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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

- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk
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Omslag: Twee mannen bij een houten ton uit de terp
van Hegebeintum, 1905. (Fries Museum)

Lijken als hondenvoer?

siebrand krul

Er gaat geen dag voorbij of er staat wel een archeologische vondst in de krant. Wat daarbij opvalt,
is dat ze almaar spectaculairder lijken te worden. Misschien veroorzaakt de ook in die tak van
wetenschap voortwoekerende publicatie-rat race het trekken van drieste conclusies op grond van mager
bewijsmateriaal. Toenemende ergernis over voorvallen in de Friese archeologie brengt Kerst Huisman
ertoe, een paar opvallende voorbeelden kritisch tegen het licht te houden. Zo kwam deze zomer de
kreet ‘Friezen voerden doden aan honden’ in het nieuws. In nota bene een dissertatie worden uit
ampele vondsten wilde verhalen geconstrueerd, hoewel er nooit een volledige terp wetenschappelijk
is onderzocht en veruit het meeste verloren is gegaan. Zwak bronnenonderzoek houdt bijvoorbeeld
ook de discussie over de status van de Friese koningen aan de praat. En tenslotte de term ‘Fries’:
een etnisch of een geografisch etiket? Hoe het ook zij: Kerst Huisman gooit de knuppel, de hoenders
mogen reageren. Prima voor de helderheid, hopelijk ook voor nieuw degelijk onderzoek.

twitter.com/htfryslan
twitter.com/KFGenootschap
www.facebook.com/historischtijdschriftfryslan
www.facebook.com/koninklijkfriesgenootschap

Een Fries relict, waar eveneens weinig van bewaard bleef, zijn poortgebouwen, in dit geval bij Sjuxma.
Verder het laatste deel over de familie Canter Visscher in India, een voorpublicatie van het historisch
onderzoek naar de oorsprong van het Friese paard en een bijzondere studie naar de zakelijke banden
van een Harlinger familie met een Surinaamse suikerplantage, mèt slaven. <

uitje van Friesland 2013

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

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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FRIES CULINAIR ERFGOED

JEANINE OTTEN

Pastachoca
Beregoed!
De beroemde Pastachoca was van 1955 tot 1986 een
broodbeleg van Friesche Vlag, oftewel de Coöperatieve
Condensfabriek Friesland te Leeuwarden. De
chocopasta werd geproduceerd in een voormalige
zuivelfabriek aan de Bitgumerdyk in Berlikum.

D

e melkvariant zat in een kartonnen
beker met blauw deksel en de dunne
pure pasta, die als stroop van het mes
liep, in een beker met rood deksel. Later werd
er ook hazelnootpasta gemaakt. Menigeen
herinnert zich nog de prima chocolademelk die
een lepel Pastachoca in een beker warme melk
maakte. Jaarlijks kwamen zo’n 140.000 bekers
Pastachoca van de lopende band. Daarnaast
werden in de voormalige zuivelfabriek in
Berlikum jaarlijks ook zo’n honderd miljoen
ijswafels en ijshoorntjes gebakken.
De oudste Pastachoca-advertenties uit de
tweede helft van de jaren vijftig verwijzen naar het effect
van de lekkere smaak (‘Trage eters worden grage eters’),
het gezondheidsaspect (‘Pastachoca met vitamine D en
calcium’) en het gemak (‘in de cartonnen beker (dus geen
statiegeld)’). Pastachoca was ook ‘voedzaam en voordelig
in het gebruik’. In de beker onder het deksel zat een
opgevouwen stripje van Kappie en je kon punten sparen
voor de spannende Kappie-boekjes (zoals Kappie en de

‘Ik ben Beregoed’,
Pastachoca Beregoed
button, begin jaren tachtig.

Pastachoca Béééregoed
van Penotti, ‘met echte
Friese melk’, 2012.
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ben beresterk’ en ‘Ik ben beregoed’ en ‘Je bent ‘n ongelikte
beer’.
De voormalige zuivelfabriek ‘De Volharding’, waarin de
chocopasta gemaakt werd, ontstond in 1889 door toedoen
van zuivelpionier Jouke Swart. Vanaf 1912 maakte de
zuivelfabriek deel uit van de LIJEMPF-keten (Leeuwarder
IJs- en Melk Producten Fabrieken) aan de Potmarge, waar
nu de Leeuwarder Courant gevestigd is. Hier werd de melk
verwerkt van boeren die zich niet hadden aangesloten bij één
van de coöperaties. Berlikum had de grootste fabriek van de
LIJEMPF-keten, ook voor de productie van gecondenseerde
melk. In 1955 werd de CCF eigenaar en vanaf dat moment
begon in Berlikum de fabricage van speciale producten als
Friesche Vlag Goudband koffiemelk en Pastachoca. In de
jaren zestig werden er zelfs Sweden Freezer ijsmixmachines
gefabriceerd. Uiteindelijk beperkten de activiteiten van
de CCF-vestiging in Berlikum zich tot de productie van
Pastachoca en ijswafels.

De kracht van jeugdsentiment
Door de sloophamer kwam op 2 april 1986 met een doffe
dreun een einde aan ‘De Volharding’ en was het afgelopen
met de productie van Pastachoca. Op de chocopastamarkt
was veel concurrentie en de productie was niet de specialiteit
van CCF. Omdat de verkoop van Pastachoca ‘niet aan de
verwachtingen voldeed’, deed Friesche Vlag Pastachoca over
aan De Ruyter. Maar het smeersel dat daar gemaakt werd,
leek volgens fans niet op de oude Pastachoca van Friesche
Vlag. De vraag naar de ouderwetse Pastachoca kwam
Vernieuwde Pastachoca,
Beregoed, affiche 1986-1987.

zeewedstrijd en Kappie en de grijpvogel). Kappie was zo’n
kenmerkend jaren vijftig braaf ventje in een kort broekje,
met een zwart-wit geblokt petje op en een gestreept shirtje
met korte mouwen aan. In de jaren zestig veranderde zijn
naam in Sjokkie en kon je stripboeken met de avonturen van
Sjokkie verzamelen (Sjokkie op het tovereiland en Sjokkie in de
schatgraverskolonie) tegen inlevering van één of twee merkjes
(ruit met vlag) uit een beker Pastachoca. Er waren ook
speldjes met Sjokkie in rood en in blauw. Op de binnenkant
van de verpakking werden in de jaren zestig ook wel
‘keukentips’ gegeven. Deze vielen bij de gebruikers niet altijd
in goede aarde, gezien de afkeurende reactie van een NRClezer in 1965 op een recept met de titel ‘Negerbeschuitjes’.
Vanaf de jaren zeventig werd een beer het beeldmerk en de
slogan ‘Pastachoca beregoed!’ werd gelanceerd. In de eerste
helft van de jaren tachtig verschenen
tv-commercials met die slogan. In één van die commercials
vraagt een grote bruine beer aan kinderen zo goed mogelijk
de zin ‘Pastachoca beregoed’ na te doen. Kinderen werden
door het eten van boterhammen met Pastachoca ‘beresterk’
en het jaren zestig-speldje was gemoderniseerd in een jaren
tachtig-button met de opdruk van een beer en slogans als ‘Ik

‘Sjokkie en de schatgraverskolonie’, stripboek uitgegeven door de
Coöperatieve Condensfabriek Friesland bij Pastachoca, eerste druk
jaren zestig.

Speldje van Sjokkie, Friesche
Vlag.

regelmatig terug. Pastachoca werd in 2003 door Penotti
Nederland overgenomen van Heinz/Koninklijke De Ruyter
en wordt sindsdien geproduceerd door Peeters Producten
in Roosendaal. Deze heeft de chocopasta zoveel mogelijk
in overeenstemming gebracht met de oer-Pastachoca.
Het smeersel zit in een plastic beker met verantwoorde
recyclebare kartonnen omslag waarop de kreet ‘Béééregoed’
is afgedrukt. Op de puurvariant, met een beer in blauwe
broek die een boterham met chocopasta eet, staat ‘met
echte Zaanse cacao’. Op de melkvariant, met een beer in
een rode broek die zijn spierballen toont, staat ‘met echte
Friese melk’. En zo bleef ondanks alle veranderingen in het
productieproces toch nog een verwijzing naar de oorsprong
van dit originele Friese zuivelsucces bewaard. <

Recept voor chocopasta met pit
• 200 gr pure chocolade (cacaogehalte 70% of meer) in stukjes
• 100 gr roomboter in blokjes
• 300 ml gecondenseerde melk met suiker (blik)
De chocolade en boter samen ‘au bain-marie’ al roerend smelten. Roer de
gecondenseerde melk er door. Voor de pit: voeg een beetje vers gemalen gedroogde
chilipeper, Spaanse peper, maanzaad, kaneel of tamarinde toe. In een schone glazen
pot met deksel in de koelkast laten opstijven, één week houdbaar.
Kappieverhalen bij de chocopasta, advertentie uit 1958.
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NYNKE SMIT

Suiker, slaven
en Suriname

In het begin van de 18de eeuw waren de plantages van Suriname met Nederland verbonden door een stroom van mensen, goederen
en kapitaal. De bijzondere stukken van de familie Groenewoud in het archief van de doopsgezinde gemeente van Harlingen laten
zien dat ook in Friesland eigenaren van plantages woonden. Vanwege een langlopend conflict over een nalatenschap zijn de
correspondentie tussen de betrokkenen in Suriname en Friesland en vele andere relevante documenten bewaard gebleven.
Plantage in Suriname met op
de voorgrond de hutten van
de inlandse bevolking en op
de achtergrond ‘Hollandse
huizen’. Schilderij van Dirk
Valkenburg, 1707. (Rijksmuseum)

Plantage in Suriname door
Dirk Valkenburg 1707. (Rijksmuseum)
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n 1703 reisde Dirk Groenewoud van Suriname naar
Harlingen, de woonplaats van zijn broer Pier en zus
Wytske. Hij reisde met Jacobus, zijn zoontje bij een tot
slaaf gemaakte vrouw die werkte op zijn suikerplantage
Jericho. Toen Dirk kort daarna overleed, kwam zijn gedeelte
van de plantage in handen van zijn Friese familie.
Dirk Groenewoud werd geboren in Heerenveen. In 1680
vertrok hij als militair naar Suriname, waar hij vierentwintig
jaar onafgebroken zou verblijven. Groenewoud komt in
1684 voor het eerst voor in de belastingadministratie als
eigenaar van een plantage. Samen met zijn compagnon
had hij toen drie slaven in bezit. De grond was nog niet
ontgonnen; dit betekent dat de plantage nieuw aangelegd
werd. Jericho lag aan de rivier de Cottica, op ongeveer
veertig kilometer afstand van Paramaribo. De moerasachtige
grond was hier vruchtbaar, maar maakte wel een uitgebreid
afwateringssysteem noodzakelijk. Het greppelstelsel vereiste
voortdurend onderhoud en zorgde ervoor dat het omslaan
van het land handmatig moest gebeuren, dit vergde veel van
de tot slaaf gemaakten op laaggelegen plantages. In 1700
telde Suriname ongeveer honderd plantages, een aantal dat
in de decennia die volgden sterk zou groeien.
Op 28 juni 1703 verleende gouverneur Paulus van der Veen
Dirk Groenewoud een paspoort voor een overtocht naar
Holland. Op dezelfde dag stelde Dirk ook zijn testament op,
waarmee hij aan zijn broer en zuster ieder een derde van
zijn eigendommen naliet. De erfgenaam van het resterende
deel was een ‘malatte jongetie genaampt Jacobus waar
van de moeder is, een negerin Besch genaampt zijnde op
de plantagie’. Uit deze benoeming, en het feit dat Jacobus

als onderdeel van de familie Groenewoud zou worden
opgenomen, kunnen we opmaken dat Dirk zijn vader was.
Op 30 augustus kwam Dirk Groenewoud met Jacobus aan bij
zijn broer en zus in Harlingen. In het najaar vertrok hij voor
zaken naar Amsterdam, waar hij begin 1704 overleed. Zijn
broer en zus moesten nu uitzoeken wat zij van hem hadden
geërfd. Een afgevaardigde kreeg de opdracht om in Suriname
de toestand van de plantage te beoordelen.

moeder van Jacobus. Het toedienen van vergif was een van
de manieren waarop tot slaaf gemaakten zich verzetten tegen
plantage-eigenaren. Wanneer de zaak voor een rechtbank
werd gebracht, hing de beschuldigde de doodstraf boven het
hoofd. Bij dergelijke zaken werd vaak marteling gebruikt om
een bekentenis te verkrijgen en verdachten beschuldigden
elkaar soms over en weer. Overschelde schreef dat hij de
zaak verder zou onderzoeken. We weten niet hoe het met Bes
is afgelopen en of zij inderdaad verantwoordelijk was voor
een poging tot vergiftiging.
In zijn reactie noemde Overschelde Bes een ‘vilijn beest’
en de slaven in het algemeen ‘swarte honden’ waartussen
‘een kresten’ niet veilig kon leven. Hij wenste niet langer
werkzaam te blijven als directeur. Volgens Overschelde
verdienden plantage-eigenaren die achter de rug van de
directeur om contact hadden met de slaven en dachten
trouwe dienaren aan hen te hebben, geen goede directeur.
Zij moesten zelf maar op de plantage gaan wonen en leren
hoe het daar werkte. Het is niet duidelijk of hij hiermee
doelde op Dirk Groenewoud of Jan Godeijn, de eigenaar van
de andere helft van Jericho die in de buurt van de plantage
woonde.

