
kinst, is dat de skriuwers besocht hawwe sa folslein
mooglik te wêzen. It tsjokke boek telt 403 siden
(nammeregister net meirekkene) en de lêste 160 geane
suver en allinnich oer syn wurk as dichter en skriuwer.
Wa’t allinnich dat part yn hannen nimt, krijt al in goed
ynsjoch yn wat foar man Postma krekt wie en hoe’t
er ta syn wurk kaam. Kombinearje it mei de goed
dokumintearre earste 240 siden oer it libben fan de
man en hast in goed byld fan Postma syn djipste tinken
en fielen.
It wie dúdlik in swiere befalling foar skriuwers Tineke
Steenmeijer-Wielenga en Geart van der Meer.
Sa skriuwt Steenmeijer dat se it plan ta it skriuwen fan
in biografy goed tsien jier lyn ek al ris opnommen hie,
mar dat it skriuwen har swier foel. Op fersyk fan it Obe
Postma Selskip is se yn 2014 lykwols op ’e nij begûn,
mar it boek is dochs net sa wurden sa’t se hope hie. It
hat mear fan in plakboek, sa’t se sels seit.
En dy analyze kloppet. Mar wol in plakboek dat goed
te lêzen falt. It is sa hjir en dêr wolris wat dreech om
de line fan it ferhaal te folgjen, trochdat it yn guon
haadstikken krekt liket oft der net genôch materiaal foar
hannen wie om it gear te fetsjen yn in goed lêsber stik.
De fersen dy’t der sa no en dan trochhinne komme,
helpe dêr ek net by. Mar benammen it earste stik
fan de biografy oer de jeugd fan Postma lit sjen dat
Steenmeijer wis wol skriuwe kin.
It twadde part fan it boek fan de hân fan Geart van der
Meer is foar de leek wat minder tagonklik. Hjir
wurdt neier yngien op it wurk fan de skriuwer en
wurdt der in útlis jûn oan de hân fan de foarm,
it taalgebrûk en de ynhâld. Dit part fan it boek is
inkeld weilein foar dyjinge, dy’t tige ynteressearre
binne yn de Fryske literatuer. Net dat it min
skreaun is, hielendal net, it sil de measte
histoarysk ynteressearre lêzers fan Fryslân wat
minder oansprekke.
Al mei al ha Van der Meer en SteenmeijerWielenga mei In libben dat bloeide nei syn aard
in boek skreaun dat miskien net it grutte publyk
berikke sil, mar wis oanslute sil by it ferlet fan in
bepaalde doelgroep. In doelgroep dy’t it wurk fan
Obe Postma al kenne sil, mar witte wol hoe’t en
wêrom’t it skreaun waard. De fokus leit yn it boek
foaral op de skriuwerswrâld, wat makket dat de
mear histoarysk ynteressearren der miskien krekt
wat te bekaaid ôf komme.
Wytse Vellinga (Emmen, 1981) studearre
skiednis oan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hy wurke ûnder oare as sjoernalist
foar de NOS, Dagblad van het Noorden
en as redaksjesjef foar de webside
geschiedenisbeleven.nl. Sûnt 2005 wurket
er as sjoernalist foar Omrop Fryslân
en jout dêrneist foar syn eigen bedriuw
MobileStorytelling sjoernalistike lêzingen en
treningen yn binnen- en bûtenlân.
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Domela Nieuwenhuis

Het museum laat leven en werk van Domela in vier
ruimtes zien: studeerkamer, bibliotheek, vergaderzaal
en volksherberg. (Foto Ferdinand Domela
Nieuwenhuis Museum)
Een petitie en een manifestatie, met Domela als
heuse ‘verlosser’, hebben kunnen voorkomen dat
het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum in
Heerenveen zijn deuren moet sluiten. Museum
Heerenveen, met daarin gevestigd het museum
van de socialist, luidde al eerder de noodklok nadat
de gemeente 65.000 euro wilde bezuinigen. Het
resterende jaarlijkse budget van 100.000 euro was
volgens het bestuur te weinig om Museum Heerenveen
in stand te kunnen houden.
De petitie ‘Hou Domela in Heerenveen!’ is online ruim
4.000 keer getekend. De steun kwam uit het hele land,
van historici en hoogleraren tot gemeenteraadsleden en
kunstenaars, en zelfs uit Duitsland, België en Portugal.
Onder grote publieke belangstelling sprak Domela op
de manifestatie. Als variant op zijn bekende uitspraak:
‘Drinkende arbeiders denken niet, en denkende
arbeiders drinken niet’ concludeerde hij: ‘Bezuinigende
politici denken niet, denkende politici bezuinigen niet!’
Onder zijn gehoor waren ook landelijk bekende
politici. ‘De vele reacties die we hebben ontvangen
zijn hartverwarmend,’ vertelt Linda Trip, directeurconservator van Museum Heerenveen. ‘We zijn
iedereen die zich heeft ingezet voor het behoud van
de musea zeer dankbaar. Van heinde en verre kwamen
mensen het museum bezoeken, als steunbetuiging, om
ons een hart onder de riem te steken.’
Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum is één
van de oudste biografische musea van ons land. Al in
1925 werd een museum geopend over het leven van
de grondlegger van het Nederlandse socialisme en
diens ideeën. Sinds 1999 is het museum gehuisvest
in Heerenveen, in het hart van het gebied waar deze
‘apostel van de arbeiders’ vele duizenden aanhangers
vond onder de arme bevolking. De collectie van het
museum is eigendom van het Ferdinand Domela
Nieuwenhuis Fonds en bevat voorwerpen die door de
familie of door geestverwanten zijn geschonken.
Na een raadsbijeenkomst op 10 april werd duidelijk dat
het museum de subsidie behoudt en dat de collectie
van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in Heerenveen
blijft. ‘Aan het museum nu de taak om voor 1 juni
te komen met een plan voor een nieuwe vorm van
cultuurhistorie, waarbij het ‘verhaal van Heerenveen’
op een eigentijdse en toekomstbestendige wijze verteld
wordt,’ vertelt Linda Trip. ‘Wij hebben er alle vertrouwen
in dat we gezamenlijk met de gemeente en andere
cultuurpartners dit doel gaan bereiken.’
www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

27 mei

23 juni en 1 juli

SITSEN ALS STATUSSYMBOOL
Lezing door Ebeltje Hartkamp over spreien en
tafellakens van sits met familiewapens.
www.friesmuseum.nl

NASSAU-WANDELING
Stadswandeling langs plekken in Leeuwarden die een
rol speelden in de geschiedenis van de Friese Nassaus.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

27 mei

tot en met 25 juni

FIETSTOCHT LANGS INDUSTRIEEL ERFGOED
Tocht langs sporen van industrie en nijverheid in
Leeuwarden en omgeving door architect Peter Walon.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

DE STIJL: THEO VAN DOESBURG
Tentoonstelling in het kader van
100 jaar De Stijl met werken
van Theo van Doesburg, Thijs
Rinsema en Evert Rinsema.
www.museumdrachten.nl

3 juni
DAG VAN HET KASTEEL
Living history group met oude fietsen en oude muziek.
www.dekemastate.nl

tot en met 4 juni

(Fries Museum)

IK WOU DAT IK TWEE HONDJES WAS
Tentoonstelling over zeemanssouvenirs.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

tot en met 9 juli

BELADEN LANDSCHAP
Tentoonstelling met werken die tonen
hoe sporen van oorlog en conflict
tot een metafoor voor menselijkheid
verworden.
www.friesmuseum.nl

SEXY CERAMICS
Tentoonstelling over erotiek en keramiek met klassieke
Griekse vazen, verfijnd Aziatisch porselein en moderne
keramiek.
www.princessehof.nl

COLLABORATIE
Instaprondleiding over collaboratie in de Tweede
Wereldoorlog.
www.friesverzetsmuseum.nl

7 juni
MATA HARI-WANDELING
Wandeling langs plekken in de stad die herinneren aan
Mata Hari.
www.leeuwardenleowardia.lions.nl

16 juni

(Foto Peter Karstkarel)

CURSUS MONUMENTEN VAN LEEUWARDEN
In drie bijeenkomsten stellen Henk Oly en Ad Fahner
thema’s aan de orde uit zes eeuwen bouwen in de
Friese hoofdstad. Elke bijeenkomst bestaat uit een
college en een wandeling.
www.hovoseniorenacademie.nl

tot en met 4 juni

7 juni

PIET DE VRIES
Opening van de
dubbeltentoon
stelling over leven
en werk van
architect Piet
de Vries in Historisch Centrum
Leeuwarden en in
Tresoar. Tevens
presentatie van het
boek over Piet de
Vries.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
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29 juni, 6 en 13 juli

tot en met 9 juli

tot 1 september
LEEUWARDEN IN DE JAREN ZEVENTIG
Tentoonstelling met werk van fotograaf Paul Janssen
(1946-2009) die de ‘seventies’ vastlegde.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

oant en mei 10 septimber
HALBERTSMA
Utstalling oer de Halbertsmafabriken yn Grou.
www.museumhertfanfryslan.nl

tot en met 10 september
SITS, KATOEN IN BLOEI
Tentoonstelling over sits. Glanzend, gebloemd,
handbeschilderd katoen uit India dat in de 16de eeuw
Europa veroverde.
www.friesmuseum.nl

tot 15 september

CHRISTIAAN KUITWAARD
Overzichtstentoonstelling van het werk van de schilder
Christiaan Kuitwaard (Sneek 1965).
www.museumbelvedere.nl

KOE OP DE KAART
Tentoonstelling van prentbriefkaarten die een historisch
beeld geven van de rundveehouderij in alle delen van
de wereld.
www.frysklanboumuseum.nl

22 juli

tot en met 29 oktober

VOSSEPARK-WANDELING
Wandeling langs bijzonderheden in de Leeuwarder
Vosseparkwijk onder leiding van een gids.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

29 juli
MARIA LOUISE-WANDELING
Stadswandeling langs plekken die herinneren aan de
Friese Nassaus en Maria Louise van Hessen Kassel.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

5 en 12 augustus
ANNA VAN HANNOVER
Rondleiding over Anna van Hannover, vrouw van de
Friese stadhouder Willem Carel Hendrik Friso.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

12 augustus
FIETSTOCHT STATEN EN STINS
Fietstocht van circa 40 kilometer langs staten.
www.schierstins.nl

KIJK: HAAR!
Tentoonstelling over de historische en sociale-culturele
aspecten van menselijk haar, van de pruikentijd tot nu.
www.hannemahuis.nl

VERWACHT

Is er nog wat nieuws over Mata Hari te vertellen in dit Mata Hari-jaar? Zeker: ze blijft
een vrouw vol raadsels, intriges, liefdes,
oorlog: de dramatiek druipt ervan
af. Een originele
kijk op Frieslands
roemruchte dochter.
De volgende
editie van Fryslân,
nummer vier
verschijnt op
26 juli 2017.

Prinsenweg 1, Heerenveen

 0513 636136
 info@dekoningshof.nl
www.dekoningshof.nl
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RESERVEREN?
 0513 636136

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice

WWW.DEKONINGSHOF.NL