Breed netwerk
Willem van Ommeren bleef nog enige tijd vanuit Suriname
toezicht houden op de zaken van de familie Groenewoud.
Aanvankelijk ging een groot deel van de opbrengsten van
de plantage op aan onderhoud en het afbetalen van Dirks
crediteuren. Rond 1707 bleek dat Dirk een wettige zoon

had: Sijmen Groenewoud uit Leeuwarden. Men kwam
overeen dat Sijmen de helft van de nalatenschap van Dirk
Groenewoud, en daarmee een kwart van de plantage Jericho,
zou ontvangen. Het overgebleven deel was voor Wytske, Pier
en Jacobus.
Wanneer suiker van Jericho naar Holland werd verscheept
om in de Republiek verkocht te worden, werd het
overgedragen aan Johan Willem van Meel en Livinus Vincent.
Van Meel was jarenlang secretaris van de Sociëteit van
Suriname en een neef van Van Ommeren. Livinus Vincent
was een neef van de gebroeders Heinsius, bij wie Wytske
Groenewoud als huishoudster inwoonde. Justus en Vincent
Heinsius bezaten pakhuizen in Amsterdam en verhuurden
enkele woningen in Harlingen. Vincent was advocaat, lid van
het vroedschap van Harlingen en jarenlang burgemeester. De
relatie van Wytske Groenewoud met de gebroeders Heinsius
was hechter dan die van werkgever en huishoudster alleen:
beide broers benoemden Wytske tot erfgenaam in het geval
dat hun eigen broer niet meer in leven zou zijn en Wytske
benoemde hen tot haar erfgenamen in een vroeg testament.
De kleine Jacobus groeide op bij zijn tante in het huis van
de gebroeders Heinsius aan de Voorstraat. Justus Heinsius
werd zijn peetvader. Hij bezocht de Latijnse school, wat
hem in staat stelde een universitaire opleiding te volgen.
In september 1715, toen hij ongeveer achttien jaar oud
was, ging Jacobus in Franeker rechten te studeren. Er zijn
veel details bekend over Jacobus’ jeugd doordat Wytske
alle uitgaven die ze voor hem maakte, bijhield. Zo kunnen
we zien dat hij in rouwkleertjes werd gestoken toen zijn
vader Dirk was overleden en dat hij op zijn zeventiende zijn

Wytske Groenewoud, portret
uit 1730 getekend door de Amsterdamse Bernard Picart. Na
Wytskes overlijden hing het
in de directiekamer van het
doopsgezind weeshuis in Harlingen. Het is eigendom van
de Doopsgezinde Gemeente
Harlingen die het in langdurig
bruikleen heeft gegeven aan
het Hannemahuis in Harlingen. (Hannemahuis)

Verzet tegen plantage-eigenaren
Daarnaast zonden Pier en Wytske een brief naar de executeur
van Dirks testament, Willem van Ommeren. Deze liet
weten dat het niet goed ging met de plantage Jericho. Er
waren te weinig slaven aanwezig om de benodigde arbeid te
leveren. Bovendien was een gedeelte van de grond uitgeput
en was het suikerriet aan vervanging toe. Van Ommeren
had Theodorus Overschelde, een buurman, tot directeur
benoemd om de plantage uit naam van de eigenaren te
besturen. Overschelde zond in 1705 een brief naar Pier en
Wytske. Hij had nieuwe gewassen laten planten. Er waren
54 slaven van alle leeftijden aanwezig op Jericho, volgens
Overschelde twaalf te weinig om de plantage goed te laten
functioneren. Hij beklaagde zich over zijn situatie: ‘een
goede dierecktuer die wat werck van de slaven wil gedaen
hebben en somtijs wil straffen over haer verdinde loon’
was volgens hem zijn leven niet zeker op de plantage. Een
jonge slavin die op zijn dochtertje van vier maanden paste,
zou geprobeerd hebben haar te vergiftigen. Toen ze werd
ondervraagd, zei ze dat ze dit deed in opdracht van Bes, de

‘Algemeene Kaart van de Colonie of Provintie van Suriname’,
1758. Jericho staat linksonder aangegeven als nr. 31 en
als ‘verlaten’. Deze kaart is
gebaseerd op een kaart uit
1737 getekend door landmeter
Alexander de Lavaux. Aan de
zijkanten de namen van de
440 plantages. Het was voor
het eerst dat alle plantages
te zien waren, alsook de
plekken in het oerwoud waar
de marrons zich ophielden.
De marrons werden een
toenemend probleem voor de
plantagehouders in Suriname.
Vanuit die zorg werd de kaart
gemaakt.
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Adressering van een brief van Jacobus aan Wytske, 1736. (Tresoar)

Het weeshuis van de doopsgezinden in Harlingen, tekening van
Jacobus Stellingwerf uit 1723. (Fries Museum)

eerste pruik kreeg. De kosten voor zijn dagelijks onderhoud
waren op rekening van de gebroeders Heinsius en werden
in het testament van Justus vastgelegd als een gift. In 1718
tekende Jacobus een verklaring dat hij Wytske Groenewoud
tweeduizend gulden, haar uitgaven aan zijn opvoeding,
schuldig was. Een betaling heeft waarschijnlijk nooit
plaatsgevonden.

uws persoons, van uwe groote besigheeden, van u praktijk,
groot aansien levenswijs, en staat, als mede dat gij sestien
slaven hadde. Wij wenschen dat hij na waarheid ons alles sal
overgebracht hebbe. Dogh indien gij selfs in staat conditie en
welvaren eens aan ons geschreven hadde ‘t zoude u plight
geweest zijn ontrent ons qui tibi loco parentum fuerunt. Dogh
u welzijn en u goed levensgedragh te hooren, is ons altijd
lief.’ Heinsius vroeg Jacobus zich voor Wytskes belangen in
te zetten omdat hij vermoedde dat de nieuwe huurder van
de plantage Daniël Glaserus, die na de dood van Fargeson
met diens weduwe was getrouwd, ongeschikt was en
zijn financiële verplichtingen niet zou nakomen. Jacobus
antwoordde dat het hem inderdaad eindelijk goed ging (al
bezat hij geen zestien maar twaalf slaven) nadat hij voor een
onbezonnen jeugd was gestraft met tegenslag.
In dezelfde brief, geschreven in februari 1730, beschrijft
Jacobus de toestand op Jericho. De huurtermijn van
Glaserus was al verstreken, maar hij was nog steeds
aanwezig omdat nog geen nieuwe directeur was gevonden.
Veertien of vijftien slaven waren van de plantage ontsnapt
onder Glaserus. Volgens Jacobus was het duidelijk dat zij
dit hadden gedaan vanwege zijn wanbeleid, omdat ze na
het verstrijken van zijn huurperiode terugkeerden. Het
kwam vaak voor dat weggelopen tot slaaf gemaakten na

Terug naar Suriname

Een plantage-eigenaar.
(Uit P.J. Benoit, ‘Voyage
Surinam’, Brussel, 1839)

Het ketenen van slaven
gebeurde vooral tijdens
de transporten, maar
slaven konden door hun
eigenaren of opzichters
ook in de boeien worden
geslagen als strafmaatregel
of bij vluchtgevaar. Deze
slavenboei, die slechts deels
bewaard is gebleven, is
vermoedelijk afkomstig van
de plantage Overtoom aan
de rivier de Para in Suriname.
Bij de afschaffing van de
slavernij in 1863
waren er nog 193 slaven
op deze plantage.
(Rijksmuseum)
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In 1719, toen hij 22 jaar oud was, vertrok Jacobus naar
Suriname. Inmiddels werd Wytske als exclusieve eigenares
beschouwd van het kwart van Jericho dat zij samen met
haar broer en Jacobus erfde, om redenen die vooralsnog
niet duidelijk worden uit de overgeleverde bronnen (het is
aannemelijk dat Pier inmiddels was overleden). Zij gaf haar
neef de bevoegdheid van plantagedirecteur. Aanvankelijk
vestigde Jacobus zich als advocaat in Paramaribo.
Aan het einde van 1719 werd de plantage Jericho voor tien
jaar voor een vaste jaarlijkse vergoeding verhuurd aan Jan
Alexander Farguson. Wytske kreeg weinig positieve berichten
over haar neef van Nathaniel Strauch, die haar zaken vóór
de aankomst van Jacobus had waargenomen. Zij had hem
opdracht gegeven om haar neef waar nodig financieel bij
te staan in zijn eerste jaar in Suriname. Strauch schreef
haar dat hij opbrengsten van de plantage had gebruikt om
Jacobus’ overdreven luxueuze levensstijl te bekostigen.
Jacobus schreef van zijn kant dat je net zo goed een kat
met kaas kon vertrouwen als Strauch met je zaken. Hij zou
blijven volhouden dat Strauch het geld had verduisterd.
In 1724 lijkt Wytske het vertrouwen in Jacobus tijdelijk te
hebben verloren toen ze Strauch vroeg om opnieuw haar
belangen te behartigen.
De correspondentie tussen Jacobus en zijn
opvoeders in Harlingen lijkt voor jaren tot een
minimum te zijn teruggebracht. In 1729 schreef
Vincent Heinsius aan Jacobus dat hij en Wytske
zijn brief hadden ontvangen van een man die
hem persoonlijk kende in Suriname. ‘Hij heeft
aan ons een verhaal gedaan, van de gestalte

Jacht op marrons.
Uit J.G. Stedman,
‘Narrative of a five
year’s expedition
against the
revolted negroes of
Surinam.’ Londen,
1796. De Schot
Stedman vocht
in Nederlandse
dienst (17721777). Stedmans
beschrijvingen van
de wrede omgang
met slaven maakten
diepe indruk. Zijn
boek werd een
bestseller, ook
vanwege de relatie
tussen de auteur en
slavin Joanna.

een tijdelijke afwezigheid teruggingen naar hun plantage.
Diep in het oerwoud bestonden dorpen van ontsnapte
slaven en hun afstammelingen, marrons genoemd,
maar vluchten betekende veel onzekerheid en vaak een
afscheid van geliefden. Zij die ontsnapten bleven daarom
vaak enige tijd in de buurt van de plantages, waar zij
steun ontvingen van hun oude gemeenschap totdat ze
op de plantage terugkeerden of zich vestigden in een
marrondorp. Sommigen gebruikten hun afwezigheid als een
pressiemiddel om het ontslag van een slechte directeur af te
dwingen, wat op Jericho het geval lijkt te zijn geweest.
Hoewel ontsnapte slaven die werden opgepakt een zeer
zware straf te wachten stond, was het gebruikelijk om slaven
die uit eigen beweging terugkeerden minder zwaar te straffen.
Glaserus maakte echter dreigementen tegen de slaven die
terugkeerden op Jericho en beweerde dat hij de macht had
om ze uit te voeren omdat hij hen had gekocht. Hierop
werd Jacobus bezocht door een groep afgevaardigden van
de tot slaaf gemaakten. Zij vroegen hem of zij daadwerke
lijk het bezit waren van Glaserus, die hen een stuk papier
had laten zien dat dit zou bewijzen. Als dit het geval was
zouden zij trachten te ontsnappen. Jacobus antwoordde de
afgevaardigden dat zij nog steeds eigendom waren van een
Nederlandse vrouw en dat áls ze werden verkocht dit niet
aan Glaserus zou zijn. In zijn brief naar Harlingen schreef
Jacobus bezorgd dat dergelijke onrusten desastreus konden
zijn voor de plantage. Daniël Glaserus heeft Wytskes deel van
de plantage nooit in bezit gekregen, maar uit een brief uit mei
1730 blijkt dat hij toen een ander deel in handen had.

geboren, dat naar Wytske werd vernoemd.
Toen Jacobus in augustus 1736 na een zware ziekte
overleed, duurde het even tot dat bericht tot Wytske in
Harlingen doordrong. Zij schreef haar contacten aan om
haar bezittingen die Jacobus had beheerd veilig te stellen,
met onder andere de aanwijzing: ‘Rakende de 14 slaven
voor mijn gedeelte ontvangen, verkoopt die mede want
die stervende vermindert het capitaaltie’. Jacobus’ erfenis
was echter al opgegaan aan zijn vele crediteuren. Volgens
Wytske hadden haar aanspraken voorrang op die van hen.
Een gerechtelijke uitspraak gaf haar hierin gelijk, mits zij
onder ede verklaarde dat ze de betalingen waar ze recht op
had nooit had ontvangen. Wytske overleed voordat zij dit
kon doen. Zij had het doopsgezinde weeshuis in Harlingen
tot haar hoofderfgenaam gemaakt. De weesmeesters zetten
de pogingen voort om een vergoeding te krijgen voor haar
(voormalige) Surinaamse bezittingen. In 1745 ontvingen zij
een wisselbrief van meer dan zesduizend gulden, minder dan
waar zij voor gepleit hadden. Het weeshuis ontving hiervan
uiteindelijk ongeveer vijfduizend gulden, voortgekomen uit
de slavernij overzee. <

Opbrengst naar weeshuis
In 1733 begon Jacobus met de aanleg van een koffie- en
cacaoplantage op een nog onontgonnen stuk land aan de
overzijde van de rivier, met inzet van zijn eigen slaven. Hij
zou de opbrengsten delen met zijn tante, maar de eerste
jaren bracht de nieuwe plantage vrijwel niets op. In de jaren
1730 werd de financiële situatie rond Jericho geleidelijk
onhoudbaar. Glaserus wilde zijn deel verkopen, maar werd
hier jarenlang van weerhouden door de rechten van zijn
stiefkinderen. Wytske Groenewoud, die in recente jaren niet
veel had ontvangen in huurbetalingen, kon de middelen
die vereist waren voor het onderhoud van de plantage
niet opbrengen. In deze tijd werden veel plantages in de
afgelegen streek rond Jericho verlaten vanwege het risico op
overvallen door het groeiende aantal marrons. Jacobus, die
lange tijd optimistisch was gebleven, besloot in 1734 toch
om tot de verkoop van Jericho over te gaan. Wytske kreeg
een kwart van de tot slaaf gemaakten, het land, de gebouwen
en de dieren toegewezen. Jacobus zette de groep slaven
voorlopig in op zijn eigen plantage, omdat de prijs op dat
moment erg laag was.
Jacobus is twee maal getrouwd geweest; zijn echtgenotes
overleden in 1731 en 1736. In 1733 werd een dochtertje

Op een Surinaamse slavenmarkt worden een vrouw met haar kinderen verkocht. Ze zouden worden
vrijgelaten, maar doordat haar eigenaar overleed, werden ze bij opbod verkocht. (Uit P.J. Benoit,
‘Voyage à Surinam’, Brussel, 1839)

Nynke Smit (Groningen, 1991) volgt de masteropleiding Geschiedenis Vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens een stage bij Tresoar werkte ze aan het onderzoek naar de familie Groenewoud.

Dit artikel is geschreven in het kader van ‘Mapping Slavery’ (http://mappingslavery.nl),
een onderzoeksproject van verschillende samenwerkende universiteiten en instanties
naar sporen van de slavernij die in Nederland zijn terug te vinden. De documenten die
bewaard zijn gebleven over de familie Groenewoud in het archief van de doopsgezinde
gemeente van Harlingen geven inzicht in de manier waarop in de eerste helft van de
18de eeuw de plantages in de koloniën verbonden waren met het bestaan in Nederland.
Bovendien tonen zij - door de bril van slaveneigenaren - af en toe een glimp van het
leven van de slaven die er moesten werken.
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Friese zuivelinstituties
De onlangs afgestudeerde Sjoukje de Boer mag
een jaar lang werkervaring opdoen bij de Fryske
Akademy waar ze zich als trainee bezig houdt
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Friesland.
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joukje de Boer (Emmen, 1990) studeerde begin dit
jaar aan de Rijksuniversiteit te Groningen af in de
Nieuwste geschiedenis van Midden- en Oost-Europa,
met name de periode na het communisme. De historica wil
graag verder in de wetenschap en ziet dit traineeship als
een eerste stap in die richting. Op dit moment is ze bezig
met het schrijven van een artikel over de zuivelindustrie in
Friesland. Centrale vraag is: Hoe heeft de crisis in de Friese
boter omstreeks 1870 bijgedragen aan de vorming van Friese
zuivelinstituties? Omstreeks 1870 werd men zich in Friesland
door internationale competitie en verbeterde technologie
bewust van het feit dat de kwaliteit van Friese boter op de
Londense markt (de belangrijkste afzetmarkt) steeds vaker
werd ingehaald door de Deense boter. Binnen Friesland
werd de roep naar kennis hoorbaar; het was duidelijk
dat doorgaan op de manier van melkverwerking zoals ze
geleerd hadden van hun ouders, niet meer goed genoeg
was. Zo stuurde de Friese Maatschappij van Landbouw een
studiecommissie naar Denemarken, Sleeswijk-Holstein en
Zweden om te onderzoeken hoe daar de melk werd verwerkt.
Naast dit instituut bekommerden ook andere actoren
binnen Friesland zich om dit probleem van de mindere
kwaliteit van de Friese boter. In het artikel wil Sjoukje
onderzoeken welke actoren zich het probleem rondom de
kwaliteit van Friese boter toe-eigenden, op welke manier
zij het probeerden op te lossen en hoe dit bijdroeg aan de
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De Coöperatieve Zuivelfabriek Harich bij Balk, begin 20ste eeuw.
(Tresoar)

vorming van Friese zuivelinstituties. Daarnaast heeft Sjoukje,
samen met haar begeleider op de Fryske Akademy dr. Marijn
Molema, meegeschreven aan een aanvraag bij de NWO
voor een groot historisch onderzoek met de naam ‘Learning
in regions. Clusters and the development of knowledge
in the Netherlands, 1900-2015.’ Waardoor kan een regio
een succesvolle broedplaats worden, en blijven, voor de
ontwikkeling van kennis? Dit project beantwoordt die vraag
door drie regionale clusters in Nederland tussen 1900 en nu
te vergelijken: de zuivelindustrie in Friesland, de high-tech in
Eindhoven en het cluster internationaal recht en veiligheid
in Den Haag. Als de aanvraag wordt toegekend is het de
bedoeling dat Sjoukje in het kader van dit grote onderzoek
een proefschrift gaat schrijven over de zuivelindustrie in
Friesland. <

Sjoukje de Boer doet
onderzoek naar de
zuivelindustrie in Friesland.
(Foto Hoge Noorden)

In het kader van Talint foar Fryslân stelt de provincie een subsidie beschikbaar aan
werkgevers die een jaar lang een werkervaringsplaats bieden aan jonge talenten,
pas afgestudeerde studenten van mbo, hbo en universiteit. In maart van dit jaar
ontmoetten werkgevers en werkzoekenden elkaar op de bijeenkomst Moetsje &
Groetsje. Daar kwamen Sjoukje de Boer en de Fryske Akademy met elkaar in contact.
Met ingang van 16 april is ze begonnen als trainee (stagiair).
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SJUXMASTATE

WIEBE HOEKSTRA

Hoge stal met getoogde planken tegen de stijlen en gemetselde grup belegd
met estriken. (Boerderijenstichting Fryslân, foto Sietse de Boer)

Poartepleats
mei lytshûs
Bijna alle poortgebouwen en states zijn in de 19de eeuw afgebroken. Dit maakt de ‘Poartepleats’ ten westen van het terpdorp
Waaxens onder Holwerd, op het omgrachte terrein waarop ooit Sjuxmastate heeft gestaan, bijzonder. De boerderij en het
‘lytshûs’ werden in de jaren zeventig door de huidige eigenaar, Pieter van der Plank, voor de ondergang behoed.

De schouw uit 1751/52 in de kop van de ‘stjelp’. (Boerderijenstichting Fryslân,
foto Sietse de Boer)

Doorkijk door de poort van de Sjuxmastate te Waaxens met zicht op
de grote schuurdeuren aan de achterzijde van de ‘stjelp’. (Foto Rudolf
Wielinga)

Het poortgebouw van de ‘Poartepleats’ geeft toegang tot het dubbel omgrachte terrein.
(Foto Rudolf Wielinga)

Gezicht op de poort van
Sjuxma State te Waaxens,
tekening van Ids Wiersma,
1900-1924. (Fries Museum,
Plantage
Suriname door
bruikleeninOttema-Kingma
Dirk
Valkenburg 1707. (RijksStichting)
museum)
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n de 13de eeuw verschenen in Friesland de eerste
stinzen, steenhuizen of verdedigingstorens op een
omgracht terrein. Deze bebouwing groeide in de loop
van de eeuwen uit tot states, de eerste deftige huizen voor
de adel. Vaak kwam binnen een tweede omgrachting een

boerderij te staan. Adel in Friesland was in feite een soort
‘boerenadel’. In de 16de tot en met de 18de eeuw zijn er
op deze stinzenterreinen staten met boerderijen gebouwd
met daarbij een toegangspoort. Voor de Friese adel was
grondbezit met stemhebbende boerderijen of Sathes in
de eenendertig grietenijen de basis van hun politieke en
juridische macht, tot de revolutie daar in 1795 een eind aan
maakte.
In een stins in Waaxens woonde in de 13de eeuw een
zekere Kempo Sjuxma. Nadat de stins haar functie als
verdedigingstoren verloor, ging de familie Sjuxma over tot
de verbouw of vervanging van de stins tot een gerieflijker en
representatiever huis. Zeker in de ‘vredestijd’, die aanving
nadat in 1590 de Spaanse troepen uit Groningen verdwenen
waren, brak er een op het platteland een ware bouwhausse
uit.
Mogelijk was de stins in de 14de en 15de eeuw, ten tijde
van de strijd tussen Schieringers en Vetkopers, toegankelijk
via een poortgebouw dat destijds een defensief karakter
had. De plattegrond heeft de vorm van een parallellogram,
zoals veelal ook bij stadspoorten het geval was, waarbij
de zijgevels niet recht op de voor en achtergevel staan.

Daardoor wordt het beschieten door vijandelijke troepen
door de poort bemoeilijkt.

Van stins tot haveloos gebouw
De stins werd in 1422 bewoond door Douwe Syuersma, één
van de Schieringer hoofdelingen in Oostergo en in 1491 door
Sasbout Sydt Syucksma en Rents van Mockema. In het begin
van de 16de eeuw werd Aebe van Syucksma, die na 1522
grietman van Ferwerderadeel was, eigenaar. Pas in 1539 ging
hij de stins (dan al verbouwd tot state?) bewonen en bleef er
tot aan zijn dood.
In 1580 werd Sjuxmastate bewoond door Epo van Galama
die gehuwd was met Syts Sickes van Tjessens. De kennelijk
Spaansgezinde Epo stierf in 1586 op zijn vlucht voor de
geuzen naar het klooster Foswerd (Ferwerd). De weduwe
Syts Sickes hertrouwde met Douw Douwes van Aylva. Nadat
zij kinderloos gestorven waren, kwam Sjuxma in handen van
haar zuster Doedt Ernstesdr. van Mockma, die getrouwd was
met Homme van Harinxma thoe Slooten. Zijn zoon Ernst,
raadsordinarius van het Hof van Friesland, huwde in 1616
met Tieth van Botnia en zij gaan dan op Sjuxmastate wonen.

Mogelijk hebben zij de state verbouwd en de poort
vervangen voor de huidige, daarbij gebruik makend van de
bestaande fundering. Vandaar dat de huidige plattegrond
van de poort nog de vorm van een parallellogram heeft,
terwijl in die tijd dat voor de verdedigingsfunctie niet meer
nodig was. In de gevel aan de veldzijde van het poortgebouw
werd een gevelsteen met het alliantiewapen van Ernst van
Harinxma en Tieth van Botnia geplaatst. Waarschijnlijk is
deze gevelsteen afkomstig van Sjuxmastate, waarvan de
laatste resten in 1751 werden afgebroken. Huis en erf waren
toen al enkele decennia in gebruik bij een huurboer, een
meijer. Op het terrein werd toen een boerderij gebouwd, een
stjelp en een lytshûs. De Van Harinxma’s bleven eigenaar,
maar gingen vanaf die tijd wonen op de nabijgelegen state
Tjessens.
In 1852 werd aan de stjelp een kop toegevoegd, zodat het
een kop-rompboerderij werd. In 1897 werd de schuur met
ongeveer een meter verlengd en het lytshûs vergroot. Daarbij
werd afbraakmateriaal (hout en stenen) van de tegelijkertijd
gesloopte state Tjessens gebruikt. Daarna is het bedrijf nooit
meer gemoderniseerd en stond het er in de jaren zeventig,
in een tijd van schaalvergroting, haveloos bij. Tijdens de

Pieter van der Plank wijst
op de nog aanwezige
vlotmerken die gekerfd zijn
in de zware draagbalken van
de dorsruimte, het ‘terskhús’.
(Foto Wiebe Hoekstra)
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SJUXMASTATE

Poort van de Sjuxmastate
te Waaxens, tekening van
architect G.J. Veenstra,
1907-1916. (Fries Museum,
bruikleen Ottema-Kingma
Stichting)

van het stateterrein is. Daar kan uit afgeleid worden dat
de familie Van Harinxma thoe Slooten de state niet meer
bewoonde. Zij woonden toen al op Tjessens, op de terp die
een kilometer verderop naar Holwerd twee meter hoger lag.
Bij de stormvloed van 1717 zal de Sjuxmastate behoorlijk
beschadigd zijn. Bij de vereffening van de erfenis van Ernst
Mockema van Harinxma in 1720 werd het stateterrein
opgemeten en werd vermeld dat het inmiddels werd gebruikt
én bewoond door Albert Leiwes (Lieuwes) als meijer. Uit
het archief van de Van Harinxma’s blijkt dat in 1745 op de
toenmalige boerderij op het terrein van Sjuxmastate de meier
Jildert Pijtters vijf koeien had, vier rieren en vier hokkelingen.
Eén jaar later zijn er als gevolg van veeziekte geen beesten
meer. In 1748 blijkt uit de speciecohieren dat er over
Sjuxmastate belasting geheven werd over twee schoorstenen,
twee hoofden, twee koeien, vier paarden en 38 pondemaat
bezaaid land.
In 1751 werd de weduwe van meijer Jildert Pijtters in opdracht
van Van Harinxma thoe Slooten door de deurwaarder
aangemaand de huur te betalen. De weduwe was hiertoe
niet in staat en op 15 juli 1751 werd een boelgoed gehouden,
waarna nog een restschuld over bleef. Pieter van der Plank:
‘De widdo waard fan de pleats set. Van Harinxma liet foar
har neist de pleats in komelkersspultsje mei plak foar
ien ko bouwe, dêr’t se foar de rest fan har libben wenje
mocht. Dêr boppeop krige se alle jierren wat hea. It wie in
bedoeninkje, in soart neisteleafde, wêrby’t it eigenbelang
troch Van Harinxma thoe Slooten net út it each ferlern
waard. It pleatske stie nammentlik op in ‘kâld stee’, dat wol
sizze op in stik lân dêr’t in stim yn de Steaten fan Fryslân op
rêste, salang’t der bewenning wie. Troch de widdo hjir wenje
te litten aktivearre hy syn stim. It komelkersspultsje is ein
jierren santich ôfbrutsen.’

‘Mei de swipe treiterjend omheech’
In 1751 gaf ‘Frou Van Harinxma gebooren Koenders’ als
eigenaresse de opdracht tot de bouw van een ‘plaats’ (de
stelp). De state of wat daar nog van over was werd daarvoor
afgebroken. Het werd een grote boerderij met tachtig
pondematen grond. Na afbraak van het huis en bouw van
de bleef de voorhof van het stateterrein Sjuxma voor de
Van Harinxma’s met de functie van uithof behouden. Zij
woonden op Tjessens, maar reserveerden de hoven van
Sjuxma voor levering van fruit. Op de zolder van de poort
behielden zij het recht van ‘duivenvlucht’, het houden van
duiven. De meier was verplicht de duiven in de winter bij te
voeren. Bovendien moest de meier een hond, waarschijnlijk
een hazewindhond voor de jacht, op zijn kosten voor de
eigenaar onderhouden.
In de 19de eeuw, na de Napoleontische hervormingen, nam
het belang van de adel op het Friese platteland snel af. Het
was de eeuw waarin de gegoede liberale burgerij, waartoe
ook sommige grote boeren behoorden, het politiek en
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maatschappelijk voor het zeggen hadden. Deze ontwikkeling
ging ook niet voorbij aan Sjuxmastate. In 1863 kreeg meijer
Sikke Johannes Jensma van de ‘Poartepleats’ het aan de stok
met Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten.
Pieter van der Plank: ‘Jensma wie bestjoerslid fan ’e yn dy
tiid oprjochte Friese Maatschappij van Landbouw en waard
spotsk ‘hoed, stôk en lears’ neamd. Gjin boer op klompen
mar in saneamde en selsbewuste fergaderboer.’ Hij kreeg
onenigheid met de baron over een artikel in het huurcontact,
dat zo hoog opliep, dat de baron hem de huur opzegde.
Jensma verhuisde daarop naar Medwert onder Holwerd.
In die tijd bestond nog het zogenoemde ‘kostuumrecht’
wat betekent dat de afgaande huurder het recht heeft nog
één jaar lang één grondstuk naar eigen keuze te mogen
gebruiken zonder er huur voor te moeten betalen. Van
Harinxma wilde hier niets van weten en het kwam tot een
proces. De rechter stelde Jensma in het gelijk.
Jensma koos een perceel uit, zodanig dat de oogst ervan
voor de ruiten van het slot Tjessens gereden moest worden.
Sikke Johannes Jensma had zijn zoons de opdracht gegeven,
elke keer dat zij met een volle wagen het slot passeerden en
de baron voor het raam zat, zij de zweep treiterend omhoog
moesten houden. Voor de zoons liep het conflict toch nog
goed af. In november werd Jensma bij de baron ontboden.
Die liet hem weten: ‘Ik wil jou van de boerderij hebben, maar
ons geschil zal jouw kinderen nooit benadelen’. En de baron
hield woord.
In de 19de eeuw verhuisde het merendeel van de adel naar
Den Haag of stierf uit. De meeste states werden afgebroken.
Tjessens volgde als een van de laatste in 1897. Pieter van der
Plank: ‘Boumateriaal wie yn de 19de iuw tsien kear safolle
wurdich ast it ferlikest mei no. Doe’t yn 1897 Tjessens foar
ôfbraak ferkocht waard oan oannimmer Keijzer út Ternaard
en hy de opdracht krige om de skuorre en it lytshûs te
fergrutsjen, lei foar de hân dat er gebrûk makke fan de
boumaterialen fan de ôfbraak fan Tjessens. As ik sjoch nei
de swiere balken yn it lytshûs en de korbelen yn ’e gollen
fan ’e skuorre, de estrikken yn ’e groppe fan it bûthûs, de
flierren fan saneamd ‘swart marmer’ en Bremer sânstien yn

(Foto Rudolf Wielinga)

Aan de veldzijde van
het poortgebouw is een
zandstenen gevelsteen
met het alliantiewapen
Van Harinxma-Botnia met
eronder een zandstenen
gevelsteen met de namen
Harinxma en Botnia anno
1668. (Foto Rudolf Wielinga)

ruilverkaveling werd de boerderij als bedrijf
beëindigd en had de heemkundige stichting
Terp en Stee Dongeradeel bedongen te
mogen selecteren van wie er als kopers
zouden mogen bieden. Zij zochten een
eigenaar met respect voor de geschiedenis
van het gebouw.
Zo kwam de huidige eigenaar Pieter van der
Plank in bezit van deze pleats. Hij groeide
niet op in Friesland, maar zijn familie
van moederszijde kwam uit Dokkum en
omgeving: zeilmakers en winkeliers en op
de achtergrond ‘gerniers’ en ‘komelkers’.
Pieter van der Plank: ‘Dat ik bin eins op dizze
grutte pleats yn status promovearre. Fan jong
ôf woe ik in plak ha op ’e romte, en om’t ik
belangstelling hie foar skiednis en boukunst,
haw ik my yn 1971 as ynskriuwer by de bieding
foar de keap fan ’e Poartepleats opjûn by
stichting Terp en Stee.’ Het werd het winnende bod en een
ambtenaar van de gemeente West-Dongeradiel kwam langs
en zei tijdens deze eerste ontmoeting: “Binne jo wol goed
wiis om yn dit krot wenje te wollen? Se hiene de buldoazer
der op ôf stjoere moatten om it plat te skowen.” By
gemeenteamtners hearske noch de mentaliteit fan meigean
yn de vaart der volkeren.’
Pieter van der Plank ging zich in de loop van de jaren
steeds verder verdiepen in de historie van de boerderij
en zijn omgeving: ‘Nei’t yn 1580 yn Fryslân de kleasters
opheft wiene, waarden se ôfbrutsen en kaam in soad
boumateriaal frij dat brûkt waard om pleatsen en states te
ferbetterjen en te fergrutsjen. Dat sil ek mei Sjuxmastate
bard wêze. Yn ’e kelder is noch in stik muorre fan âlde friezen
(kleastermoppen) te sjen.’
Uit de archieven blijkt dat in 1708 (floreencohier) en in
1713 (reëelcohier) Johannes Dirx de meijer (huurboer)

In 1985 is de stichting ‘Staten en Saten’ opgericht met
als doelstelling het bevorderen van de instandhouding,
het onderhoud en restauratie van staten en saten
(boerderijen). Een tweetal oprichters van het eerste
uur waren jhr. Cees van Eysinga en ir. Kai Bouma,
de consulent boerderijbouw van de Friesche Mij van
Landbouw. In 2005 is besloten de stichting op te splitsen
in een Boerderijenstichting Fryslân en een stichting
Staten en Stinzen. De stichtingen publiceerden in 2015
gezamenlijk een jubileummagazine met als titel Staten,
Poarten en Pleatsen.

Het vooraanzicht vanuit
de tuin met bloeiende
stinzenplanten op het
woongedeelte van de stjelp
uit 1751/52 en de in 1852
toegevoegde kop, met op
de achtergrond het in 1897
verbouwde ‘lytshûs’. (Foto
Rudolf Wielinga)

’e pleats, en ek inkelde 18de-iuwske doarren, leit it foar de
hân te tinken oan Tjessensstate, dat hjir dan noch in bytsje
fuortlibje mei.’ <

Het houden van gibben, half wilde duiven, was van oudsher een speciaal recht van
de adel. Daartoe waren in de topgevel van het poortgebouw naar de hofzijde toe
vlieggaten met zitstenen aangebracht, waardoor de gibben toegang hadden tot
de zolder. Gibben zijn duiven die voor prestige en consumptie werden gehouden.
De uitwerpselen werden gebruikt als mest voor het land en als bleekmiddel voor
het linnengoed. Bovendien aten ze de na de oogst achtergebleven graankorrels
in de velden op, waardoor er minder voedsel overbleef voor ongedierte, zoals
muizen. De ‘Commissaris des Konings’ verstrekte de jaarlijkse vergunning voor
het houden van deze duiven. Zo werd in 1877, op verzoek van Pieter Albert Vincent
baron van Harinxma thoe Slooten, ‘wonende te Holwerd, strekkende ter bekoming
van registratie zijner duiventil, staande in de gemeente Westdongeradeel met
bevoegdheid om daarop tweehonderd paren duiven te houden.’

Drs. Wiebe Hoekstra
(Feanwâlden, 1954) is
historicus, journalist en
publicist. Hij publiceerde
meerdere boeken,
waaronder de bestseller De
Friese boerderij, 2500 jaar
geschiedenis van de Fryske
pleats.
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FRIESE PAARD

JORIEKE SAVELKOUlS

‘Door geen andere ter
wereld overtroffen’
Animal history is aan een opmars bezig. Vooral het paard heeft hierin een sleutelrol. De geschiedenis
van het Friese paard is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. In De Vrije Fries verschijnt
binnenkort een eerste overzicht van de rol van het Friese paard in de geschiedenis. Die reikt ver voorbij
de Friese grenzen, en is een product van Friese handelsgeest en cultuur.

manenkam en de snelste harddraver ontving een zilveren
zweep. Stadhouder Willem V reikte voor het eerst een gouden zweep uit bij een harddraverij in Holland. Toen de stadhouder Friesland aandeed overhandigde hij op 2 september
1777 een gouden zweep aan de winnaar van een Friese harddraverij. Het groeide uit tot een traditie. Vanaf 1823 werd in
Leeuwarden jaarlijks een gouden zweep, de Koningsprijs,
uitgereikt.
In de Franse Tijd (1795-1813) kwam een lichte, tweewielige
koets in zwang, de chaise. Al snel werden Friese paarden
niet langer als oorlogspaard gefokt, maar als luxe koetspaarden en harddravers om uiting te geven aan de groeiende
weelde. De burgerij stelde bovendien steeds meer eisen aan
hun elegante koetspaarden. Het fokken van goede paarden
werd steeds vaker gekoppeld aan het belang van raszuiver
fokken, behoud en verbeteren van ‘type’ en uiteindelijk het
fokken binnen de reglementen van stamboeken. Met name
in Holland hechtte men in de 18de eeuw al grote waarde
aan uniformiteit voor de koets. In Friesland duurde dat wat
langer, maar al snel gaf men de voorkeur aan zwarte Friezen.
Halverwege de 19de eeuw werden de eerste harddraverijen
met ‘sjezen’ gehouden.

Volksvermaak

Tekening van een harddraverij
te Leeuwarden, 1808,
vervaardigd door Jan
Anthonie Langendijk Dzn.
(Rijksmuseum)

Met goud versierde zweep,
door Petrus Rienstra, 1811.
(Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)
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riezen houden wel van een wedstrijd, of zij nu om het
hardst schaatsen, zeilen, belslydjeien of harddraven.
Die laatste twee zijn onlosmakelijk verbonden met het
Friese paard. Tijdens de 18de en 19de eeuw waren officiële en
‘wilde’ wedstrijden met Friese paarden enorm populair. De
Hollandse onderwijzer G. van Sandwijk schreef in 1846: ‘Vriesche harddravers worden in het draven door geene andere
paarden ter wereld overtroffen’. Buitenlandse kopers kochten
dan ook massaal Friese harddravers. Deze paarden behoorden tot het Friese landras en waren meestal zwart of bruin
van kleur. Ook paarden uit Drenthe, Groningen en Holland
werden verkocht als Friese paarden. Pas in de loop van de
19de eeuw ontstonden afzonderlijke rassen en types uit het
Friese landras, zoals de Ostfries, Groninger, het Friese paard
en tenslotte het Nederlands warmbloedpaard (KWPN).
Halverwege de 19de eeuw kende Friesland al een lange traditie van harddraven. In de 17de eeuw vermaakte de Nederlandse adel zich buiten het slagveld geregeld met toernooien,
jachtpartijen en harddraverijen. Een toernooi was een uitgelezen kans om elkaars ruiterkunst te beoordelen. Ringsteken,
een andere traditie die in Friesland nog altijd springlevend
is, was als krijgsoefening een onderdeel van dergelijke toer-

nooien. Tijdens paardenrennen werden weddenschappen
gesloten om het snelste paard.
Toen de burgerij zich in de 18de en 19de eeuw steeds meer
kon veroorloven groeide ringsteken en harddraven uit tot
volksvermaak voor het grote publiek. Volkse harddraverijen
werden vaak gehouden tijdens paardenmarkten. Traditioneel
laten verkopers een paard afdraven zodat potentiële kopers
het dier kunnen beoordelen. Ook werd er vaak ‘onder de man’
om het hardst gedraafd. Draverijen werden ofwel onder de
man gehouden ‘van de deken af’ (zonder zadel), met een
sjees (tweewielige koets) of met een (arren)slede op ijs. Harddraverijen ‘van de deken af’ konden op twee manieren worden
gereden: op zijn Fries of op zijn Hollands. Bij Fries harddraven werd ‘uit en thuis’ gereden, oftewel heen en weer terug
gedraafd. Wanneer de Friezen op een Hollandse drafbaan in
de meerderheid waren werd er bijna altijd ‘op zijn Fries’ gereden. De beste harddravers kregen bijnamen als Malle Jan, De
Vlugge, Zwarte Griet, Zwarte Duvel of Wilde Fries.
Diverse steden lieten harddraverspaden aanleggen om de
bezoekersaantallen en opbrengsten op paardenmarkten te
stimuleren. Ze loofden daarbij ook prijzen uit. Zo kreeg de
handelaar die de meeste paarden meebracht een zilveren

Door sociale, politieke en economische veranderingen, waarbij de landbouwcrisis wellicht als nekslag gold, vertrok steeds
meer Friese adel en burgerij naar Holland. Het was juist deze
bovenlaag, de Friese adel, de herenboeren en de burgerij,
die de spil vormde van de fokkerij van koetspaarden en de
harddraverijen. Nadat Willem III in 1890 stierf reikte regentes Emma voor het laatst een gouden zweep uit. Hoewel de
Friese dekhengst De Regent datzelfde jaar nog een record
vestigde op de drafbaan in Groningen, werden er in de jaren

die volgden nauwelijks nog harddraverijen voor Friese paarden gehouden.
Niet alleen de traditionele harddraverijen stierven langzaam
een stille dood, ook de fokkerij kwam in het gedrang. Boeren
hadden nood aan goede werkpaarden, een luxepaard vrat
méér haver en kreeg minder werk gedaan op het land. Bovendien hadden Friese boeren vaak maar één of twee paarden.
Op het land legde het Friese paard het daardoor af tegen
specialistische (buitenlandse) werkpaarden. Ook op de drafbaan werden ze door buitenlandse ‘specialisten’ (nota bene
gefokt uit Friese harddravers) verdrongen. Slechts een kleine
groep liefhebbers
probeerde het ‘inlandse’ paard in stand
te houden. Hun inzet
voor behoud van een
stukje levend cultureel
erfgoed markeerde het
begin van het Friese
paard zoals wij dat nu
kennen. <

Het Friese paard werd
landelijk bekend door
de huldiging van
schaatskampioenen in
Thialf. Ireen Wüst op
het EK van 2013. (Foto
Martin de Jong)

Harddraverij om de
Koningszweep op het
Wilhelminaplein te
Leeuwarden tijdens de
viering van het Maria
Louisejaar, 2015.

Jorieke Savelkouls (Geleen,
1982) studeerde in 2010
cum laude af als historicus
aan de Universiteit van
Amsterdam. Zij specialiseerde zich in internationale
betrekkingen, Europese
geschiedenis, koloniale
geschiedenis, Niet-Westerse
geschiedenis en geschiedenis van de Koude Oorlog.
Toen ze tijdens haar studie
een paard kocht in het
zuiden van Rusland ontwikkelde ze een speciale interesse in de rol van het paard
in de geschiedenis. Naar
aanleiding van haar artikel
in De Vrije Fries volgt een
boek over het Friese paard,
dat begin 2016 verschijnt
bij Bornmeer, en een documentaire. Daarnaast schrijft
zij een ‘big history’ rond het
paard. Op dit moment is zij
als vrijwilliger verbonden
aan de Fryske Akademy.
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FRIEZEN IN INDIA: TAMMERUS CANTER VISSCHER

BAUKE VAN DER POL

Vermogend in goddeloos
				 Bengalen
Drie Friese jongens uit één familie
reisden in de 18de eeuw elk afzonderlijk
naar India waar ze jarenlang op
verschillende plaatsen werkten voor de
Verenigde Oostindische Compagnie.
In dit laatste deel de rijke Tammerus
Canter Visscher.

De VOC-factorij in
Cossimbazar.
(Schuylenburgh, 1665, Het
Scheepvaartmuseum
Amsterdam)

De Nederlandse begraafplaatsen in Cossimbazar en
Chinsurah staan beide op de
lijst van beschermde monumenten van de Archaeological
Survey of India waardoor
onderhoud en bescherming
gegarandeerd zijn. (Foto
Bauke van der Pol)
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ammerus Canter Visscher (Parrega 1729 – Cossim
bazar 1778) vertrok op 6 oktober 1750 namens
de VOC-Kamer Amsterdam met de Sparenrijk via
Batavia naar India. Daar werd hij in 1752 in Nagapatnam
onderkoopman en werkte later als kassier in het nabijgelegen
Sadraspatnam. Deze beide plaatsen waren VOC-vestigingen
aan de Indiase oostkust, die ook wel bekend staat als de
Coromandelkust. In 1772 werd Tammerus overgeplaatst
naar de Bengaalse VOC-vestiging Cossimbazar waar hij
benoemd werd tot ‘Oppercoopman en Secunde’ (tweede
man). Cossimbazar, dat ten noorden van Calcutta ligt, was
de plaats waar de Nederlanders hun zijde, salpeter en opium
vandaan haalden.
Tammerus was de zoon van Cornelis Canter Visscher, de
jongste broer van Jacobus en Adrianus (die in deel een en
twee zijn beschreven). Cornelis deed als beginnend predikant
ervaring op in het Zeeuwse Westkapelle, waar zijn oudere
broer Zacheus predikant was. Op 2 oktober 1724 werd
Cornelis officieel predikant, na geëxamineerd te zijn door
Schiere en Adama, predikanten uit Bolsward en Pingjum.
Cornelis begon als predikant in Parrega, waar Tammerus in
1729 geboren werd. Enkele jaren later werd hij predikant in
Pingjum waar hij tot aan zijn emeritaat in 1774 zou blijven.
Deze Cornelis gaf in 1743 postuum de Mallabaarse Brieven
van zijn broer Jacobus uit. In de inleiding schreef hij over zijn

broer dat die door ‘een ontembare lust bevangen was om ver
gelegen landen en volken te bezoeken … ’. De Mallabaarse
Brieven was de informatiebron voor zowel broer Adrianus als
neef Tammerus en diende als voorbereiding op hun verblijf
in India.

Kistjes met de beste thee
Tussen 1752 en 1759 verstuurde Tammerus vanuit Nagapat
nam en Sadraspatnam zestien brieven aan onder anderen

zijn vader Cornelis in Pingjum en zijn oom Adrianus in
Driezum. Deze zijn nu in bezit van het Museum Meermanno
te Den Haag. De post vanuit India naar Nederland ging altijd
via Batavia omdat er geen directe verbinding bestond. In
een van zijn brieven vraagt Tammerus zich af of die wel ‘met
zorg en secuur’ per eerste gelegenheid naar zijn ouders in
Pingjum zijn (door)verzonden. Zo twijfelt hij of de kistjes
‘met de beste thee’ wel zijn aangekomen bij zijn vader,
‘Den Eerwaarden Heer Cornelis Canter Visscher Predikant
te Pinjum’ en zijn oom Adrianus. Ook klaagt hij in een van
zijn brieven over ‘De Heeren van Nagapatnam’ die alle
kisten ‘aanslaan’ waardoor het niet de moeite loont iets te
verzenden. Je kunt beter het geld op interest zetten dan te
negotiëren, zo zegt hij.
Uit zijn brieven is verder op te maken dat hij ook goederen
vanuit India naar zijn neef Jacob Mersen in Batavia stuurde,
om wat bij te verdienen. In een van zijn brieven noemt hij
zichzelf nog een beginnend ‘coopman’, die moet leren
accepteren dat er ook verlies kan worden geleden. Maar dat
kun je voorkomen, zo zegt hij, door op te letten en ‘het ijzer
te smeden als het heet is’. Mersen was grootwinkelier in
Batavia aan wie Tammerus regelmatig gember, kardemom
en lijnwaden stuurde … ‘die tegenwoordig op Batavia wel
getrokken zijn, volgens de berichten … en ik hoop dat U die
in de meest profijtelijke manier aan de man wil helpen’.
Hij vraagt zijn neef om bij de eerstvolgende gelegenheid het
geld over te maken, maar hij moet wel opletten dat er geen
valse munten tussen zitten ‘zoals bij de vorige betaling is
gebleken’. En, zo besluit Tammerus, ‘ik gebruik tevens de
stoutheid’ dat de betaling van vier kisten thee nog steeds
niet binnen is.
Naast zakelijke, bevatten zijn brieven ook persoonlijke
informatie. Zo schrijft hij op 15 december 1753 vanuit
Nagapatnam aan neef Mersen dat hij zich gaat verloven:
‘Ik kan niet manequeren van mijn aanstaande voornemen
aan U meede te deelen dat ik op den 1ste November (1753)
de ceremoniële verlooving heb gepleegt met de Jonge
Juffr. Carolina Susanne Symons en in de maand Januari de
verbintenisse te houden.’ En passant vraagt hij zijn nicht
in Batavia voor zijn aanstaande vrouw ‘een wayer en een
paar stukken fray lint’ op te sturen. Uit deze ‘verbintenisse’
werden 21 (!) kinderen geboren waarvan er slechts zeven
volwassen zijn geworden. Een van hen zou rond 1800
stadssecretaris in Bolsward worden.

Een vette weyde
Helaas zijn er geen brieven bekend van Tammerus uit zijn
Bengaalse periode in Cossimbazar. Wel is duidelijk dat hij
daar een vermogend man is geworden. Bengalen stond
bekend als de VOC-regio in India waar men het snelst rijk
kon worden … ‘men diende niet alleen de Edele Compagnie
maar ook zichzelf en dat was de reden, dat yder maar
derwaarts-aan als in een vette weyde sogt te geraken’, zo

Tekening van het neoclassicistische grafmonument van Tammerus Canter Visscher op de keurig
onderhouden Dutch Cemetery. (B.K. Bandyapadhay uit ‘Murshidabad in alle periodes’, 2006)

schrijft Pieter van Dam in zijn omstreeks 1700 geschreven
geschiedenis van de VOC. En VOC-kapitein Stavorinus die
Bengalen in 1770 bezocht, merkt op dat ‘het zeker is dat er
hier weinig gevonden worden, die de (VOC) Maatschappij
dienen uit eerzucht, of begeerte om wel te doen. Iedereen
zorgt slechts om zijn beurs op de best mogelijke wijze en
schielijk te vullen.’

Grootste grafmonument
Behalve dat de Nederlanders zich in Bengalen verrijkten,
leefden ze er ook ‘ongebonden en goddeloos, waarbij de
hoererij zo algemeen was, dat het alle maat te buiten gaat’.
Dat schrijft tenminste Tammerus’ oom, Jacobus Canter
Visscher, in een van zijn Mallabaarse Brieven. Misschien, zo
zegt Jacobus, vindt men er daarom geen predikanten van
de ‘Gereformeerde religie’ en laat men het kerkelijk werk
over aan ‘krankenbezoekers’: ‘…die zondags een deel uit
de heilige schriftuur, of ook wel een preek voorlezen, en
dagelijks het gebed doen … en het is gebruik, dat om zes
uur ’s avonds en om zeven uur door een krankenbezoeker in
het huis van de hoofdbestuurder of in de kerk, een openbaar
avondgebed gehouden wordt en een vers uit Davids psalmen
gezongen wordt.’
Tammerus was niet de enige die zich in het ‘goddeloze
en ongebonden’ Bengalen verrijkte. Wie in Groningen
de Ossenmarkt bezoekt ziet daar een imposant dubbel
herenhuis staan (4-6) dat ooit toebehoorde aan de in 1692 in
Groningen geboren Jan Albert Sichterman, ook wel bekend

Kamerjas van sits gemaakt
aan de Coromandelkust,
1725-1749. De stof is beschilderd met veelkleurige
prunusbloesems, pijnboomtakken met waaiervormige
uiteinden en een rand met
slingerende bloem- en
bladranken gevoerd met
geel-wit-rode gestreepte
zijde. Het patroon van de
kamerjas is hoogstwaarschijnlijk speciaal voor de
Europese markt vervaardigd.
(Rijksmuseum)
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FRIEZEN IN INDIA: Tammerus CANTER VISSCHER
in Cossimbazar, was ik op zoek naar het graf van Tammerus
waarvan ik alleen de tekst kende:
Hier rust Tamerus Canter Visscher
van Pinjum in Vriesland
in leeven Opper Koopman secunde
der Bengaalsche Directie
en opperhoofde van weegende edele
Neederlandsche
Oostindische Compagnie te Calcapoor
(Cossimbazar).
Geboren (1729) en overleeden den
31 Januarij 1778.
Ik hoopte zijn graftekst te vinden op de Nederlandse
begraafplaats van Cossimbazar, maar de grafsteen was
verdwenen na restauratie van de begraafplaats in 1985.

Het boeddhistische heiligdom bij Negapatnam (Nagapattinam) aan de kust van Coromandel, tekening
van Jan Brandes, 1785 naar een tekening van de situatie in 1733. (Rijksmuseum)

Nazaten

Herinneringsbord uit 1759 in de Hervormde kerk in Pingjum met het Canter Visscher familiewapen
van de ‘Predik. C(ornelis) T(ammerus) Cantervisscher en de kerkvoogden Wiarda en Hylarides’. Het
Canter Visscher wapen is een samenvoeging van de families Canter en Visscher, met op de panelen 1
en 4 vuurroeden met naar boven gekeerde pijlen (Visscher) en op de delen 2 en 3 vijfpuntige sterren
en St. Jacobsschelpen (Canter).

als de ‘Koning van Groningen’. Hij had het van zijn (bij)
verdiende geld laten bouwen na terugkeer uit Chinsurah, de
hoofdvestiging van de VOC in Bengalen, waar hij directeur
was. Toen ik in 2009 onderzoek deed naar het VOC-erfgoed

De handtekeningen van Tammerus en zijn vrouw (C.S. Cantervisscher geb. Simons) onder een van de brieven uit Sadraspatnam. In
deze brief die gedateerd is op 18 februari 1757 melden ze het overlijden van hun dochtertje ‘Sijtske Carolina oud 1 jaar, 2 maanden en 18
dagen (die) is opgenomen in het hemelse koninkrijk’.
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Misschien dat die in opslag lag bij gemeentewerken in de
districtshoofdplaats Murshidabad waaronder Cossimbazar
ressorteert, zo had men mij verteld. Daar ontmoette
ik de district planning officer van de gemeente die net
begonnen was aan het oplossen van de woordpuzzel in de
ochtendkrant. Ik hoopte van hem meer te weten te komen,
maar hij verwees me door naar een andere ambtenaar die
iemand kende die meer afwist van de geschiedenis van
Cossimbazar. Deze stuurde mij door naar een kennis van
hem en gaf me een stukje papier mee met de tekst dat
ene ‘Mr. Pol is searching one cemetary of Dutch people,
please help him, if you think so right’, dat hij ondertekende
met ‘loving student’. Hij regelde vervolgens een fietstaxi
die me naar Sri (mijnheer) Bijoy Kumar Bandyapadhyay

De Hervormde kerk in het Bengaalse Chinsurah die in 1987 is gesloopt (foto uit 1851, British Library). De toren heeft de uit Groningen afkomstige VOC-directeur Jan Albert Sichterman in 1742 laten
bouwen. De fundatiesteen van deze kerk hangt nu in de Nederlandse
ambassade in New Delhi.

Coromandelkust in 1753.

bracht, een 81-jarige oud-leraar van hem. Deze tanige en
on-Indiaas lange man sprak met zachte stem en maakte een
bescheiden indruk. Hij hoorde mijn verhaal aan en ontnam
me vervolgens alle hoop, want de grafsteen van Tammerus
Canter Visscher was al jarenlang zoek.
Hij wist me wel te vertellen dat het grootste grafmonument
op de Nederlandse begraafplaats toebehoorde aan
Tammerus Canter Visscher. In zijn jeugd woonde hij nabij
de Dutch Cemetery en wist niet anders dan dat Tammerus’
naam op dit grafmonument prijkte. De oud-onderwijzer
had een boek geschreven met prachtige tekeningen van
monumenten, waaronder het grafmonument van Tammerus,
uit zijn geboorteplaats Cossimbazar. Tammerus was niet
onbemiddeld zo te zien aan het grootste grafmonument
waarvan tot dan toe niet bekend was aan wie het
toebehoorde. Ook Tammerus’ vrouw Carolina Susanna
Simons, die in 1814 overleed, is in Cossimbazar begraven
maar van haar graf(steen) is niets meer te vinden.

Behalve het grafmonument bestond er ook nog een
wapenbord van Tammerus. In de Hervormde kerk
van Chinsurah hingen in totaal veertien Nederlandse
wapenborden die in 1949 door de Engelse bisschop van
Calcutta aan het Rijksmuseum zijn geschonken, waaronder
dat van Tammerus. Vreemd genoeg is dat bord niet terug te
vinden in het depot van het Rijksmuseum, de overige wel.
De kerk in Chinsurah is in 1987 gesloopt en volgens een
krantenbericht uit die tijd kostte het de nodige moeite om de
robuuste muren te slopen.
Nadat de VOC officieel in 1795 was opgeheven, zijn er
nog tot ver in de 19de eeuw over heel India Nederlanders
te vinden die niet terug konden, of wilden omdat ze er
ingeburgerd waren. Zo zijn ook na Tammerus’ overlijden nog
(klein)kinderen van hem te vinden in onder andere Pulicat
aan de Coromandelkust. De meesten van hen zijn echter
in de loop van de 19de eeuw alsnog naar Nederlands-Indië
vertrokken. Eén zoon, de naar hem vernoemde en in 1763
in Nagapatnam geboren Tammerus, belandde in Bolsward
waar hij in 1800 stadssecretaris werd. Zo was zijn zoon en
naamgenoot Tammerus terug in (bijna) dezelfde plaats als
waar zijn vader geboren was, in het nabij Bolsward gelegen
Parrega. <

Jacobus, Adrianus (jongere broer van Jacobus) en
Tammerus (een zoon van de jongste broer van Jacobus
en Adrianus) Canter Visscher reisden in de 18de eeuw elk
afzonderlijk naar India. Ze werkten er op verschillende
plaatsen voor de VOC. Alle drie hebben interessante
zaken nagelaten die herinneren aan hun verblijf in India.
Twee zagen het heitelân nooit meer terug, een werd
later grietman van Dantumadeel. In drie delen zijn hun
levensverhalen voorbij gekomen.

Bauke van der Pol en
Sri Bijoy Kumar
Bandyopadhyay.

Bauke van der Pol
(Bolsward, 1952) is
antropoloog met India als
specialisatie. Hij publiceerde
drie boeken over de
historische relatie India
– Nederland, waaronder
De VOC in India. In 2016
verschijnt Holland aan de
Ganges: Prins Hendrik van
Oranje in India (1837-1838).
Deze jongere broer van de
latere koning Willem III is
de eerste prins van Oranje
ooit die India bezocht. Hij
zou een week in Calcutta
blijven, maar dat werden er
drie maanden.
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KERST HUISMAN

‘Bewijzen’
terpenonderzoek
vaak f linterdun
Friesland is de laatste decennia behoorlijk in het (archeologische) nieuws geweest.
Opgravingen zoals bij Wijnaldum, plus een aantal onderzoekingen van de steile kanten
van deels afgegraven terpen, hebben zonder twijfel een aanzienlijke vermeerdering van
kennis over het Friese verleden opgeleverd. Maar zijn deze uitkomsten reden genoeg
voor de stelligheid, waarmee de soms verstrekkende conclusies van het onderzoek
worden gepresenteerd?

Afgraving van de terp van Hegebeintum, 1884-1886. (Fries Museum)

D

eze stelling wordt toegelicht naar aanleiding van
een recent onderzoek naar het dodenbestel op
de terpen, de lichtvaardige manier waarop wordt
omgesprongen met historische bronnen en de vraag of
opvattingen, die nogal tegen het bloed-en-bodem-denken
aan zitten, weer lijken terug te komen bij de archeologen,
die daardoor ook grote moeite lijken te hebben met
het definiëren wat ‘Fries’ is.
Bij de commerciële terpafgraving in het verleden is veel
verloren gegaan. Tot vandaag de dag verdwijnen door
clandestiene activiteiten (schatzoeken, veronderstelde
zakelijke belangen van terpeigenaren) nog steeds bijzonder
interessante zaken. En nergens in het Friese terpengebied
is tot dusverre een nederzetting volledig onderzocht. Het
onderzoek van Hegebeintum en enkele andere terpen is
erg ruig en onzorgvuldig geweest, maar dat kon meer dan
driekwart eeuw geleden moeilijk anders. Het grote onderzoek
van Tritzum van 1959-1961 betrof niet de nederzetting
zelf, maar een terprest die was overgebleven na eerder
commercieel graafwerk. De andere grote opgraving, die van
Verschillende voorwerpen uit Friese terpen, 1875-1879. (Fries Museum)
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Wijdhalzige streepband-pot
(links) met een nauwelijks
zichtbare lensvormige
bodem en een uit de rand
komend oor, 200 tot 149
jaar voor Christus. (Fries
Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)
Aardewerk met dit type
versiering (rechts) is
veel aangetroffen in de
Friese terpen. Maar het
zegt, in tegenstelling tot
wat archeologen vaak lijken
te denken, niets over de
identiteit van de bezitters
van de potten. (Boeles,
1951)

Wijnaldum in de jaren 1991-1993, besloeg ook niet de hele
terp, maar een klein deel ervan, en als de interessante rij
terpen daaraan grenzend ook nog worden meegerekend,
een verdwijnend klein partje. Verder hebben er nog wel meer
opgravingen in delen van terpen plaatsgevonden, maar dat
is te weinig om bijvoorbeeld verantwoorde uitspraken te
kunnen doen. En toch gebeurt dat.
Wat het dan al bewaarde materiaal betreft, wijst Ernst Taayke
er in zijn proefschrift uit 1996 op, dat er in het verleden
vaak selectief is gezocht. Het niet versierde vaatwerk, dat
in grote hoeveelheden aanwezig was, werd niet interessant
gevonden, en is grotendeels verdwenen. In 1944, kort na
het einde van de commerciële terpafgraving, was driekwart
van de 910 Friese terpen volledig of deels aangetast.
Na de oorlog telde men in de archeologische collecties
vondsten uit ongeveer 250 terpen. Dat enorme gat maakt
eigenlijk het trekken van verantwoorde conclusies over die
terpenwereld al onmogelijk. Taayke heeft een manmoedige
poging gedaan ordening aan te brengen in de ontstellende
berg potscherven die er dan nog wel was, en is zo tot een
classificatie gekomen. Zo vond hij al ver over de honderd
aardewerktypen. De vele tabellen in zijn proefschrift met
opgaven van type, kleur en afmetingen van de scherven,
dwingen respect af, maar ze zijn niet bevorderlijk voor het
inzicht. Een heleboel van die scherven zijn ook niet ‘in situ’
gevonden, zoals dat heet. Dat maakt de duiding die eraan
wordt toegekend, praktisch waardeloos. Het begint haast op
‘diggelwichelarij’ te lijken.

Dodenbestel
Dat zou al tot uiterste voorzichtigheid moeten leiden bij
het trekken van al te robuuste conclusies. Maar dat gebeurt
nauwelijks. ‘Friezen voerden doden aan honden’ stond op
6 juni van dit jaar in de Leeuwarder Courant. ‘Het lijkt erop
dat de oude terp-Friezen hun overleden familieleden vaak
buiten de terp achterlieten voor honden of andere aaseters,’
staat er ook nog. Het was een handzame samenvatting van
het proefschrift van Annet Nieuwhof (Eight human skulls

in a dung heap and more) dat dit jaar verscheen, waarin ze
haar onderzoek in de terp van Englum bij Ezinge beschrijft.
Nieuwhof heeft geprobeerd een antwoord te vinden op de
vraag waarom er uit de tijd van Prehistorie en Romeinen zo
weinig crematieresten in de Friese en Groningse terpen zijn
gevonden. Ze leidt uit het ‘geregeld’ voorkomen van door
honden aangevreten mensenbotten af, dat de doden in het
terpenland van de Frisii aan de honden werden gevoerd. Er
zou een soort van vooroudercultus hebben bestaan, waarbij
men geloofde dat de honden zo stukjes van het voorgeslacht
in zich droegen. Maar haar vermoedens en de grote
stelligheid in de krant berusten op onderzoek in slechts een
minieme fractie van het werkelijke aantal terpen dat in die
tijd bewoond was.
Het blijft misschien mogelijk, dat de oude Friezen om
godsdienstige redenen hebben geprefereerd om de
voortdurend meer aangetaste resten van geliefde personen
zo lang in je buurt te blijven houden, maar of het nou echt
aannemelijk is? Het voor het overgrote deel ontbreken
van crematieresten uit de Romeinse tijd en daarvóór kan
ook heel goed anders worden verklaard. Crematie was in
de Prehistorie rondom in zwang als middel om de doden
te bestellen. De eerste Friezen die zich op de kwelders
vestigden, kwamen ongetwijfeld uit gemeenschappen
waar men het verbranden van de doden als traditie kende.
Waarom zou men bijvoorbeeld de doden niet hebben
verbrand en de as daarna uitgestrooid op een speciaal
daarvoor bestemde akker? Het lijkt logischer en meer met
het gevoel en gedrag van mensen in overeenstemming

Gouden sieraden van een
Scandinavisch type, gevonden
in Hitzum. De veronderstelling, dat dit dus wijst op
aanwezigheid van Denen of
Zweden, komt haast automatisch naar voren, maar
het zegt niets over de manier
waarop de bezitter of drager
van dit sieraad zichzelf zag.
(Nicolay, 2014)

Bronzen tuit van een
lavaboketel uit de terp van
Nijeklooster, 15de eeuw.
(Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)

23

VROEG-MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS
te zijn dan het laten opvreten van je geliefde ouders of,
erger nog, kind, door een hond, ook als aan het beest
bovennatuurlijke eigenschappen werden toegekend. De hond
was bovendien bij lange na niet het enige dier in de naaste
omgeving, waaraan ze misschien goddelijke eigenschappen
hebben toegekend.

Friese koningen

Kralensnoer met 92 glaskralen uit de terp van Hegebeintum, 4de tot 7de eeuw. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries Genootschap)

Een tweede hardnekkig vroeg-mediëvistisch discussiepunt
betreft de status van Friese koningen. Had het vroegmiddel
eeuwse Friesland nu eigenlijk koningen of niet? Na het
bekende archeologische onderzoek in de jaren 1991-1993
in een terp bij Wijnaldum, schreef de bekende keltoloog
en kenner van de Romeinse tijd Julia Quak-Stoilova op
21 december 1996 in NRC Handelsblad: ‘Het mag eindelijk
gezegd: Friesland had koningen’. Het bleef natuurlijk wel de
vraag van wie dat ‘nu eindelijk’ gezegd mocht worden. Het
was natuurlijk vooral gericht aan Nederlandse onderzoekers,
die om tal van redenen de – historisch gedocumenteerde
– Friese koningen altijd terzijde hadden geschoven. Ze
wezen daarbij nooit op Angelsaksische bronnen, waarin
onmiskenbaar over Friese koningen wordt gesproken, maar
alleen op Frankische geschriften, die deze Friese koningen
altijd aanduiden als hertogen.
Er zijn nu ook weer enkele Nederlandse onderzoekers,
die bij dat Friese koningschap – op grond van recent
ontwikkelde maar toch niet echt overtuigende hypotheses
– allerlei vraagtekens plaatsen. De twijfelaars aan het Friese
koningschap zien Radbod als een lokale Hollands-Utrechtse
heerser. Maar hoe is het dan te verklaren dat Radbod ook
op Helgoland huishield? De twijfelaars wijzen onder andere
op het gegeven dat Frankische bronnen, waar ze spreken
over Friese koningen, deze altijd ‘hertogen’ noemen. Dat
zou gebeurd zijn, zoals verwoord door Johan Nicolay in
zijn boek The splendour of power uit 2014 over de Friese
goudvondsten, omdat Aldgisl en Radbod eind 7de eeuw
gebied ten zuiden van de Rijn inpikten en daarom als van de
Franken afhankelijke vazallen werden beschouwd. Maar hun
machtsbasis ten noorden van de Rijn verleende hun in de
ogen van de Angelsaksen de status van koning. Halbertsma
wees er juist op dat de Franken nogal bang waren voor
Radbod, die klaarblijkelijk in staat was tot bij Keulen
tegen hen slag te leveren. Bovendien huwde zijn dochter
Theudesinde met de zoon van de Frankische opperbaas
Pippijn. Dat wijst er toch wel op dat hij een man met grote
status was.
Het heeft er ook mee te maken, dat, als het zo uitkomt,
de omstreden aloude ‘ethnische Deutung’ via een omweg
lijkt te zijn teruggekeerd in de Nederlandse archeologie.
Afgraving van de terp Burmania te Ferwert met terpbaas Keimpe
Reitsma, 1910-1919. (Fries Museum)
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Kort gezegd houdt die zienswijze in dat archeologen
aan archeologische verschijnselen, en in het bijzonder
aardewerkstijlen, een etnische betekenis toekennen. Ernst
Taayke probeert dat bij gebrek aan ander materiaal. Maar
het blijft een hachelijke methode, zoals overduidelijk blijkt
uit een studie uit 2004 van Sebastian Brather over dit
onderwerp. Het is tot dusverre niet uitgemaakt wat een
bepaald strepenpatroon, bepaalde krassen of de vorm
van een pot hebben te maken met de identiteit die de
pottenbaksters zichzelf toedachten. Zo is het nog steeds een
niet kritisch onderzochte hypothese, dat het geometrisch
versierde aardewerk dat veel is aangetroffen in de Friese
terpen, ‘typisch Fries’ zou zijn. Als dat type vaatwerk op
een bepaald ogenblik verdwijnt, leidt dat bij de etnische
verklaring haast automatisch tot de veronderstelling, dat
‘dus’ ook de Friezen zijn verdwenen. Maar dat geometrisch
versierde vaatwerk kwam tot ver in de Betuwe voor. En daar
woonden de Bataven. Je zou eigenlijk een beetje onbeleefd
wellicht kunnen opperen dat archeologen aan een soort van
onschuldige beroepsdeformatie lijden. Ze lijken veel te dicht
op de ‘diggels’ en de doodskoppen te zitten.

Fries als land of volk
Een derde misverstand is dat de term ‘Fries’ in de Vroege
Middeleeuwen enkel een geografisch label was, maar geen
etnische aanduiding, zoals W.S. van Egmond uit Utrecht
meent in een artikel uit 2005 in Millennium, het tijdschrift
voor middeleeuwse studies. Hij lijkt daarmee voort te
borduren op de hypothese van Jos Bazelmans uit 2000,
dat het ‘nieuwe’ Friese volk na de Volksverhuizingstijd is
ontstaan omdat de Franken er behoefte aan hadden het
ongeregelde zooitje dat, zo wordt verondersteld, ten noorden
van hen langs de Noordzeekust woonde, een naam te geven.
Voor het bureaucratische gemak, zullen we maar zeggen.
Ze zouden daarbij hebben teruggegrepen op het bekende
verhaal van Tacitus over de Friese opstand in 28 na Chr.
Toen immers werden de Friezen gezien als beroemd onder
de Germanen. Het gebied tussen Rijn en Eems, waar ze
woonden, zou aldus al sinds de Romeinen bekend hebben
gestaan als Frisia.
Maar de naam Frisia komt in de schriftelijke stukken pas
na het jaar 700 voor, niet eerder. De Romeinen vermelden
het begrip Frisia nergens. Het lijkt er dus eerder op dat de
naam van het gebied toch naar de Friezen is genoemd, en
niet andersom. Bovendien is het nog de vraag of dat bericht
van Tacitus zo lang zo prominent bekend is gebleven.
Veel Romeinse geschriften zijn verdwenen, en Tacitus is
eigenlijk pas aan het einde van de Middeleeuwen weer in
beeld gekomen. Als het om indrukwekkend verzet tegen de
Romeinen gaat, dan zou er veel meer aanleiding zijn geweest
om dat gebied aan de Rijn en ten noorden daarvan naar de
Bataven of Cherusken te noemen. En dan is het ook nog

Afgraving van de terp van Hegebeintum, 1904 (Fries Museum)

zo dat het vanaf een kanselarij benoemen van een gebied
met zijn inwoners mogelijk wel opgaat in de moderne tijd
met zijn grootscheepse mogelijkheden tot beïnvloeding
via media, onderwijs en bestuur. Maar niet in de Vroege
Middeleeuwen, toen het aan al die hulpmiddelen ontbrak.
Daar moet toch wat anders aan de hand zijn geweest.
Er wordt in de archeologendiscussie, die sinds 2000 in
het jaarboek De Vrije Fries en de Jaarverslagen van de
Vereniging voor Terpenonderzoek wordt gevoerd, eigenlijk
nooit aandacht besteed aan moderne percepties omtrent
het onderwerp. Ja, met één uitzondering: de bijdrage van
Jos Bazelmans uit 2000 in de Jaarverslagen, waarmee deze
discussie eigenlijk is begonnen. Hij citeerde toen een Friese
versregel, waarop ik hem attent had gemaakt, ‘Al mear
as tweintich ieuwen hat ús Fryske folk bestien’. Maar het
opvallende was, dat hij alleen de intern-Friese, en niet de
benadering van Nederlandse kant erbij betrok.

Tribale status
Het heeft er veel van dat er onder de wetenschappers,
die zich met identiteitsvraagstukken bezighouden, een
soort van behoefte bestaat om de Friezen slechts een
tribale status toe te kennen, en wel omdat er volgens veel
Nederlanders binnen de grenzen van het koninkrijk maar
één echte nationaliteit bestaat: hun eigen. Vandaar ook de
grote behoefte bij sommige Nederlandse archeologen om de
Friezen in hun vertogen te voorzien van aanhalingstekens,
omdat ze daarmee denken aan te geven, dat de mensen
die vandaag de dag trots zijn op hun Fries zijn, eigenlijk
helemaal geen recht op die kwalificatie hebben, omdat de
‘diggels’ anders zouden uitwijzen. Ze kunnen niet begrijpen
dat er mensen zijn, die het gewoon een aantrekkelijk
idee vinden om de naam van een oeroud collectief uit de
Prehistorie voort te zetten, terwijl ze er echt geen idee van
hoeven te hebben dat ze van die terpbewoners afstammen.
Een nationaliteit is altijd virtueel, omdat die in laatste
instantie altijd ‘tussen de oren’ zit. Dat geldt voor de
Nederlandse net zo goed als de Friese. Maar de enige echte
Friezen zijn levende mensen van nu, die vinden dat ze dat
zijn. Al het overige is bloed- en bodemgepraat. <
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Kort nieuws

Schutten in
de Scheene

Gysbert Japicxpriis

Allefriezen.nl

Grafsteen

Koos Tiemersma hat de Gysbert Japicxpriis krigen. Hy
krijt de wichtichste literêre priis fan Fryslân foar syn
roman Einum. Yn it boek lit de skriuwer him neffens it
advysrapport sjen
as in Fryske William
Faulkner, mei in
fernimstige fertelstyl.
Bysûnder wie dat it
boek inkeld as e-book
te krijen wie. Nei de
priisútrikking is it ek
as boek ferskynd.
www.tresoar.nl

Van dertien miljoen Friezen zijn de geboorte-, trouwen overlijdensgegevens online beschikbaar op
allefriezen.nl. Het gaat om gegevens van de 16de eeuw
tot begin jaren
zestig van de
vorige eeuw. Door
de bundeling van
genealogische
informatie biedt de
vernieuwde
website zes
miljoen records. Van de aangesloten gemeenten
zijn scans en metadata digitaal beschikbaar van
alle openbare akten van de Burgerlijke Stand (vanaf
1811). Ook is een groot aantal gegevens beschikbaar
uit kerkregisters van voor 1811, notariële aktes,
rolboeken van arrondissementsrechtbanken en
naamsaannemingsregisters.
www.allefriezen.nl

Zes bemanningsleden van een neergestorte Wellington
hebben op de Leeuwarder Noorderbegraafplaats een
grafsteen gekregen met
hun naam erop. De
bommenwerper werd in
de Tweede Wereldoorlog
neergeschoten boven
Boazum. Lange tijd was
het onduidelijk wie er in
het vliegtuig zaten. De
Koninklijke Luchtmacht en de Stichting Missing Airmen
Memorial Foundation hebben na jaren onderzoek
de identiteit van de zes inzittenden achterhaald. Er
waren vijf Britten en een Nieuw-Zeelander aan boord.
www.omropfryslan.nl

Marijke Brouwer
Marijke Brouwer is benoemd tot hoofd collecties bij het
Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Ze
volgt Frank van der Velden op. De
afgelopen dertien jaar was Marijke
Brouwer algemeen directeur
van Museum Het Valkhof in
Nijmegen. Van 1997 tot 2002 was
zij hoofd Collecties & Onderzoek
en hoofd Bedrijfsvoering bij het
Rijksmuseum van Oudheden
in Leiden. Hier was zij eerder
tien jaar conservator. Brouwer
is universitair opgeleid in de
klassieke taal- en letterkunde en
archeologie.
www.friesmuseum.nl

Waddenbibliotheek
De Waddenacademie
en Tresoar beginnen
een internationale
Waddenbibliotheek. Dit
wordt een digitaal platform met kennis over het
Nederlandse, Duitse en Deense Waddengebied. Tresoar
verzamelt al sinds 1852 alle informatie over de Friese
gebieden, die een groot deel van de internationale
Waddenkust bestrijken. De instanties willen met het
platform een verbindend netwerk opzetten om kennis
te delen.
www.tresoar.nl

(Fries Museum)
Marlies Stoter (Woerden,
1960) is conservator Oude
Kunst en Toegepaste Kunst
bij het Fries Museum.
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onderdeel van natuurgebied de Rottige Meenthe. Aan het
begin van de 20ste eeuw is er voor de drukke, geschutte
doorvaart tussen de twee gegraven waterwegen een nieuwe
sluis nodig. In 1914 wordt de oude sluis met houten kolk
vervangen door een exemplaar van baksteen en Noors
graniet, een bijzonder ontwerp vanwege de ten opzichte van
elkaar verschoven sluisingangen. Een gedenksteen in het
oostelijk sluishoofd herinnert aan ontwerper Johannes van
der Veen en dagelijks opzichter Willem Pander. Zij zijn de
mannen met bolhoed, poserend met het polderbestuur op
het moment dat de sluis af is. De gemetselde bogen van het
omloopriool komen helemaal in beeld, wat betekent dat het
water van de Scheene wordt tegengehouden. Met laarzen
aan kon fotograaf Dwinger uit Leeuwarden voor een laag
standpunt kiezen, waardoor de mannen op het sluishoofd
staan zoals beelden op een sokkel. <

Scanstudio voor Fries erfgoed
De scanstudio voor het digitaliseringsproject RedBot is
officieel in gebruik genomen. Deze speciaal ingerichte
studio is gebouwd in Tresoar. Tot en met 2018
wordt hier een groot gedeelte van het Fries cultureel
erfgoed zoals literatuur, notariële akten en prenten
gedigitaliseerd.
www.redbot.frl

(Foto Bob de Boer)

Z

elfs met een Tomtom is het even zoeken in
Weststellingwerf om de plek op deze foto te vinden.
Over land voert een knerpend schelpenpad langs
de Helomavaart naar een verscholen buurtje rondom de
Scheenesluis. Café De Laatste Stuiver, zichtbaar achter
de twee mannen op de rechteroever, is tegenwoordig een
woonhuis. Ernaast loopt een pad in de richting van de
Rietvink, een van de zes molens die de Groote Veenpolder
na haar oprichting in 1847 moesten bemalen. Het is een
verstilde ochtend, slechts een enkel pruttelend motorjachtje
op de Helomavaart komt door de natte mist heen. Aan de
plantengroei rond de sluisdeuren kan opgemaakt worden,
dat de Scheenesluis niet meer in bedrijf is. Het is meer dan
een halve eeuw geleden, dat turfgravers en turfschippers hier
een vertrouwde verschijning waren.
Tegenwoordig is de Scheenesluis een Rijksmonument en

Marijke de Boer

Zuiderzeebad
Museum Hindeloopen heeft
een originele reclameposter
voor het badpaviljoen
Hindeloopen ontvangen.
Het ontwerp van Arnold van
Roessel komt uit 1920-1930.
Het zeebaden werd zo’n
succes dat het houten hokje
op de zeedijk uit 1912 een
jaar later werd vervangen
door een betonnen paviljoen,
een beeldbepalend gebouw
voor Hindeloopen.
www.museumhindeloopen.nl

Sagen jagen
Het Meertens Instituut heeft in
samenwerking met Stichting Dam
Jaarsma en geschiedenisstudent
Lutske Holthuis een Friese
sagenjager ontwikkeld. Aan de hand
van verhalen die Dam Jaarsma
heeft verzameld, verkent de fietser
of wandelaar de Friese Wouden.
Ondertussen zijn verhalen over duivels, spoken of
bijgelovige boeren te horen en te lezen. Naast de
volksverhalen wordt er ook geschiedkundige informatie
gegeven.
www.sagenjager.nl

Pieter Sjoerds Gerbrandy

Schaats
Bij opgravingen aan de rand van de oude dorpsterp van
Metslawier is een middeleeuwse schaats, een benen
glis, opgegraven.
Dat is een voorloper
van de schaats.
Bij de opgraving
zijn ook resten van
aardewerk, dierlijke
botten, waterputten
en een houten ton
gevonden en historische en vroeghistorische gedempte
sloten.
www.leeuwardercourant.nl

Achterdoftdeurtje
Het Fries Scheepvaart Museum heeft een
achterdoftdeurtje uit de 18de eeuw ontvangen. Dit
deurtje sloot de
ruimte achter
de achterbank
(doft) van een
oud zeiljacht af.
In de doft kon
de schipper wat
kleine spulletjes
kwijt, dingen die
hij onder handbereik wilde houden. Vaak werd zo’n
deurtje versierd met houtsnijwerk. Dit exemplaar heeft
een afbeelding van een blokmaker.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

(Foto Haye Bijlstra)

MARLIES STOTER

(Foto Haye Bijlstra)

SCHATTEN UIT DE TOPOGRAFISCHE ATLAS

Tresoar heeft archiefmateriaal ontvangen van
oorlogspremier Pieter Sjoerds Gerbrandy (18851961), afkomstig van zijn kleinzoon Piet Gerbrandy.
De archiefstukken dateren voor het grootste deel uit
de periode van voor de Tweede Wereldoorlog. De
schenking betreft correspondentie aan Hendrina
Elisabeth Sikkel, met
wie Gerbrandy in 1911
trouwde. Naast brieven
bevat de schenking
fotomateriaal en
onderscheidingen die
Gerbrandy vanwege
zijn rol als premier
in ballingschap in
Engeland kreeg.
www.tresoar.nl

Historisch IJlst
IJlst heeft een historische belevingsroute langs
gebouwen zoals de fabriek van Nooitgedagt en
houtzaagmolen De Rat. Verhalen daarover staan in een
routeboekje en zijn via een website te beluisteren. De
route werkt op smartphone, tablet en pc.
www.ijlst1868.nl
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(Foto Hoge Noorden)

Column Eelke lok

Buorman
Stûfe Friezen? No, ik seach buorman lêsten
op it doarpsfeest, tsjin in oere as alve.
Absolút net stûf. Trije pilskes yn ’e hân, it
bier spatte rûnom út ’e plastiken glêzen.
Hy dûnse, no ja hy stroffele wat om. Op
de muzyk fan ‘Ik lig op m’n kussen stil te
dromen’. Hy besocht mei te sjongen, mar
de wurden fan de Hepies wiene foar him te
nuodlik. Moai feest, sei hy mei wat taknypte
eachjes de oare deis. Friezen organisearje
neat oars as feestjes. Dy ferklaaie se dan
as evenemint, mar as der ien bolle op
tongersdei nei Boalsert komt, dûnset de
hiele stêd mei buorman mei.
Stive Friezen? No, eartiids stiene
de grifformearden op de middei fan
Himelfeartsdei mei de sokken oer de broek
yn de tún. Dat wie it begjin fan it loslitten
fan de stivens. Tsjerken stean no leech, of
der moat muzyk yn spylje. Dan komme
we allegear, buorman ek. It wie wol moai,
krekt fan ’t simmer mei in soad wedstriden
dy’t oer gienen, seine de skûtsjeskippers
ynienen: kinne we net op snein sile? Hienen
se noch noait sein, de snein wie ommers
hillich. Se smieten it hillige yn ien kear fuort.
Frije Friezen? No, Wilders bepaalt ek al it
tinkpatroan fan de Friezen, buorman is
ek al tsjin in azc. Sybren Posthumus fan
de FNP giet nei Skotlân en Kataloanië om
te sjen hoe’t se har der frijfjochtsje. Mar
as hy wer werom komt, is der net ien dy’t
nei him harket. Boeren en skippers bepale
sels net mear oft se al of net meane of
al of net oerstekke. Se ha no kompjûters
dy’t dat bepale. En it eigen taalbelied fan
dy saneamde frije Friezen wurdt kreas
opskreaun yn de wetlike boeken fan it Ryk,
mar der is nimmen dy’t it betelje wol. Wy
sels net iens. Kneppelfreed is histoarje.
Wy binne histoarje. Wy binne buorman
wurden.
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boeken

Jan van Zijverden

In naam van Cornelia;
Cornelia van Lynden
(1860-1880)
Anton van Renssen
Stad en Bedrijf CorneliaStichting, Rotterdam /
Beetsterzwaag, 2015
80 p. | isbn
9789081974882 | € 17,50
(te bestellen via corneliastichting.nl)
Wat hebben Aafje Heynis, Willem van Wolmerum en
Hennie & Diedi Gieskes-Strijbis met elkaar gemeen?
Het zijn allemaal naamgevers van een fonds. Vaak
weten we wel wat het doel van het fonds is, maar het
verhaal achter de naamgever is doorgaans minder
bekend. Dat geldt ook voor de Cornelia-Stichting in
Beetsterzwaag. Anton van Renssen is vanwege het
100-jarig bestaan van de Cornelia-Stichting in de
geschiedenis van Cornelia van Lynden gedoken. Wie
is deze dame en hoe komt het dat haar naam vaak in
één adem wordt genoemd met Revalidatie Friesland
en School Lyndensteyn? Cornelia van Lynden ziet het
levenslicht op 18 mei 1860. Het is geen gemakkelijke
bevalling, haar moeder Marie van Lynden baronesse
Van Pallandt dreigt het kraambed niet levend te
verlaten. Het loopt gelukkig goed af en vader Rein
baron Van Lynden is ‘gek van vreugde’. Van Lynden
komt oorspronkelijk uit Beetsterzwaag en is puissant
rijk. Hij heeft grote hoeveelheden land die hij verpacht
en verdient daarnaast geld als water in de verveningen.
In 1880 is hij één van de vijftig rijkste Nederlanders.
Hij is dan net als veel andere Friese adellijke families
allang met zijn gezin naar Den Haag verhuisd. De jonge
freule woont met haar ouders in een villa in de Haagse
Alexanderstraat, maar is ’s zomers en in het najaar
meestal op Huize Lyndensteyn te vinden. Ze leidt er
een luxe leventje dat in schril contrast staat met dat
van de pachtboeren van haar vader. Cornelia vermaakt
zich prima op het buitenverblijf van de familie. Ze
gaat regelmatig met haar ouders op bezoek bij de Van
Eysinga’s en de familie Lycklama à Nijeholt. Het liefst
speelt ze buiten met de kinderen uit de buurt. Ze heeft
een zeer sociale inslag en zet zich al op jonge leeftijd
in voor hulpbehoevenden. Het vroegste voorbeeld
daarvan is het apotheekje dat ze op twaalfjarige leeftijd

begint in een groot uitgevallen kippenhok. Op het
eerste oog lijkt het vrij onschuldig kinderspel, maar
uit haar nauwgezette administratie blijkt dat ze wel
degelijk serieuze zaken doet. Ze verkoopt de lokale
bevolking middeltjes tegen kiespijn, tepelkloven en
vele andere kwaaltjes. Op zich niet zo gek dat Cornelia
zich inzet voor de armen, dat is immers ‘bon ton’
onder de vrouwelijke adel. Zeker in de 19de eeuw als
steeds meer scholen, ziekenhuizen en instellingen voor
verwaarloosde kinderen door particulieren worden
opgericht. Zo maakt Cornelia via haar grootouders
onder andere kennis met ziekenhuis van Waardenburg,
waar haar grootvader ‘oppergasthuismeester’ is, en met
het weeshuis van Putten dat door haar oom Frederik
en tante Anna van Pallandt is opgericht. Als Cornelia
een jaar of 17 is, begint ze zelf ook met het sturen van
geschenken aan een weeshuis. Ze is dan een vrouw
van de wereld die al heel wat van Europa heeft gezien.
Met haar ouders bezoekt ze plaatsen als Toulouse,
Salzburg, en Mariënbad. Helaas blijkt Cornelia TBC
onder de leden te hebben. Geen open longtuberculose,
maar de niet-besmettelijke chirurgische variant. De
ziekte ontwikkelt zich langzaam, maar verergert wel.
In 1879 is ze al zo ziek dat ze nauwelijks meer uit
haar bed komt en op 31 mei 1880 - drie dagen na
haar twintigste verjaardag - overlijdt Cornelia van
Lynden. Haar ouders zijn ontroostbaar. Rein van
Lynden zoekt naar een structurele oplossing om zijn
miljoenenvermogen na te laten aan de instellingen
die hij wil steunen ter nagedachtenis aan zijn dochter.
Hij laat zijn fortuin na aan zijn zwager Jacob baron
Van Pallandt, de lievelingsoom van Cornelia, die
opdracht krijgt om de nalatenschap te verdelen over
verschillende liefdadigheidsinstellingen. Vele tonnen
gaan bijvoorbeeld naar het Bronovo-ziekenhuis
in Den Haag en de Noord- en Zuid-Hollandsche
Redding Maatschappij. Het grootste bedrag is echter
gereserveerd voor de Cornelia-Stichting die zich
inzet voor de verzorging van ziekelijke, gebrekkige en
behoeftige minderjarige kinderen uit Beetsterzwaag
en omgeving. Uiteindelijk komen daar de eerder
genoemde instellingen uit voort. Van Renssen heeft
deze petit-histoire prachtige uitgewerkt. Zijn verhaal
wordt ondersteund door een aantrekkelijk vormgeving
en prachtig historisch en actueel beeldmateriaal.
Verplicht leesvoer voor iedereen die direct of indirect te
maken krijgt met de erfenis van Cornelia. <

boeken kort
Historische atlas van
Leeuwarden		
Meindert Schroor
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen,
2015
80 p. | isbn 9789460042300
€ 29,50
Van terpdorp naar Cultuerele
Hoofdstad luidt de ondertitel
van het boek dat de
ontwikkeling in kaart brengt
van de hoofdstad van Friesland. Aan de hand van
kaarten, cartografische reconstructies, schilderijen
en foto’s wordt de ruim duizendjarige geschiedenis van
Leeuwarden beschreven.
It deistich bestean by âlds
Obe Postma
Wijdemeer, Ljouwert, 2015
264 s. | isbn 9789492052124
€ 39,50
It is it twadde en tagelyk lêste
diel mei stúdzjes op histoarysk
mêd fan Obe Postma. De
stúdzjes geane meast oer de
17de en 18de iuw en jouwe in
bûnt ferskaat fan ûnbekende
feiten oer it deistich bestean fan
boeren en boargers, ek út de stêd. Ekonomy en bestjoer
krije rom omtinken. De earste bondel mei histoaryske
stúdzjes wie Veld, huis en bedrijf. Landbouwhistorische
opstellen (2010).
Buitenplaatsen in de Gouden
Eeuw
Yme Kuiper en Ben Olde
Meierink (red.)
Uitgeverij Verloren,
Hilversum, 2015
336 p. | isbn 9789087045388
€ 34
Stedelingen verlangden
naar ‘de behaaglijke rust
van een blij buitenleven’. In
de Gouden Eeuw werden
talloze buitenplaatsen aangelegd en groeide de
buitenplaatscultuur. Het boek beschrijft het ontstaan en
de ontwikkeling van de rijkdom van het buitenleven in
de Republiek.
Midfrysk Goud		
Eric Hoekstra (red.)
Elikser, Ljouwert, 2015
170 s. | isbn 9789089547934
€ 16
Yn de blomlêzing mei wurk
út de 17de iuw behannelet
Eric Hoekstra ûnder oare
ûndogenske lietsjes fan
Giacomo Vredeman, it petear
tusken mem en dochter
oer de leafde yn Johan fan
Hichtum syn Ansk en Houk en de lyryske Gysbert Japicx.
Alle stikke binne foarsjoen fan in ynlieding en oerset yn
goed lêsber Frysk.

MARIJKE DE BOER

It each fan Eelke		
Eelke Lok
Bornmeer, De Gordyk, 2015
160 s. | isbn 9789056153540
€ 12,50
Bondeling fan kollums fan
sjoernalist Eelke Lok, útjûn by
de gelegenheid fan syn ôfskied,
nei fjirtich jier, fan Omrop
Fryslân. Yn syn kollums sjocht
er kritysk nei ûntjouwingen yn
Fryslân en leit er faak de finger op it seare plak.
Hy ferbynt histoarysk perspektyf mei stikeljende
humor.
De boer hij investeerde voort
Marijn Molema en Binne de
Haan
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2015
144 p. | isbn 9789033000485
€ 17,50
Historici Molema en De Haan
onderzochten de drijfveren
van melkveehouders en
akkerbouwers in Friesland en
Groningen. In tien persoonlijke verhalen over agrarisch
ondernemerschap tussen 1955 en 1980 vertellen boeren
over de modernisering die het boerenleven ingrijpend
veranderde. Welke keuzes maakten ze? Welke drijfveren
lagen ten grondslag aan het voortzetten of het
beëindigen van hun bedrijf?
Pier, de profesij fan bline
Simen
Willem Schoorstra
Friese Pers Boekerij, Ljouwert,
2015
208 s. | isbn 9789033004940
€ 17,50
Roman oer Grutte Pier Gerlofs,
oer syn libben, syn striid
en syn tiid. In perioade fol
ramp en miswier, earmoed
en strideraasje. In portret fan in man dy’t syn lot net
ûntrinne kin, in lot dat beskreaun stiet yn de profesij fan
in bline sjenner.
Sesi 				
Nynke Sietske de Vries
Uitgeverij de Graaff, Utrecht,
2015
208 p. | isbn 9789077024829
€ 20
Op 11 november 1937 vertrekt
Seakle naar Nederlands OostIndië. Zijn zuster Siet schrijft
hem tijdens de oorlogsjaren
over wat er in Pingjum
gebeurt. Op zijn beurt schrijft
Seakle over zijn leven in de
Oost. De aantekeningen van Siet, gecombineerd met
brieven van Seakle, vormen een oorlogsrelaas van
een jonge Friese vrouw voor haar broer in Nederlands
Oost-Indië.

Kralen en parels aan het
Friese snoer
Peter Karstkarel
Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 2015
208 p. | isbn
9789033004964 | € 24,95
Honderd hoofdstukken
over cultuurhistorische
zaken waarover de kunsthistoricus en
architectuurkenner eerder over schreef in de Leeuwarder
Courant, van de poort van Martenastate in Koarnjum
tot het hek van de begraafplaats in Gorredijk.
Het Friese water		
Karel F. Gildemacher
Bornmeer, Gorredijk, 2015
288 p. | isbn 9789056153601
€ 35
Een brede strook met
grote en kleine meren,
poelen en plassen loopt
dwars door Friesland.
Daartussen en er omheen ligt een netwerk van
kanalen, vaarten en sloten waardoor alles met
elkaar is verbonden. Karel F. Gildemacher heeft
de ontstaansgeschiedenis van dit waterland met
geografische en cultuurhistorische verhalen op
schrift gesteld.
De Johanneskerk van Weidum
Willem Hansma
Bornmeer, Gorredijk, 2015
80 p. | isbn 9789056153595
€ 12,50
De Johanneskerk heeft als
een van de weinige Friese
kerkgebouwen gedurende
de laatste eeuwen amper
wijzigingen ondergaan. De
tufstenen toren dateert uit
ongeveer 1100 en het schip
is ruim honderd jaar later
opgetrokken uit kloostermoppen. Binnen zijn sporen
uit de romaanse tijd, de gotiek, de renaissance en de
barok.
Gods eer zij ’t merk van al
uw werk		
K. de Jong Ozn.
Bornmeer, Gorredijk, 2015
512 p. | isbn 9789056153564
€ 39,50
K. de Jong Ozn. (1926-2011)
maakte een biografie van zijn
krant, Friesch Dagblad. Dit is is
deel II over de jaren 1935-1971
met daarin de economische
crisis, Colijn, de Tweede
Wereldoorlog, het verlies van
Indië en de maatschappelijke
omwenteling van de jaren zestig. Hendrik Algra,
antirevolutionair in hart en nieren, was de markante
hoofdredacteur. In 2003 verscheen deel I, Zij zullen het
niet hebben.
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27 november

24 januari 2016

tot en met 28 februari 2016

Saksische tijd in Friesland
Lezing door Marjan Brouwer over de Saksische tijd in
Friesland.
www.schierstins.nl

VERZAMELEN IN OOST EN WEST
Lezing van Eline van den Berg (junior conservator
Princessehof) over de rol van Chinees keramiek in het
interieur.
www.museumhindeloopen.nl

OP DE MUSEUMZOLDER
Tentoonstelling van allerlei objecten uit de collecties
van het museum, die niet gauw tentoongesteld worden.
www.hannemahuis.nl

29 november

29 januari 2016

LEEUWARDERS IN GESPREK
Gast is Douwe Keizer (oud-secretaris van de Kamer van
Koophandel en oud-hoofddirecteur van de Friesland
Bank) over zijn belevenissen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

IDENTITEIT
Lezing door prof. Herman Pleij over de identiteit van de
Nederlander c.q. de Fries.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

tot en met 3 juli 2016
KERAMIEK ALS SPIEGEL VAN DE TIJD
Keramiek als cultureel geheugen van de vorige
eeuw, gecombineerd met andere kunstvoorwerpen,
historische foto’s en meubels.
www.princessehof.nl

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!

vanaf 5 december
GOED GEKOZEN
Tentoonstelling met werken uit de collectie Van Toledo,
die moderne kunst omvat uit de periode 1900-2015.
www.museumbelvedere.nl

Laat u verrassen of verras uw vriend, vriendin,
relatie of familie met een kostelijk verhaal over de
Nederlandse kookkunst met vorstelijke gerechten
van Koning Willem I in de hoofdrol!

6 december
TREKSCHUITEN EN BEURTSCHEPEN
Meindert Seffinga vertelt over dit unieke stelsel van
openbaar vervoer.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

• luxe uitvoering met harde kaft • full colour • 250
pagina’s • formaat 208 x 288 mm • 300 foto’s en
illustraties • 150 authentieke gerechten • receptuur
met volledige beschrijving

10 december
DAMAST UIT DE KAST
Lezing van Netty Weenink-van Oort over tafelgoed door
de eeuwen heen.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

13 december
KANTBREIEN
Workshop kantbreien van Monique Boonstra.
www.friesmuseum.nl

LUNCHLEZING
Arjen Dijkstra vertelt over een bibliotheek van verloren
boeken, hoe het internet oude uitgaven een nieuw leven
geeft.
www.tresoar.nl

20 december
LEEUWARDERS IN GESPREK
Gast is oud-wethouder Janny Vlietstra.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 10 januari 2016
KLOKKEN
Tentoonstelling over Heerenveen als het centrum
voor klokkenmakers met stoel- en staartklokken uit
particuliere collecties.
www.heerenveenmuseum.nl

14 januari 2016
LUNCHLEZING
Ernst Bruinsma van De Moanne over de week van de
poëzie.
www.tresoar.nl

tot 17 januari 2016
MARITIEME SCHILDERS
Schepenschilders Peter Sterkenburg en C.A. de Vries
staan centraal in de tentoonstelling.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

30

tot en met 28 augustus 2016

HARREKRAMMELE
Tentoonstelling bij het kunstenaarsboek Harrekrammele
van Machiel Braaksma. Van bestaande voorwerpen
maakt hij nieuwe creaties.
www.friesmuseum.nl

BREIEN
Tentoonstelling over de kunst van het breien, van
historische patronen tot het allernieuwste design.
www.friesmuseum.nl

(Foto Fries Museum)

17 december

tot en met 14 februari 2016

Aanvulling

In de laatste Fryslân stond op pagina 26 een foto
van een afgraving. Daar past deze aanvulling bij:
Het leek vreemd dat het glasnegatief van deze foto in
een doos ‘terpafgravingen’ werd bewaard, maar het
heeft toch daarmee te maken. Het betreft namelijk het
vergraven van de terp Lankum ten westen van Franeker,
in 1897 begonnen onder toezicht van Dirk van der Berg.
De keet op de foto, die de afgravers onderdak bood,
stond daar vlakbij; ze werd in 1928 afgebroken. Er is tot
de jaren twintig afgegraven. In 1921 kocht de familie
Hoekstra de grond van Dirk van der Berg. Links staat
huishoudster Anna van der Meer, rechts gardenier/
groentekweker Frederik Veltman en in de deuropening
Gerlof de Hoop. De bomen rechts markeren de
oude weg naar Harlingen, links die langs de huidige
Harlingerweg. (Met dank aan Gerard van der Heide)

verwacht
Maritieme geschiedenis
Zuidwesthoek
In de 17de en 18de eeuw is de koopvaardij in Frieslands
Zuidwesthoek van groot belang. Na de Vierde Engelse
Oorlog is dat gedaan. In samenwerking met de
werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske
Akademy organiseert Fryslân een themanummer en een
symposium over deze bijzondere bedrijvigheid in een
nogal diverse regio. Fryslân met als thema Maritieme
geschiedenis Zuidwest-Friesland verschijnt op
27 januari 2016.

Voor slechts

€ 29,95
Dit verrassende kook- kijk en leesboek geeft een boeiend overzicht
van onze eetcultuur en de geschiedenis van de Nederlandse
Kookkunst tot de dag van vandaag. Het rijk geïllustreerde boekwerk
begint bij de jaartelling en bereikt een eerste mijlpaal in 1593 als van
de geneesheer en hobby-kok Carolus Battus uit Dordrecht het eerste
in Nederland gedrukte kookboek verschijnt. De ontwikkeling van de
Nederlandse keuken door de eeuwen heen wordt in beeld gebracht
aan de hand van prachtige eettaferelen van beroemde Hollandse
Meesters uit de collecties van het Rijksmuseum, van Googh Museum,
Amsterdam Museum en Museum Boymans van Beuningen. Maar
ook met zeldzame authentieke menukaarten, nostalgische reclameaffices en tientallen historische foto’s uit de archieven van het ANP
evenals smakelijke anecdotes en bijzondere interviews.

BESTEL NU!

Ga naar www.vorstelijktafelen.nl/of bel 0513 - 68 33 14
(ma. t/m vr. van 09.00 tot 16.30 uur)

Presentatie boek Paleis ‘t Loo

FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl

