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geschoeid. In 1811 traden al die vernieuwingen in
werking, nu 200 jaar geleden. Friesland werd puur
op doelmatigheid opnieuw ingericht. De elf steden
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en 82 mairiën die hierdoor ontstonden, hielden het
maar kort vol: bij het herstel van het zelfbestuur in
1815 ging Friesland terug naar de toestand van
voor 1795, met elf steden, dertig grietenijen en
twee eilanden. Theo Kuipers beschrijft hoe de prak-
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grens wisselt door de tijd, zo beschrijft Peter
Terpstra. In Smallingerland maakte eeuwenlang
niemand zich druk om ‘myntes’ en ‘dyntes’ in de
Steen op de Koemarkt in het centrum
van Heerenveen die de oude grens
tussen Schoterland en Ængwirden
aangeeft.

sombere en zompige vlakten van de Wouden.
Totdat de daar royaal aanwezige turf steeds meer
geld waard bleek. Toen was het ineens wèl belangrijk waar precies het Opsterlandse Ureterp grensde

aan het Smallingerlandse Drachtstercompagnie. Het overzicht van gemeentelijke herindelingen van Piet Hemminga maakt duidelijk dat tijdgeest en noodzaak met elkaar
moeten overeenstemmen. De tekentafel is geduldig, maar de mensen moeten het wel
willen, op z’n minst accepteren.
Zoeken naar heel ander soort grenzen tekent het leven van Johan Eilerts de Haan,
een Friese domineeszoon die begin 20ste eeuw furore maakte als ontdekkingsreiziger
in Suriname. Een wel heel duidelijke grens is die tussen zee en land. Aan de
Lauwerszee werd in 1825 een contributiehuisje gebouwd voor het waterschap. Verder
een artikel over dominee De Koe die in 1874 het stuk ‘De gevangenschap der Friesche
kerk’ schreef en in de rubriek Hond in de pot een verhaal over rijstebrij. <
Siebrand Krul

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

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

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

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

Jeanine Otten (Amsterdam, 1959) studeerde na voltooien 1e-graads tekenopleiding kunstgeschiedenis in
Amsterdam. In 1988-2008 werkzaam bij het Rijksarchief
in Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, het
Gemeentemuseum Arnhem, Gemeentearchief Zwolle en
het Historisch Centrum Overijssel. Sinds 2008 collectieregistrator Gemeentemuseum het Hannemahuis / beheerder oude
stadsarchief Harlingen. Publiceert over lokale geschiedenis.
Jan van Zijverden (Waarder (ZH), 1967) studeerde
maritieme geschiedenis in Leiden. Werkte bij het
Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Mariniersmuseum Rotterdam en sinds 2004 als hoofd Educatie
& Informatie bij het Fries Museum. Publiceerde tal van
artikelen, vooral op maritiem gebied.
Op het omslag: Franstalige kaart van Friesland uit 1830 met daarvoor opsnijders omstreeks 1900 op een tichelwerk in Harlingen.
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Salomon Siewerd de Koe
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6 Hond in de pot
Rijstebrij als rijkeluiseten

In 1810 ging het Koninkrijk Holland op in het Franse keizerrijk. Dat bracht vele veranderingen met zich mee, zoals
het invoeren van de Burgerlijke Stand. De oude grietenijen werden opgedeeld in twee of meer mairiën. Na
deze herindelingsoperatie telde Friesland in 11 steden
en 82 mairiën. Zo konden er meteen wat persoonlijke
rekeningen worden vereffend.

8 Plekken met verhalen
Contributiehuisje nabij
Kollumerpomp
22 Verbroken verbindingen
Te voet door Sneekermeer
kan al lang niet meer
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29 Verdwenen beroepen
Opsnijders uit Harlingen
30 Boeken
31 Kalender
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De grinzen fan Smellingerlân
Hoe’t Smellingerlân syn grinzen krige, is in ferhaal op
himsels, mar kin grif ek foar hokker gritenij dan ek
skreaun wêze. Dêr is grutte buorman, Opsterlân. Op hast
alle oare plakken dêr’t Smellingerlân buorlju moetet, lei
yn it earstoan fean. Dy protte prut noege net út ta
bewenjen. Wa besaude him yn sa’n oarde om in grins.
Oant de turf jild jilde.

24 Column Eelke Lok
Gemengde berichten

26 Uitvinders en pioniers
Johan Eilerts de Haan
verkent de jungle van
Suriname

Terug naar elf en dertig
De Friese herindeling in 1810-1816

18

Herindeling: een snoer zonder einde
Herschikking van gemeenten is van alle tijden. In de 19de
eeuw kende Friesland 43 gemeenten. In 1984 werd dat
aantal, na een lang proces van plannen, inspraak en
besluitvorming, teruggebracht tot 31. Oude gemeentenamen als Baarderadeel, Doniawerstal, Haskerland en
Idaarderadeel verdwenen, nieuwe zoals Boarnsterhim,
Nijefurd en Skarsterlân kwamen ervoor terug.
3
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BIJ HET GRAF VAN...

DOEKE SIJENS

Salomon Siewerd d
Op zaterdag 27 maart 1886 trok
een lange begrafenisstoet door de
straten van Groningen. Van zijn
woning aan het Martinikerkhof
werd professor Salomon Siewerd
de Koe naar zijn laatste rustplaats
gebracht op de Noorderbegraafplaats. Bij het graf werd de
overledene door vrienden en
collega’s uitvoerig herdacht en
geëerd. Onder de sprekers was ds.

‘In de heerlijkheid wed

S

Salomon de Koe werd op 6 januari 1842 in

van zijn ouders. In 1869 kreeg hij zijn eerste

Woudsend geboren als zoon van een kleer-

gemeente en verhuisde naar Lienden in de

maker. De familie van zijn vader woonde al

Betuwe. In 1872 zijn er twee Friese gemeen-

generaties lang in Woudsend. Van moeders-

ten die hem graag als dominee wilden heb-

kant stamde hij uit de Hugenotenfamilie De

ben, Buitenpost en Eastermar. De toen al van-

Mol Moncourt, die zich ook in Woudsend had

wege zijn welbespraaktheid populaire domi-

gevestigd. De jonge Salomon bezocht de mid-

nee koos voor Buitenpost. Hier kreeg hij te

delbare school in Sneek en verhuisde vervol-

maken met een gebruik dat elders in

gens naar Groningen om daar voor de handel

Nederland al in 1867 was afgeschaft, maar in

opgeleid te worden. Zijn belangstelling lag

Friesland nog steeds in werking was.

echter meer bij de wetenschap en in 1863

Moquette van Sneek, die volgens

werd hij, na een ‘admissie-examen’, toegela-

Meer invloed voor kerkgangers

de Leeuwarder Courant ‘het

ten tot de universiteit. In 1865 slaagde hij

Leden van een kerkelijke gemeente in

dankbare Friesland’ vertegen-

voor zijn kandidaatsexamen Letteren en

Friesland hadden niets in te brengen bij de

Wijsbegeerte. Deze studierichting verliet hij

benoeming van hun dominee of het beheer

om zijn ‘levensroeping’ te volgen. Hij had

van de bezittingen van hun kerk.

had Salomon de Koe verdiend door

namelijk besloten om dominee te worden en

Zeggenschap hierover was voorbehouden aan

zijn brochure De gevangenschap der

ging daartoe in Utrecht verder studeren.

de (groot)grondbezitters, de zogenaamde

Waarschijnlijk was Salomon de Koe van jongs

floreenplichtigen. In de andere provincies

af aan sterk gelovig en voelde hij al vroeg de

bestuurden de mannelijke leden de kerk al

behoefte om het evangelie te verkondigen.

zelf. Over wat De Koe de ‘gevangenschap’

Waarom hij desondanks eerst allerlei zijwe-

van de Friese Kerk noemde, publiceerde hij in

gen heeft bewandeld is niet bekend, waar-

1874 een scherp geformuleerd artikel, dat

schijnlijk heeft het te maken met de ambities

later als brochure werd uitgegeven. In De

woordigde. Deze dankbaarheid

Friesche kerk uit 1874.

De Voorstraat in Buitenpost omstreeks 1900 met de pastorie van de Nederlands Hervormde gemeente waar Salomon de Koe
woonde. Voor de pastorie staan de directeur van het postkantoor met zijn postbestellers. Op de foto is ook het oude gemeentehuis Nijenstein te zien.

Dominee Salomon Siewerd de Koe uit omstreeks 1874.
(Het Utrechts Archief)
4
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de Koe
eder te zien’

hare goederen, de Gemeenten in Friesland
onderworpen zijn aan eene nergens elders
gekende slavernij.’ De Koe boekte succes met
zijn brochure. Geïnspireerd door zijn voorbeeld kwam nu een beweging op gang voor
de ‘vrijmaking’ van de Friese kerk. Hij heeft
nog meegemaakt dat de gewone kerkleden
ook in Friesland een gelijkgestemde dominee
konden kiezen.

gevangenschap der Friesche kerk legde hij op
duidelijke wijze uit wat het probleem was.

Charismatisch en betrokken

Grootgrondbezitters waren vaak liberaal met

Salomon de Koe was een charismatische

moderne opvattingen over godsdienst.

dominee. Hij wist met zijn gepassioneerde

Hiermee stonden ze mijlenver af van de

preken volle kerken te trekken. Geregeld

gewone, diep godsdienstige, leden van de

hield hij ook op grote bijeenkomsten gloed-

kerk. Het resultaat was dat traditioneel den-

volle redevoeringen. Hij wilde de maatschappij een sterk christelijke basis geven en ijverde

De kloof tussen de kerk
en haar leden werd
steeds groter

daarom bijvoorbeeld voor christelijk onder-

De Nederlands Hervormde kerk in Buitenpost waar De Koe
van 1872 tot 1874 dominee was. (Tresoar)

wijs. In 1874 vertrok hij naar Utrecht, maar

schap aan de Universiteit van Groningen. Ook

kerkelijk Friesland behield ook daarna zijn

als professor in de godgeleerdheid bleef hij

aandacht. In 1879 kwam hij speciaal naar

ijveren voor een op het christelijk geloof

Oostrum om een vriend tot dominee te beves-

gefundeerde maatschappij. Zo gaf hij in

tigen. Op 2 mei 1883 verdedigde hij in

december 1885 een lezing in Leeuwarden

kende gemeenteleden een moderne dominee

Utrecht zijn proefschrift De conjecturaal-

over de noodzaak van christelijk onderwijs.

kregen, waarmee ze geen goed contact kre-

critiek en het Evangelie naar Johannes. Dit

gen. Hierdoor werd de kloof tussen de kerk

summa cum laude gewaardeerde proefschrift

Lege plek

en haar leden steeds groter. ‘(..) de arme

bezorgde hem een jaar later een hoogleraar-

Salomon de Koe was in 1880 getrouwd met

gemeente! zij is dan gevangen en gebonden;
hare klachten baten niet; de macht, die haar
bindt, verlamt ook het verzet van hare verte-

jonkvrouwe Isabella Asch van Wijck. Toen hij
Het graf, zonder steen, van Salomon de Koe op de
Noorderbegraafplaats in Groningen. (Foto Hoge Noorden)

zes jaar later na een korte ziekte op 23 maart
1886 stierf, liet hij haar achter met vier nog

genwoordigers: de ‘niet begeerde’ maar door

zeer jonge kinderen. Zij verhuisde een jaar later

enkelen in of buiten de gemeente, die toeval-

weer naar Utrecht en verkocht zijn uitgebreide

lig het grootste grondbezit hebben, ‘gewilde’

bibliotheek. Zeven maanden na zijn begrafenis

wordt beroepen.’ Het verzet van dominee De

werd op het graf een ‘blauwen met zwarte

Koe tegen dit gebruik paste in zijn streven

randen afgezetten en door een net ijzeren hek

om van de Hervormde Kerk een volkskerk te

omgeven steen’ geplaatst. Zijn levensfeiten

maken. Zijn protest was met name gericht

waren met ‘opliggende letters’ op een rond

tegen de leiding van de kerk, die naar zijn

paneel gebeiteld. Onderaan de steen stond een

smaak te passief was om de gewenste veran-

tekst uit het Evangelie van Johannes: ‘Die in Mij

deringen door te voeren. Zoals hij in zijn arti-

gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.’

kel liet zien, waren er geen wettelijke bezwa-

Niets herinnert nu op de Noorderbegraafplaats

ren meer om het ouderwetse systeem te ver-

in Groningen meer aan de strijdvaardige

anderen. Naast het feit dat de gemeente niet

Salomon Siewerd de Koe uit Woudsend. Zowel

zelf een dominee kon kiezen was ook het

de steen als het hek zijn in de loop van de tijd

beheer van de kerk door deze ‘gevangen-

verdwenen. Een zoektocht door de archieven

schap’ in handen van de elite. Deze notabelen

van de begraafplaats gaf uitsluitsel over waar

bestemden het geld van de kerk geregeld

zijn ‘laatste woning’ zich bevindt: een lege plek

voor zaken, die tot het domein van de over-

tussen vele, vaak rijk versierde grafstenen. Dit

heid behoorden. Een grief was bijvoorbeeld

anonieme graf past bij zijn geloofsopvatting.

dat kerkgebouwen in verval raakten terwijl

Hij rekende op de hemelse ‘heerlijkheid’ waar

met het geld van de kerk wel wegen werden

hij zijn geliefden verwachtte ‘weder te zien’. <

verbeterd. ‘Bewijs te meer,’ schreef De Koe,
‘dat ook ten aanzien van de beschikking over

Met dank aan A.J. en L. Hovy.
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HOND IN DE POT

JEANINE OTTEN

Rijstebrij als rijkel
Sinds wanneer eten we rijst in
Friesland? Nasi goreng, een
Indonesisch gerecht van gebakken
rijst met groenten, vlees en ei,
werd vanaf de jaren 1960 met de
opkomst van de Chinees-Indische
restaurants snel populair. Rijst
komt al vanaf de 16de eeuw voor
in de zoete variant van rijstebrij en
was op de 18de- en 19de-eeuwse
Friese tafels zelfs een symbool van
overvloed.

Illustratie van Cornelis Jetses uit ‘Afke’s tiental’ van Nynke van Hichtum uit 1903. Hij tekende het hele gezin van Afke etend,
rondom een tafel. Wiepkje had de aardappels toch zo lekker gemaakt, met een stuk spekzwoerd dat haar mevrouw in de vuilnisbak had gegooid. Later zou Wiepkje haar zusjes Boukje en Sietske rijst laten proeven op een schoteltje met daaroverheen een
lepel rode bessensap. (Uitgeverij Kluitman)

H

Het 18de-eeuwse kookboek De Friesche

brandewijn daarna, het gastronomisch

Keukenmeid gebruikt rijst in pap, pudding,

gedeelte van het feest besluiten. Het dansen

potmarg en soep, maar ook in gebak.

en de vrolijkheid duren echter nog een goed

Potmarg is de naam voor een eeuwenoud

gedeelte van den nacht’. In 1840 wist Joost

gerecht van parelgort of gierst of rijst met

Halbertsma te vertellen dat het in Friesland

krenten of rozijnen. Rijst of rijstebrij was in

gebruikelijk was om met Pasen een middag-

Friesland vaak onderdeel van een feestmaal,

maal van ongekleurde eieren, rijstebrij en

zoals tijdens het oogstfeest of met Pasen.

krentenbrood te houden.

Wopke Eekhoff beschreef in de 19de eeuw

Een huisvrouw in 1944 zet een pan met deksel in een hooikist. De rijst, aardappelen of groenten werden op het gaspitje
aan de kook gebracht, waarna het in de hooikist verder kon
garen. (Nationaal Archief/Spaarnestad Photo)
6

hoe de maaltijd tijdens het oogstfeest er uit-

Sibbeltjesdag

zag: ‘Het oogstfeest viert men thuis. Men

Sibbeltjesdag, de eerste zondag na 10 februari,

houdt het, nadat de gereedschappen en het

was voor de Sneker wezen in het Old Burger

koren, vaak met vlaggen en muziek, op

Weeshuis een bijzondere dag: op die dag wer-

wagens van het land gehaald zijn, veelal op

den ze getrakteerd op ‘rijstenbrij met Zuiker

de eerstvolgende zaterdag. Dan worden allen

en Caneel en een pof’. De weeskinderen kre-

uitgenodigd, die aan de inzameling hebben

gen dit voor de eerste keer in 1765. Toen trad

deelgenomen. Het onthaal bestaat in gebra-

namelijk het testament in werking van

den schapenvlees, rijst, rozijnen, appels of

Sibbeltje Tjeerds Galtema, weduwe van de

pruimen, enz.; terwijl koffie met jenever of

Sneker schepen Ids IJsbrands Wiersma.
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luiseten

Recept uit De Friesche Keukenmeid
(1772) om ‘rijst-koekjes te maaken’
Neemt een half pond in zoete melk gaar gekookte
rijst, een vierde pond boekweitmeel, twee verkruimelde beschuiten, vier terdege geklopte eieren, wat
zout, twee theelepels kaneel, twee lepels witte

Ze overleed op 7 februari 1765 in het Anthony

Leeuwarden. Voor het eerst van hun leven

strooisuiker, een lepel vol gist, een beetje geraspte

Gasthuis in Leeuwarden en had bij testament

komen de kleine meisjes in de grote stad. Van

gele schil van een citroen en wat rozenwater;

een bedrag aan de diaconie van de

Wiepkje krijgen ze in de mooie keuken een

beslaat dit met lauw gemaakte melk ter dikte van

Gereformeerde (nu Nederlands Hervormde)

beetje rijst op een schoteltje, met daarover

een stevig beslag, laat het goed rijzen, en bakt er

Gemeente te Sneek gelegateerd. Alle weeskin-

heen een lepel rode saus. Omdat ze zo weinig

dan kleine koekjes van met boter in de koekenpan.

deren moesten één keer per jaar, en wel op de

gewend zijn, zijn ze van dat enkele hapje rijst

Rijstebrij of potmarg van rijst overhoudende, kan

eerste zondag na de datum van haar begrafe-

al bijna verzadigd. Van de andere lekkere din-

men op bovengemelde wijze Koekjes of een Taart

nis op 10 februari onthaald worden op die

gen die er zijn, kunnen ze bijna niets meer

van bakken.

lekkernijen. In 1938 is het gebruik afgeschaft:

eten. Wiepkje kan wel huilen. De kleine

het Sneker Weeshuis bestond niet meer, de

magen zijn aan deze overvloed niet gewend

wezen werden voortaan bij gezinnen onder-

en met een zucht bergt ze al het lekkere vlees

ducten van de moderne zuivelindustrie. Die

gebracht en moesten het voortaan zonder rijs-

en de heerlijke jus weer in de kelder, zonder

wil ons graag doen geloven dat er sinds de

tebrij doen op Sibbeltjesdag.

dat de zusjes er iets van hebben geproefd.

16de eeuw niet veel veranderd is. Zo komt de

Rimen en Teltsjes en Afke’s tiental

Noord-Italië

oude tradities’ en die van Campina is

Rijstebrij met boter, suiker en kaneel werd in

De rijst voor de Friese rijstebrij kwam niet van

gemaakt ‘volgens een traditioneel recept’ en

de 19de eeuw beschouwd als ‘rijkeluiseten’. In

de drassige rijstvelden in Zuidoost Azië, maar

is ‘vertrouwd Hollands lekker’. <

het verhaaltje ‘De foarname útfanhûzers’ in

uit Noord-Italië waar al sinds de 15de eeuw

de Rimen en Teltsjes van de gebroeders

rijst gekweekt wordt. Dat rijst in de 18de

Halbertsma antwoordt Beik op de vraag van

eeuw al een belangrijke rol in onze voeding

Douwe wat zij koning Willem II, koningin

begon te spelen, blijkt uit een opmerking in

rijstepap van Friesche Vlag voort uit ‘eeuwen-

het kookboek De Friesche Keukenmeid uit

Rijstenbrij met Zuiker en
Caneel en een pof

1772: ‘Dit zoort van Koorn, ’t welk ons uit
vreemde Landen word gebragt, verstrekt tot
een groote vervulling in de huishouding. Men
kookt het tot Potmarg, doet het in Vleesch-

Anna Pawlowna en prinses Sophia, die in

soepen, kookt er met melk een voedzaame en

1841 ‘uitvanhuis’ in Friesland zijn, zou voor-

welsmaakende Pap of Brij van; daar bij bezigt

zetten: ‘Wel, ik soe iel en ierdappels opdisse,

men het tot ’t maaken van Gebak.’ Hierna

dan in skinke mei eartepuollen en blomkoal,

geeft de Friesche Keukenmeid enkele recep-

en ta in neigeset in fikse boffert, ripe kersen

ten met rijst (zie kader). Een vroege 16de-

en ierdbeien; en dan soe ‘k dy jongfaam, dy

eeuws recept voor rijstebrij staat in het

prinsesse, dy soe ik rizenbrij mei sûker en

Notabel boecxken van cokeryen, het eerste

bûter en pypkaniel jaan’. Twee Friese schotel-

gedrukte Nederlandstalige kookboek, circa

tjes rijst met bessensap werden internationaal

1514 door Thomas vanderNoot gedrukt in

bekend door de vele vertalingen van Afke’s

Brussel. Hierin wordt rijstebrij gemaakt van in

tiental van Nynke van Hichtum (pseudoniem

koemelk of amandelmelk gekookte rijst met

voor Sjoukje Bokma de Boer, 1860-1939). Het

een snufje zout en geel gekleurd met saf-

boek verscheen in 1903, beleefde in de 21ste

fraan: ‘Om rijs [rijst] te maken. Neemt rijs, dat

eeuw de zestigste druk en is vertaald in het

suldi scoon wasschen. Dan suldi nemen melck

Engels, Japans, Assamees (20 miljoen sprekers

van coyen [koeienmelk] ofte van ghesluym-

in India, Bhoetan en Bangladesh, de officiële

den [gepelde] amandelen. Met coyenmelcke

taal van de Indiase staat Assam), Zweeds,

dat doet sieden [koken]. Dan doettere inne

Esperanto en het Fries. In het hoofdstuk ‘De

wat sofferaens om hem verwe [kleur] te ghe-

zusjes gaan de wereld in’ mogen Afke’s jong-

ven ende doet er oock inne wat souts. Dan

ste dochtertjes Boukje en Sietske logeren bij

eest volmaect.’ Wie het zelf maken vandaag

hun oudere zus Wiepkje, dienstbode in

de dag teveel moeite is, grijpt naar de pro-

Boeren in klederdracht aan het Heamiel in Bolsward, een
feestmaal om het eind van de hooitijd te vieren. Sommige
vrouwen dragen een Friese floddermuts of een Friese morgenmuts. Ze eten rijst met rozijnen. Foto uit omstreeks 1950.
(Nationaal Archief/Spaarnestad Photo)
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

Contributiehuisje na

Vanuit het huisje op de dijk is het uitzicht weids en ongerept. Ruime
akkers strekken zich vanaf de voet van de dijk uit naar de einder. Het is
hier boerenland zover het oog reikt. Nog niet zo lang geleden was dat
wel anders. Toen hielden met noordwesterstorm op deze plek bezorgde
dijkwachters de hoogoplopende golven van de Lauwerszee in de gaten.

Het contributiehuisje staat op de dijk die de golven van de
Lauwerszee tegen moest houden. (Foto Hoge Noorden)

Op de schoorsteen staat een windvaan in de vorm van een
kameleon wiens staart de windrichting aangeeft.
(Foto Hans Koppen)

8

O

Op 4 februari 1944 gierde een ijskoude

Overstromingsgevaar

noordwesterstorm over het Kollumerland.

De bewoners van de streek rond de voormali-

Het water van de Lauwerszee steeg hoger en

ge Lauwerszee waren wel wat dreiging

hoger. Op een gegeven moment sloeg het

gewend. Met storm uit noordelijke richtingen

zelfs over de kruin van de Buitendijk. Een

werd het water in die trechtervormige zeearm

ramp leek in aantocht. Bauke Bremer vertelde

hoog opgestuwd. Vanouds was het daardoor

hoe hij die nacht vanuit Kollumerpomp naar

een gebied waar veel overstromingen plaats-

zijn bejaarde vader liep die in een boerderij-

vonden. Om het water te keren wierp men

tje aan de dijk woonde. Binnen trof hij hem

hier vanaf ongeveer het jaar 1100 dijken op.

aan: ‘…zittend op een stoel met zijn voeten

Het eerst langs het Dokkumer Diep, de Oude

hoog opgetrokken op de hoogste sport,

Ried en de Lauwers. Vervolgens ook langs de

terwijl de kachelhoutjes door de kamer dre-

benedenloop van de Hunze (nu: het Reitdiep).

ven.’ Onder geen beding wilde zijn vader zijn

Door die indijkingen schoof de kustlijn lang-

huis verlaten en tegen bedtijd kroop deze,

zaam zeewaarts. Ook wat men tegenwoordig

zoals gewoonlijk, met een warme kruik in

de Pompsterried noemt, een (voormalige) priel

de bedstee. De volgende morgen bleken zijn

in de Lauwerszee, werd afgedamd. Daarna

klompen, die hij vergeten was binnen te

moest een ‘pomp’, een houten, door een klep

zetten, te zijn weggedreven en ook de

afsluitbare duiker onder de dijk door, zorgen

regenwaterbak was met zout zeewater volge-

voor de afwatering van het achterliggende

lopen.

gebied. Bij die duiker ontstond later het
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nabij Kollumerpomp
van een lambrisering voorzien. Boven de
schouw prijkt het wapen van het waterschap.
Verder zijn er twee kastjes voor vergaderbenodigdheden, serviesgoed en glaswerk. Ook
de drankflessen zullen daar wel een plaatsje
hebben gehad. Ongewoon is de schoorsteen
van het gebouwtje. Op die schoorsteen staat
een windvaan die via een asje is verbonden
met een draaibare windroos aan de zoldering. Zo konden de dijkbewakers binnen,
beschut tegen kou, wind en regen, de heersende windrichting aflezen. De windvaan stelt
een kameleon voor, waarbij het opmerkelijk is
dat de kop van het dier van de wind is afge-

Opmerkelijk is de locatie
van het contributiehuis,
in het binnentalud van
de Buitendijk

(Kaart Kerst Huisman)

buurtschap Kollumerpomp. In het begin van

butiehuis. Die naam is afgeleid van het Franse

de 16de eeuw werd ten noorden van dit dorp

‘contribution’: de jaarlijkse waterschaps-

keerd. Niet de kop wijst dus de windrichting

de Nieuwe Zee- of Buitendijk aangelegd, eeu-

bijdrage die men als ingeland (grondeigenaar)

aan, maar de staart. En waarom een kame-

wenlang de eerste beschermingslinie tegen de

moet afdragen. Vandaar dat zeewerende

leon als windvaan? De verklaring is dat zo’n

Lauwerszee. Tijdens de Watersnood van 1953

waterschappen zelf ook wel ‘contributies’ wer-

beest razendsnel van kleur kan verschieten en

ging het bij deze dijk maar kantje boord

den genoemd. Het contributiehuis werd

daarmee symbool staat voor de veranderlijk-

goed. Om het overstromingsgevaar definitief

gebruikt als vergaderplaats voor het water-

heid van het weer. Op het buitentalud van de

te bezweren werd in mei 1969 de Lauwerszee

schapsbestuur, als opslagplaats voor onder-

dijk, recht vóór de vensters en dus ook com-

afgesloten. De publieke en politieke discussies

houdsgereedschap en als plek waar de inwo-

fortabel van binnenuit te observeren, staan,

over de inrichting van de voormalige zeearm

ners hun waterschapslasten kwamen betalen.

op toenemende hoogte, vijf hardstenen peil-

gingen vervolgens nog enige jaren met grote

Wel opmerkelijk is de locatie van het contribu-

paaltjes. Die gaven aan tot hoe hoog de gol-

felheid door.

tiehuis, in het binnentalud van de Buitendijk,

ven bij storm of extreme vloeden tegen het

want waterschappen hielden (en houden) er

talud opliepen, en daarmee of het water-

Zeewerende waterschappen

beslist niet van dat op of aan hun dijken iets

schapsbestuur zich zorgen moest gaan

In de Late Middeleeuwen was het aanleggen

wordt gebouwd.

maken. Het contributiehuisje staat op de dijk
bij Rintjehoek, enige honderden meters lopen

van dijken een taak van de grietenijbesturen.
Vanaf het begin van de 16e eeuw vaardigde

Het contributiehuisje

over de kruin van de dijk vanaf de weg

het Friese provinciale bestuur ordonnanties uit

Het huisje staat op de dijk en is grotendeels

Wester Nieuwkruisland. Het is eigendom van

waarmee zeewerende waterschappen in het

gebouwd van rode baksteen. Het meet onge-

de Stichting Erfgoed Kollumerland en

leven werden geroepen. De Buitendijk bij

veer vijf bij vier-en-een halve meter. Deels

Nieuwkruisland. Bij het huisje zijn informatie-

Kollumerpomp behoorde toe aan het zeewe-

loopt rond het pandje, op kruinhoogte, een

borden aangebracht. Het is alleen van buiten

rende waterschap ‘Zeedijken Contributie

houten galerij. In de noordgevel bevinden

te bekijken. <

Kollumerland en Nieuwkruisland’. In 1828 liet

zich drie, in de andere gevels één of twee

dat waterschap op de Buitendijk een zoge-

vensters. Deze schuifvensters zijn door roeden

noemd ‘contributiehuis’ bouwen. Dat was op

in drie maal vijf ruiten verdeeld en kunnen

zich niets bijzonders. De meeste zeewerende

door blinden worden afgesloten. De binnen-

waterschappen bezaten namelijk een contri-

zijde van het huisje is helemaal betimmerd en

> Meer weten:

• R. Nouta, Zeedijken en zeedijksters, Uitgeverij
Banda, Kollum, 2002
• F. Bosker, Zeedijken in het noorden, Uitgeverij
Noordboek, Leeuwarden, 2008
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THEMA

THEO KUIPERS

Terug n
De Friese her
zeehandel werd lamgelegd. Een periode van
economische stagnatie en verarming was het
gevolg. Bestuurlijk veranderde er ook enorm
veel. De oude grietenijen werden opgedeeld
in twee of meer mairiën. De buitengrenzen
van de nieuwe mairiën bleven gelijk aan die
van de bestaande grietenijen en bij de opsplitsing werd rekening gehouden met bestaande
dorpsgrenzen. Daar waar door contemporaine
ontwikkelingen de eeuwenoude situatie was
achterhaald, werden grenscorrecties toegepast. Zo werden onder andere Achlum en
Midlum uit de grietenij Franekeradeel nu toegevoegd aan de mairie Almenum en kwam
Haskerdijken uit de voormalige grietenij
Haskerland bij de mairie Oldeboorn dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de oude grietenij Utingeradeel. Uiteindelijk resulteerde
deze herindelingsoperatie tot een opdeling
van Friesland in elf steden en 82 mairiën
(waaronder vier eilanden). Doel was om het
inwoneraantal van de bestuurseenheden
evenwichtig te verdelen en om de afstand van
elk dorp met de hoofdplaats gelijk te krijgen.
Daarom werden de mairiën Sloten en Staveren
uitgebreid met enkele buurdorpen om hun

Op 12 december 1815 stuurde gouverneur van Friesland Idsert Aebinga

gemiddelde inwoneraantal op hetzelfde

van Humalda een brief naar ‘den Heeren Schouten’ in de provincie

niveau te krijgen. De bemensing van deze

Friesland. In de brief werden zij uitdrukkelijk verzocht om binnen acht

lijke opgave. Door de groeiende weerstand

dagen een lijst op te stellen van ‘een twaalftal der meest aanzienlijke en

tegen het Franse bewind was het moeilijk om

gegoedste personen in uw Gemeente waarbij gij verzocht wordt u zelven

geschikte personen te vinden die bereid

het eerst en vervolgens de leden van de Raad bovenaan te plaatsen.’

G
>

nieuwe bestuurseenheden was geen gemakke-

waren om maire of adjunct maire te worden.
Omdat Friesland nu deel uitmaakte van het
Franse keizerrijk kregen de maires Franstalige

Genoemde lijst had alles te maken met de

rijk veranderde er ook veel in Friesland. De

dienstberichten en dat was in combinatie met

nieuw te vormen bestuurseenheid in de Friese

Franse wetgeving werd van kracht, de

hun geringe bestuurservaring vaak een

steden en plattelandsgemeenten na het ver-

Burgerlijke Stand ingevoerd, en de bevolking

onoverkomelijk probleem. Aan het proces van

trek van het Franse bewind. Met het keizerlijk

moest een familienaam laten registreren. De

volksinvloed door gekozen raadsleden kwam

decreet van 9 juli 1810 waarin het Koninkrijk

rechtspraak werd gereorganiseerd en de mili-

een eind. Er kwam wel een soort gemeente-

Holland werd verenigd met het Franse keizer-

taire dienstplicht ingevoerd. Scherper en stren-

raad, echter niet gekozen maar aangesteld

ger dan onder Lodewijk Napoleon werd door

door het Franse bestuur. Bovendien vergader-

Franse douaniers de hand gehouden aan het

den zij maar eenmaal per jaar met slechts een

Continentaal Stelsel wat tot gevolg had dat de

adviserende stem.

Franstalige kaart van Friesland uit 1830 met
daarop de indeling in arrondissementen. (Tresoar)
10
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naar elf en dertig
erindeling in de periode 1810-1816
Van Maire naar Schout

Uitbundige volksfeesten die uit konden mon-

Nadat Napoleon in de slag bij Leipzig (18

den in een oproer en afrekening met Frans

oktober 1813) was verslagen, stortte het

gezinde bestuurders, werden zoveel mogelijk

Franse bewind ineen. De hoogste bestuurs-

vermeden. In de steden kwam een bestuur

ambtenaar in Friesland, Johannes Gijsbert

met burgemeesters en vroedschap en op het

Verstolk van Soelen verklaarde een maand

platteland werden de mairiën vervangen door

later dat hij zijn functie als prefect van

een schout met een raad der gemeente. Voor

Friesland als vervallen beschouwde. En al op

de bestuurders moest zonder onderscheid

30 november 1813 landde de toekomstige

naar politieke denkwijze of godsdienstige

koning Willem I bij Scheveningen. Een paar

gezindheid worden gezocht naar ‘de braafste

dagen later werd hij met gejuich ingehuldigd

en gegoedste ingezetenen.’ Per saldo veran-

in Amsterdam. Op 10 december 1813 werd in

derde er voorlopig niet veel. Er kwamen wel

Leeuwarden de oranjevlag gehesen en kon er

andere personen aan het roer, maar bestuurseenheid en bestuurlijke bevoegdheden bleven

De bemensing van deze
nieuwe bestuurseenheden was geen
gemakkelijke opgave

gelijk.

Van Schout naar Grietman
In 1815 vond er uitvoerig overleg plaats tussen Konings kabinet en het provinciaal
bestuur over de bestuurlijke indeling van

een begin worden gemaakt met het vervan-

Friesland. Dit leidde in november 1815 tot het

gen van de door het Franse bewind aange-

koninklijk besluit dat het stadsbestuur van

stelde bestuurders. Zowel in de steden als in

burgemeesters en vroedschap werd vervan-

de mairiën werden de bestuurders met dank

gen door een college van burgemeesters en

voor bewezen diensten ontslagen. Een groot

(gemeente)raad. De schoutambten op het

aantal van hen keerde echter in de nieuwe

platteland werden vervangen door een dage-

constellatie terug. In deze overgangsperiode

lijks bestuur van grietman met assessoren

van Frans naar Oranje was het lands- en

(bijzitters) en een grietenijraad. Zowel de bur-

provinciebestuur gebaat bij orde en rust.

gemeesters als de grietmannen werden

Prefect Johannes Gijsbert Verstolk van Soelen (1776-1845)
geportretteerd door een onbekende kunstenaar. (Tresoar)

benoemd door de koning. De grietenijraad

weer terug bij de oude situatie van elf steden,

werd aangesteld door Gedeputeerde Staten

dertig grietenijen en twee eilanden, Ameland

uit een lijst van de ‘vroedste en gegoedste

en Schiermonnikoog. Vlieland en Terschelling

ingezetenen.’ Een groot verschil met de

kwamen, evenals dat het geval was vóór

vorige periode was dat de mairiën werden

1795, onder het bestuur van de provincie

afgeschaft en dat men weer terug ging naar

(Noord) Holland. Dit herstel van de oude orde

de bestuurlijke eenheid van de grietenijen uit

maakte de helft van de bestuurders overtallig.

de periode vóór 1795. Ook de gemeentelijke

Voor de samenstelling van de nieuw te vor-

grenscorrecties uit de periode 1810-1813 wer-

men stads- en plattelandsraden was men aan-

den ongedaan gemaakt. Men was hiermee

gewezen op plaatselijke informatie. Daarom
verzond de gouverneur een brief naar de

Idsert Aebinga van Humalda (1754-1834). Hij was eerst
raadsheer aan het Hof van Friesland en na het overlijden van
zijn vader grietman van Hennaarderadeel (1792-1795). Na de
Franse Tijd werd hij aangesteld als gouverneur van Friesland
(1814-1826). (Tresoar)

lagere overheden met het verzoek om hem
een lijst te sturen met daarop de meest
geschikte personen voor het nieuwe bestuur.
Het is bijzonder om te constateren hoe voort11
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Pierre Joseph Gauthier (1784-1851) werd in 1810 als ambtenaar voor de Franse registratiewetgeving aangesteld te Sneek. In 1813 trouwde hij daar met de adellijke Charlotte Johanna van
Limburg Stirum (1790-1828). In 1836 verscheen het boek Voyage pittoresque dans La Frise, une des sept Provinces-Unies van zijn hand. Daarin schrijft hij over zijn driejarig verblijf in de ‘agréable
province’ Friesland. Hij beschrijft de zeden van de Friezen, met hun gebruiken en klederdrachten en maakt enkele tekeningen zoals van een man die kievitseieren zoekt. Hij is uitgedost met een
polsstok en rond de hoge hoed in een netje de reeds gevonden oogst. Hij tekende ook een vrouw en meisje in Hindelooper dracht en een schaatswedstrijd. (Tresoar)

varend de lijsten zijn samengesteld en terug-

mij zelfs te rade geworden om al de leden

raadslid Feite Tijsses Oosting ongeschikt was

gestuurd naar het provinciebestuur. Als voor-

van den Raad niet mede onder dit twaalftal

‘uit hoofde van zijn hooge jaren en doordat

beeld dient de reactie van Ruurd Teunes

te doen plaatzen om reden van één wegens

dezelve geheel blind is.’ Op 23 december

Wijnia, schout van de mairie Bozum. Hij stuur-

zijn slegten en ergerlijke levenswandel, de

1815 stuurde de gouverneur een brief naar

de vier dagen nadat het verzoek bij hem was

ander hoewel een braaf persoon, maar die

grietmannen en burgemeesters die door de

binnengekomen al een ‘staat of opgave, van

wegens ligchaams zwakheid niet in staat is

koning waren uitgekozen, om op 30 decem-

een twaalftal der meest aanzienlijkste en

eene vergadering bij te wonen.’ De lichamelij-

ber in Leeuwarden te verschijnen. Zij moesten

gegoedste personen dezer gemeente.’ Daarin

ke ongemakken en ouderdom werden door

daar de eed van trouw afleggen en werden

was hij niet uniek. Binnen tien dagen hadden

meerdere van zijn collega’s genoemd. Hendrik

vervolgens uit naam van de koning door de

alle aangeschreven bestuurders hun lijstjes

Willem van der Kolk, schout van de mairie

gouverneur geïnstalleerd. Daaraan sluitend

opgestuurd.

Wommels deed een boekje open over raadslid

kregen zij een instructie mee voor de samen-

Klaas Nauta van Kubaard ‘welke ik, in goeden

stelling van hun nieuwe raad en een formu-

Kanttekeningen

gemoede niet zoude hebben kunnen opge-

lier voor de eedaflegging.

De opgestuurde lijsten ‘der meest aanzienlijke

ven, alzoo ’s mans onoverwinnelijke zugt tot

en gegoedste personen’ bevatten, zoals

sterken drank hem meestijds tot alles onge-

Bestuurskracht

gevraagd, in veel gevallen een opgave van de

schikt en zeer lastig maakt.’ Goscinus

Opvallend in de correspondentie tussen pro-

bestaande (gemeente)raad. Maar toch plaat-

Keuchinius, schout te Koudum, schreef: ‘dat

vincie en gemeentebestuurders was de snel-

ste een aantal schouten kanttekeningen bij

hij toch liever voordraagt Fonger L. Valck in

heid waarmee alles werd afgehandeld. Op 12

de opgave en gaven hun mening over bepaal-

plaats van Nolke Wouda welke noch onder de

december 1815 verstuurde de gouverneur zijn

de personen. Zij zagen hun kans schoon om

aanzienlijkste, noch onder de gegoedste maar

verzoek naar de schouten en burgemeesters.

zichzelf eens flink van onbekwame raadslie-

thans veel eer onder de geringste klasse der

Al op 23 december kon hij op basis van de

den te verlossen. Zo schreef J.M. Bantema,

ingezetenen behoort.’ Keuchenius gaf aan

ingestuurde reacties zijn beslissing kenbaar

schout van de mairie Oudwoude: ‘ik ben bij

dat hij ook niet zo goed uit de voeten kon

maken en hen uitnodigen om op 30 decem-

met de vraagstelling, omdat hij bij het samen-

ber naar Leeuwarden te komen voor een

stellen van de lijst ‘andere meer gegoede

beëdiging. Begin januari 1816 werden de

Ingezetenen heeft moeten passeren uit hoof-

nieuwe stads- en grietenijraden geïnstalleerd.

de geen achting verdienen om hun gedrag of

Een tempo dat wij, ondanks onze moderne

Caracter of ongeschikt zijn tot eenige behan-

communicatiemiddelen, niet gemakkelijk zul-

deling van zaken.’ Als laatste voorbeeld

len evenaren. <

berichtte de schout van Haskerland, dat het

Officieel lakstempel uit de Napoleontische tijd, gebruikt door
de mairie Menaldumadeel. Op het randschrift staat Mairie de
Menaam / Dept. De La Frise. (Foto Haye Bijlstra, Tresoar)
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Theo Kuipers (Franeker, 1956) was lange tijd werkzaam
als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs.
Maakte in 1998 de overstap naar het Ryksargyf en is
sinds 2002 in verschillende functies verbonden aan
Tresoar. Publiceert met regelmaat over kaatshistorische
onderwerpen.

Fryslan_HT_6_nov_2011

28-10-2011

14:32

Pagina 13

13

Fryslan_HT_6_nov_2011

28-10-2011

14:32

Pagina 14

THEMA

PETER TERPSTRA

De grinzen fan
Smellingerlân

De grinzen fan Smellingerlân neffens de yn 1702 tekene kaart
út de 'Uitbeeldinge der Heerlijkheit Friesland', útjûn yn 1718
troch François Halma, as twadde - ferbettere - printinge fan
de 'Friesche Atlas' fan Bernardus Schotanus à Sterringa út
1698. (Tresoar)

E

Salang’t de bistewrâld de ierde
befolket, hawwe hja, allinne of yn
keppels, harren wengebiet ôfbeakene. Is sa’n grins net mei it
each waar te nimmen, dan docht de
noas faaks fertuten. Wêr’t it minskdom him ek ta dy wrâld rekkenet, sil
it gjin nij dwaan dat ek by uzes in
grins wolris it oarsaaklik foarwerp
west hat fan ferheftige trelitten. Op
hokfoar wize Smellingerlân syn
grinzen krige, is foar in part in
ferhaal op himsels, mar soe oan in
hichte ta grif ek foar hokker gritenij
dan ek skreaun wêze kinne.
14

Earst in stapke tebek, want wat is no winliken

Westergea en Sânwâlden. In greefskip, it gea,

in grins. Van Dale hat der wol trettjin fer-

wie opdield yn saneamde ferdes, dy’t elts

klearrings foar, wêrfan yn ús bestek past: ‘de

ûnder it bewâld stiene fan in Skelta en in

lijnen die het gebied van staten, volken,

Asega. Dy soarte fan rjochter respektyflik oan-

gemeenten enz. in zijn omtrek bepalen.’ Dêr is

kleier ferienigen harren yn de rin fan de tiid

gjin wurd Frânsk by, mar it is wol de teory; de

ta de funksje fan grytman, hokker titel foar it

hurde praktyk kin och sa wjerstribbich wêze.

earst yn it begjin fan de 13de ieu yn de benea-

Breed begjinnend reizgje wy nei de tiid fan

ming komt. De ferde, de kontrei dêr’t de

Karel de Grutte (±768 - 814). De (sis mar

grytman him jilde liet, waard linkendewei

Dútske) rivier de Wezer en it (Belgyske) Zwin

gritenij neamd. Sjogge wy nei it ûntstean fan

foarmen de úteinen fan in Grut-Fryslân.

in gritenij fan binnen út, dan lit de swiet-

Omfieme troch de grinswetters Fly en Lauwers

lûdende en tagelyk mysterieuze ‘klokslach’

leine dêr de greefskippen Eastergea,

him net ferswije. Dy klokslach joech de juris-

Westergea en Stavoren, wylst in partsje ûnder

diksje fan in doarp oan: safier’t de klok fan it

it greefskip Iselgo foel. Der waard ris hinne en

doarp te hearren wie safier rûn it rjochtsfoech

wer skood, oant sa midst 15de ieu trije lân-

fan dat doarp. Spitigernôch misse ferhalen oer

skippen op ’e kaart stiene: Eastergea,

doarpsgrinzen dy’t feroaren troch it draaien
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fan de wyn of oer kreauwerijen om’t de ien

Buorlju

in part fan Tytsjerksteradiel west hat. In

syn gehoar better wie as dat fan in oar. De

It lânskip Eastergea wie opdield yn twa distrik-

hantsjefol bewenners mei net oars as amper te

doarpsbewenners wiene gjin grinspeal fan-

ten, Wininghe en Bornogo. Wininghe bringt ús

brûken en net te betrêdzjen heech- en leech-

neden want elts hie goed yn ’e rekken, dat

tichter by hûs, mar noch net thús, want yn in

fean yn harren foar- en eftertún, koene nei

de skieding tusken doarp A en B by dy-en-dy

oarkonde út 1318 wurde seis gritenij-nammen

alle gedachten slim steat meitsje op in eigen

sleat lei. Dochs oppenearret him in inkelde

neamd: Ljouwerteradiel, Tytsjerksteradiel,

steat. Mar Smellingerlanners wiene doe al net

eigen grinsmarkearring, lykas yn Smellingerlân

Ferwerderadiel, Dongeradiel (doe al ien),

foar ien gat te fangen; hja krigen yn 1392 de

de Blauwe Stien op it plak dêr’t Aldegea en

Dantumadiel (mei it noch net op himsels

fuotten ûnder it gat doe’t in dokumint bese-

Nyegea mekoar reitsje. Sa unyk is dizze
Skandinavyske swerfstien, dat der in plakje
foar ynromme is op de list fan Ryksmonuminten. It bewâld fan in doarp koe
mear betsjutte as it harkjen nei in klok,

gele waard mei in segel dat neffens it opskrift

De doarpsbewenners
wiene gjin grinspeal
fanneden

bygelyks wannear’t in doarp eigendommen

fan Smellingerlân is. Jawol, wer mei beide
fuotten yn it fean, de namme Smellingerlân
stie te boek. Kaartmakkers lutsen mei gauwens
in line om dy namme en de grins wie klear.
Hoewol, klear … Us foarbyld Smellingerlân hat

hie. Yn it kadaster binne dan ek eigners sa as

steande Kollumerlân) en Idaarderadiel. De

yn Opsterlân in grutte buorman. Op ien plak

‘het dorp Oudega’ werom te finen. De

gritenij Smellingerlân hat dus yn it eartiiidse

hat it lûken fan de grins net al te folle fuotten

gemeentewet fan 1851 skafte de gritenij ôf

net de faasje hân fan de ferneamde hjoeddeis-

yn de ierde hân. Dat is wêr’t in dyk beide

en brocht de gemeente op it aljemint, mar

ke gemeente. Yn syn nijsgjirrich wurk Bijdrage

lannen omklammet, de Leppedyk. Oanlein om

respektearre de besteande doarpshúshâl-

tot de burgerlijke en kerkelijke indeeling van

te oerlibjen, om it wetter bûten de doar te

dings. A.A.F. van Panhuijs djippet dat ûnder-

Friesland tusschen het Flie en de Lauwers van

hâlden, ûnderstreket dy dyk, dat dy grins foar

werp – en mear – út yn syn boek De

omstreeks de 8ste eeuw tot 1580 beriddenear-

elts fan libbensbelang is. Fansels hat der wolris

Landsgemeente in Friesland.

ret mr. A.J. Andreæ dat Smellingerlân gewoan

skeel west, om wa’t in min stee yn de dyk

In kaart jout grinzen oan, mar kin ek in keunstwurkje wêze, lykas dizze kopergravuere dy’t yn 1601 makke is yn Antwerpen. (Collectie Peter Terpstra)
15
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handich opdield wie oer Tytsjerksteradiel,
Achtkarspelen en Smellingerlân. Oer nuvere
tastannen yn it doarpslibben swije wy, lykas
oer wûndere keunsten fan bestjoerders fan
provinsje en gemeenten. Dat der yn 1943 in
ein kaam oan in frjemde sitewaasje, brocht de
De ‘Dikke Stien’ oan de Skieding ûnder Drachtsterkompenije
leit op it plak fan wêrút yn 1724 de Frysk-Grinzer grins
ynmetten is. Op de stien binne de nammen beitele fan de
gemeenten dy’t fan âlds begrinzge waarden troch de wei de
Skieding: ‘Achtkarspelen, Grootegast, Marum, Opsterland,
Smallingerland’. Lofts op de eftergrûn stiet de ferneamde
‘Puntpaal’. (Foto Piet Vlieg)

Rotfalsters blydskip, mar dat it fan de Dútske

It ‘Eenwordingsmonument’ oan it Muldersplein yn De Rottefalle
mei as opskrift: 'Het dorp Rottevalle voorheen gelegen in de
gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland en Tietjerksteradeel is
op 1 oct. 1943 geheel bij Smallingerland gevoegd. Deze steen is
geplaatst op het punt waar de gemeentegrenzen samen kwamen.’ (Foto Jaap van der Wal)

Ien grins fan Smellingerlân is tagelyk ek

besetter komme moast, dat stuts de krap hûndert jier hottefyljende bestjoerders gjin fear op
de hoed.

Dikke stien

De ‘Blauwe Stien’ oan de Aldegeasterdyk is net allinne grinsstien tusken de doarpsgebieten fan Nyegea en Aldegea, mar
spilet ek in haadrol yn folksferhalen. (Collectie Peter Terpstra)

bûtengrins, mei Grinslân. It nei it easten
oprukkende gewrot yn it Fryske fean wie de

espenboom’ oant hichten ta, dy’t de Knobben

Staten fan Stadt en Lande (sis mar de pro-

neamd binne. Opsterlân en Smellingerlân

vinsje Grins) min nei it sin. Yn 1717 stjoerden

koene tenei yn harmony troch de tiid.

hja in brief op poaten oan de Steaten fan
Fryslân, dêr’t hja yn fergen dat ‘eene vaste

1811

Limijte tusschen beide Provincien moge

Doe ferskynde Napoleon mei syn ‘Keizerlijk

werden beraamt en vastgesteld’. Der waard

Decreet’ fan 11 oktober 1811 ta de oprjoch-

praat, metten en nochris praat en einlings wie

ting fan in ‘kadaster ten behoeve van de

der op 7 july 1724 wite reek. De ‘Conventie

grondbelasting’. Fierder as papier is dat

van Friesse Palen’ waard ûndertekene, hokker

dekreet net kommen, mar kening Willem I hie

ferdrach late ta in fêst punt besteande út in

der letter in moai opstapke oan en makke

put, fan wêrút de ‘gruppel der

dien wurk mei it optugen fan it kadaster. De

Limijtscheidinge’ ynmetten is. By de wei De

earste taak dy’t de pleatslike ‘Ingenieurs-

Skieding del, leit no op it plak fan dy histoa-

verificateur van het Kadaster’ opdroegen

ryske mjitput ‘de Dikke Stien’, in rotsblok fan

krigen wie it fêststellen fan de grinzen fan

6000 kilo dat yn 1952 syn hjoeddeistich plak

eltse gritenij. In lânmjitter teach it fjild yn om,

krigen hat. Fan de yn 1874 tusken Reitdjip en

yn ’e mande mei beide grytmannen, de grin-

Allardseach delsetten 25 izeren grinspeallen,

zen op te mjitten. Op 12 oktober 1820 binne

mei nûmer 13 - de ferneamde Puntpeal -

de risseltaten opnommen yn it presesferbaal

foarop, sa’t earder yn Fryslân stien hat. It

‘Grensscheiding ten aanzien der Grietenij

himd is my neier as de rok; yn it fean tusken

Smallingerland’. Smellingerlân krige mei

Drachtsterkompenije en it Opsterlânske

rjocht en reden syn foarm. Dy foarm is sûnt

meitsje mocht of sokssawat, mar net om de

Oerterp lei in lytse tiidbom ferskûle. Dy tikke

dy tiid net bot feroare. By de oanlis fan de A7

grins sels. Op hast alle oare plakken dêr’t

lûder al nei’t de turf djoerder waard. De

is in strypke Grinslân Frysk wurden. De grutte

Smellingerlân buorlju moetet, lei yn it earstoan

beide gritenijen woene harren ein net slûpe

gemeentlike weryndieling, dy’t it tal gemeen-

fean. Dy protte prut noege, om it freonlik te

litte, fan gefolgen dat ‘ingeseetenen en

ten yn ien streek feroare fan 41 – de histoa-

hâlden, net út ta betrêdzjen of lit stean,

respectyve erfden van de dorpe Urterep en de

ryske 30 gritenijen en alve stêden – yn 31,

bewenjen. Wa besaude him yn sa’n oarde om

Selmeen’ oan de grytman en gritenijsektaris

rekke ek Smellingerlân want in diel fan de

in grins. Sa wie ’t en sa bleau it. Oant de turf

fan Opsterlân fregen ’omme voor ende van-

Alde Feanen ferhuze nei Boarnsterhim.

jild jilde. Hoe wichtich waard doe ynienen sa’n

wegens ons, een Eintelijke lemmijttscheidinge

Wichtiger is, dat in benoarden de A7 lizzend

streep op papier, sa’n streek op it lân. Hjir en

te bekoomen’. De troch it Hôf fan Fryslân op

hoekje Opsterlân oan Smellingerlân taparte

dêr kealle it net sa swier, benammen wan-

15 maart 1736 ôffurdige rjochter hat him

waard. Sil al weryndielend aanst bliken

near’t de eigners fan feangebieten it iens

‘begeeven naar het Questieuse terrein tusken

dwaan, dat soks de earste faze west hat? <

wiene oer mines en sines. Sa rint it ûnderskied

Smallingerland en Opsterland, dog hebben

mei Achtkarspelen, beëasten De Rottefalle,

wij aldaar geen vast poinct van

foar in grut part oer de Hillema- en Faasma

Limytscheidinge konnen vinden’. De kwestje

greppel, dy’t groeven is om de feanen fan dy

waard trochskood nei de gearkomste fan de

famyljes te begrinzgjen. Op De Rottefalle sels

‘Landdag’, dy’t yn alle wiisheid in grins lûke

wie fan logika net folle te merkbiten, om’t it

liet, rinnende fan de ‘driestrampelde

16

Peter Terpstra (Reduzum, 1949) gie op it Drachtster
Lyceum nei de HBS. Wurke oant syn pensjoen yn it
gemeentehûs fan Smellingerlân, mei as wichtichst taakgebiet de romtlike oardening en mei dêrnjonken skiednis as
grutste ynteresse. Besteget tsjintwurdich de measte tiid
oan it frijwilliger wêzen by Smelne’s Erfskip (stifting foar
kultuerhistoarje yn Smellingerlân) en yn Museum Dr8888.
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PIET HEMMINGA

Herindeling: een sn
De totstandbrenging van de
nieuwe Friese gemeenten

I

‘Súdwest-Fryslân’ (2011), ‘De Friese
Meren’ (2014) en de opdeling van
‘Boarnsterhim’ (2014), brengt het
aantal Friese gemeenten terug
van de sinds 1984 bestaande
31 gemeenten naar 24. En daar
zal het, naar het zich thans laat

In de vorige, en ook de 19de eeuw, telde

feitelijk van alle tijden. Eén van de grondleg-

Fryslân aanvankelijk nog 43 gemeenten. Dat

gers van de Nederlandse bestuurskunde, Gerrit

aantal werd in 1934 één minder met het

van Poelje (1884-1976), verwoordde het ruim

opheffen van de gemeenten Schoterland en

vijftig jaar geleden als volgt: ‘Als men terug-

Ængwirden en tegelijk de komst van

denkt aan de lange reeks van jaren gedurende

Heerenveen. Tijdens de Duitse bezetting wer-

welke het vraagstuk van de gemeentelijke

den de Noord-Hollandse gemeenten

herindeling eigenlijk zonder wezenlijke onder-

Terschelling en Vlieland bij Friesland gevoegd.

breking aan de orde is geweest, dan is het,

Daarmee waren er 44 Friese gemeenten. Per

alsof men een lang snoer ziet, een snoer prak-

1 januari 1984 bleven er, na een lang proces

tisch zonder einde, waaraan telkens een paar

van verschillende plannen, inspraak en besluit-

kralen geschoven worden.’

vorming, nog 31 Friese gemeenten over. Oude

aanzien, niet bij blijven. Zowel in

gemeentenamen als Baarderadeel,

Waddeneilanden

de Noordoost- als Noordwesthoek

Doniawerstal, Haskerland, Idaarderadeel,

In 1960 waren er nog zo’n duizend gemeen-

van Fryslân valt nog het nodige te

Hindeloopen en Sloten verdwenen toen van

ten in Nederland, ondertussen is dat aantal

het toneel. Nieuwe namen zoals Boarnster-

nog ongeveer 430. Kleine gemeenten worden

him, Nijefurd en Skarsterlân kwamen er voor

geherindeeld, met als direct gevolg dat de

terug. Echter, voor slechts korte tijd, zoals

overblijvende gemeenten qua inwonertal

ondertussen duidelijk is geworden. Nijefurd is

steeds groter worden. Vier van de op dit

reeds verdwenen. Boarnsterhim en Skarsterlân

moment nog zes Nederlandse gemeenten met

verwachten op het terrein van de
bestuurlijke indeling.

volgen binnenkort. Grenswijzigingen, herindeKaart van Friesland rond 1900 met intussen verdwenen
gemeenten zoals Doniawerstal en Rauwerderhem. Let op de
merkwaardige smalle strook grond die Schoterland zeggenschap over zijn waterafvoer gaf tot de sluis bij Schoterzijl.

lingen en toevoegingen vormen een bijna
constante factor in het bestaan van de
Nederlandse gemeenten. Herindelen is

In het afgelopen
decennium waren er
ieder jaar zo'n tien
burgemeesters in
Nederland minder nodig
minder dan 5.000 inwoners zijn in Fryslân te
vinden. Het gaat daarbij om de vier
Waddeneilanden, waarvan Schiermonnikoog
met nog geen duizend inwoners de kleinste
Nederlandse gemeente vormt. De bijzondere
ligging van de eilanden heeft tot nu toe een
herindeling voorkomen. Juist de gemeenten
met minder dan 10.000 inwoners zijn de afgelopen decennia in een rap tempo verdwenen.
Daar tegenover is het aantal gemeenten met
zo’n 20.000 à 50.000 inwoners flink toegenomen. Een bijkomend gevolg van het doorgaand herindelen is het exclusiever worden
van het burgemeestersambt. In het afgelopen
decennium waren er ieder jaar zo’n tien burgemeesters in Nederland minder nodig.
Tegenwoordig wordt het terugdringen van
het aantal bestuurders, niet alleen burgemeesters, maar ook wethouders en raadsleden,
zelfs als argument om te herindelen gebruikt.

18
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snoer zonder einde
Swichum, Tearns, Wirdum en Wytgaard bij
beschikking van de secretaris-generaal van
Binnenlandse Zaken, mr. Karel Frederiks (18811961), bij Leeuwarden gevoegd. De stad kreeg
er op die manier maar liefst 15.000 inwoners
bij. En Leeuwarderadeel bleef achter als een
gekortwiekte kleine gemeente, waarvan het
gemeentehuis nog tot 1965 verweesd in de
Huizumer Schrans zou blijven staan. In dat jaar
kon Stiens, de nieuwe hoofdplaats van
Leeuwarderadeel, feest vieren wegens de
opening van het nieuwe raadhuis aan de
Ljipstrjitte.
De Commissarissen van de Koningin van Friesland, baron van
Harinxma thoe Slooten (tweede van links), en van Groningen,
Fockema Andreae, waren in 1936 in Leeuwarden met minister
De Wilde van Binnenlandse Zaken. De minister bemoeide zich
met de kwestie Ængwirden. (Tresoar)

Bekneld Leeuwarden
Er kan moeilijk gezegd worden dat
Leeuwarden geheel onverwacht in het bezit

Commissaris van de Koningin baron van Harinxma thoe
Slooten (derde van rechts) en burgemeester Jochum Falkena
bij hotel Tjaarda in Oranjewoud rond 1930. Falkena (geheel
rechts) was één van de ijverigste voorvechters van de herindeling. (Tresoar)

van het Suder- en Middeltrimdiel, twee van

Grensgevallen

de drie trimdelen waaruit het oorspronkelijke

ners van Leeuwarderadeel vroeg om op

Uitbreiding van het gemeentelijk grondgebied

Leeuwarderadeel bestond, kwam. Reeds in

11 juli 1936 de vlag uit te steken, toen duide-

kan niet alleen met een herindeling bereikt

1915 vroeg Leeuwarden aan het Friese provin-

lijk was geworden dat Leeuwarderadeel zelf-

worden, ook het wijzigen van de gemeentelij-

ciebestuur stappen te ondernemen om

standig en ongedeeld zou blijven. Alleen, de

ke grenzen is een geliefde bezigheid. Zo zijn er

Huizum bij Leeuwarden te voegen. Dat lever-

aanhouder wint. Leeuwarden zag in het tot

alleen al de afgelopen tachtig jaar zo’n 2.000

de echter niets op. Reden voor de hoofdstad

stand komen van het Van Harinxmakanaal,

gemeentelijke grenswijzigingen in Nederland

om tien jaar later nog eens op de inlijving van

toen nog aangeduid als het nieuwe kanaal,

uitgevoerd. Een ingrijpende Friese gemeente-

Huizum aan te dringen. Leeuwarderadeel wist

een goede reden om het annexeren van een

lijke grenswijziging werd in de oorlogsjaren

de noodzaak daartoe, niet zonder succes, met

deel van Leeuwarderadeel opnieuw op de

tussen de gemeenten Leeuwarden en

allerlei argumenten te bestrijden. Maar

agenda te zetten. En Frederiks, die het tijdens

Leeuwarderadeel gerealiseerd. Per 1 januari

Leeuwarden had een lange adem en gaf niet

de oorlog op dit punt voor het zeggen had,

1944 werden de dorpen Goutum, Hempens,

op. Tien jaar later stonden de annexatieplan-

nam het besluit om aan de wens van

Huizum, Lekkum, Miedum, Snakkerburen,

nen opnieuw op de agenda. Ook toen kwam

Leeuwarden tegemoet te komen. ‘Om’, zo

Het gemeentehuis van Leeuwarderadeel aan de Schrans in
Leeuwarden. (Tresoar)

het uiteindelijk niet verder. Dat betekende
dat het ‘Anti-Annexatie-Comité’ aan de inwo-

Het gemeentehuis van Leeuwarderadeel in Stiens, gebouwd in
1965. (Tresoar)
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Jan Adriaan baron van Zuijlen van Nijevelt (1776-1840).
Deze gouverneur van Friesland nam in 1828 het initiatief
om een einde te maken aan de eigenaardige bestuurlijke
indeling van Heerenveen. (Tresoar)

Ængwirden, waarvan het gemeentehuis aan

goede aarde. In 1929 vertrok de burgemees-

de Fok te vinden was. De plannen van de gou-

ter van Ængwirden, jonkheer Willem van

verneur konden bij Provinciale Staten echter

Andringa de Kempenaer (1878-1931). Voor

niet op goedkeuring rekenen. Een nieuwe

het provinciebestuur een mooie aanleiding

gemeente dat ging nog, maar om Heerenveen

om ‘thans zo mogelijk de totstandkoming van

tegelijk tot stad te promoveren was duidelijk

twee gemeenten, in plaats van drie gemeen-

een brug te ver. Vijfentwintig jaar later, in

ten Ængwirden, Schoterland en Haskerland te

1873, kwamen vijf mannen uit de Heeren-

bevorderen, in den geest van het door het

veense elite met het plan ‘Heerenveen Eén’

Comité Heerenveen-Eén opgemaakte plan’.

naar buiten. Het hele dorp Heerenveen zou de

Dat plan hield een grenswijziging met

nieuwe hoofdplaats van de gemeente

Haskerland en een samenvoeging van

Ængwirden, waartoe ook Gersloot, Luinjeberd,

Ængwirden en Schoterland in. Het schrijven

Terband en Tjalleberd behoorden, moeten

van het weinig tactische provinciebestuur dat

worden. Het relatief rijke Ængwirden voelde

Ængwirden door Schoterland geannexeerd

echter niets voor het plan. In 1902 volgde een

moest worden, bevorderde de herindeling

nieuw voorstel van de zijde van het

niet. Vier jaar nadien moest de anti-revolutio-

Heerenveense bedrijfsleven van die dagen,

naire minister van Binnenlandse Zaken, mr.

maar ook dat kwam niet ver.

Jacob de Wilde (1879-1956), het brandje nog
altijd blussen. Hij schreef in 1934: ‘Beziet men

Foute term: annexatie

de zaak uit meer algemeen oogpunt, dan valt

Eerst dertien jaar later kwam er een vervolg.

het op dat de term “inlijving van Ængwirden

schreef de secretaris-generaal in 1945, een

Mr. Halbe Binnerts (1842-1922), Heerenveens

bij Schoterland” geheel ten onrechte wordt

‘niet te keeren Duitsch ingrijpen te voorko-

advocaat en lid van Provinciale Staten en

gebezigd. Voorgesteld wordt, de beide

men’. Frederiks wilde, met het oog op zijn

Eerste Kamer, richtte zich tot het provinciebe-

gemeenten op te heffen en te verenigen tot

eigen competenties, volgens eigen zeggen

stuur met het voorstel een nieuwe gemeente

een nieuwe gemeente. De zienswijze, dat

voorkomen dat de bezetter ingreep. Naast de

Heerenveen, niet in plaats van, maar naast de

daarbij Ængwirden het slachtoffer en

Leeuwarder grenswijziging realiseerde

al bestaande gemeenten Haskerland,

Schoterland de rover zou zijn, mist alle grond.

Frederiks in hetzelfde oorlogsjaar ook, minder

Schoterland en Ængwirden, mogelijk te

Met evenveel recht zou men de situatie aldus

vergaande, Friese grenswijzigingen tussen

maken. Niet geheel verrassend viel het idee

kunnen zien, dat Ængwirden een groot stuk

respectievelijk Wonseradeel en Franekeradeel

van Binnerts bij de drie betreffende gemeen-

van Schoterland ontvangt, en haar naam met

en Gaasterland, Haskerland, Lemsterland en

ten, die alle zouden moeten inleveren, niet in

die gemeente moet delen.’

Weststellingwerf.

Langdurigste herindeling: Heerenveen
Tien jaar voor de Leeuwarder grenswijziging
kwam in 1934 de gemeente Heerenveen tot
stand. De herindeling die de nieuwe gemeente
Heerenveen opleverde, is wel eens de langdurigste Nederlandse herindeling genoemd. Al in
1828 nam de provinciaal gouverneur van
Friesland, baron Jan Adriaan van Zuijlen van
Nijevelt (1776-1840), het initiatief om een
einde te maken aan de eigenaardige bestuurlijke indeling van Heerenveen. Nijehaske, het
westelijke deel van het Friese Haagje, waar in
1868 het NS-station gebouwd zou worden,
behoorde tot de gemeente Haskerland, waarvan het gemeentehuis in Joure stond. Het zuidelijke deel van Heerenveen viel onder het
bestuur van Schoterland. Het grietenijhuis van
Schoterland, Oenemastate, stond aan wat
thans het Gemeenteplein heet. En het noordoostelijke deel behoorde tot de gemeente
20

Voorstel van herziening van de gemeentegrenzen in 1970. De gele lijn geeft de bestaande grenzen weer, de blauwe de voorgestelde nieuwe.
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Patroon van Burda
Ængwirden bleef tegen het opgaan in de nieuwe gemeente, terwijl Haskerland en
Schoterland voor waren, hoewel de laatste het
gehele westelijke deel van de gemeente met
dorpen als Delfstrahuizen, Rottum en Sint
Johannesga, aan Haskerland kwijt raakte. Op
1 juli 1934 was de nieuwe gemeente een feit.
Eén van de ijverigste voorvechters van de her-

Een botte herindelingsbijl met in de
steel 2.199 handtekeningen van verontruste Doniawerstalsters wordt in
1980 aan Commissaris der Koningin
Hedzer Rijpstra aangeboden.
(Tresoar)

indeling, Jochum Falkena (1881-1963), sinds
1928 burgemeester van Schoterland, mocht
zijn ambt in Heerenveen voortzetten. Toen het
Rijk in de jaren zestig actief ging herindelen
bureaulade, maar schiep tegelijk wel ruimte

Vergissing Boarnsterhim

voor een volgende stap. In 1971 begon een

In de voorbereiding van de herindeling van

nieuwe commissie met haar werk. Dat leverde

1984 is ook lang stil gestaan bij de vraag hoe

een voorstel op, waarbij elke gemeente op

het midden van de provincie, het plattelands-

zijn minst 10.000 inwoners zou moeten tellen

gebied tussen de vier grote gemeenten in,

en gewestvorming actueel werd, besloten de

en daarnaast uit een kern en een omgeving

bestuurlijk ingericht zou moeten worden.

Friese provinciebestuurders eventuele Haagse

zou moeten bestaan. Toen Provinciale Staten

Uiteindelijk is gekozen voor twee nieuwe

plannen niet af te wachten, maar zelf plannen

in 1977 besluiten namen, nadat er 11.500 reac-

gemeenten: Boarnsterhim en Littenseradiel.

te ontwikkelen. Bij gewestvorming zou de

ties en 135 verschillende bezwaarschriften

De eerste min of meer een samenvoeging van

toekomst van het provinciaal bestuur in het

waren ingekomen, weken ze op enkele pun-

Idaarderadeel, Rauwerderhem en

geding kunnen komen. En om dat te voorko-

ten van de voorstellen af. Zo werden

Utingeradeel, de tweede van Baarderadeel en

men werd het versterken van de Friese

Wymbritseradeel en IJlst, zoals de beide

Hennaarderadeel. Om verschillende redenen

gemeenten als medicijn ingezet. In 1967 ging

gemeenten dat wilden, verenigd, en niet bij

heeft Boarnsterhim zich uiteindelijk tot een

een eerste studiecommissie aan de slag. Het

Sneek gevoegd. Ook het voorstel om in het

vergissing ontwikkeld. De gemeente wordt,

resultaat kreeg een zee van kritiek over zich

zuidwesten van Friesland één gemeente met

naar het zich laat aanzien, toegevoegd aan

heen. FNP-Statenlid Jan Bearn Singelsma

ruim 17.000 inwoners te vormen haalde het

de gemeenten De Friese Meren, Heerenveen,

(1914-2005) had het over een patroon van de

niet. Als gevolg daarvan kwamen de gemeen-

Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De hele

Burda, een bekend brei- en naaitijdschrift. Het

ten Nijefurd èn Gaasterlân-Sleat tot stand.

gang van zaken laat in ieder geval zien dat

plan verdween vervolgens in een ambtelijke

Ook de voorgenomen samenvoeging van

het succes van gemeentelijke herindelingen

Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel haalde

niet gegarandeerd kan worden. Jacob

het niet. Het oostelijke deel van de provincie

Noordmans (1928), hoofdredacteur van de

bleef met zijn reeds grotere gemeenten, afge-

Leeuwarder Courant, schreef aan de voor-

zien van enkele druk bediscussieerde grens-

avond van het debat in de Friese Staten over

wijzigingen, buiten de herindeling. Het uit-

de herindeling van 1984, onder de titel ‘Pielen

eindelijke resultaat was dat Friesland vanaf

mei dielen’, een hoofdartikel, dat hij besloot

1 januari 1984 nog 31 gemeenten telde. Nog

met de opmerking: ‘Het gaat niet om dode cij-

geen dertig jaar later is het opmerkelijk dat

fers, maar om levende mensen’. Dat gold

het juist de in 1977 door de provinciale poli-

toen, dat geldt ook vandaag en morgen! <

Om Heerenveen tot stad
te promoveren was
duidelijk een brug te ver

tiek besloten aanpassingen van het oorspronkelijke herindelingsplan zijn, die het eerst
opnieuw op de schop gaan. Zo heeft de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân per 1 januari
2011 verenigd wat in 1977 nog enkele stappen te ver bleek te zijn. En Gaasterlân-Sleat
heeft besloten om samen met Lemsterland en
Skarsterlân per 1 januari 2014 in de gemeente
Alternatief voorstel van herziening van de gemeentegrenzen
in 1970. Statenlid Jan Bearn Singelsma noemde dit een
patroon uit de Burda, een bekend brei- en naaitijdschrift.

‘De Friese Meren’ op te gaan. Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel beraden zich op hun
toekomst.

Dr. Piet Hemminga (Haskerlân,1946) is bestuurskundige
en voorzitter van het Koninklijk Fries Genootschap.

> Meer weten:

• Joh. Frieswijk e.a. Geschiedenis van Friesland
1750-1995, Boom, Amsterdam/Meppel, Fryske
Akademy, Leeuwarden, 1998
• R. Boltendal, De Heeren en de anderen: over de
geschiedenis van de vijftigjarige gemeente
Heerenveen 1934-1984 en de historie van
Ængwirden en Schoterland, Friese Pers Boekerij,
Leeuwarden, 1983
• J. G. van Rijn, Gemeentlike weryndieling yn
Fryslân, in: It Beaken, XLIX, 1987, 65-78
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VERBROKEN VERBINDINGEN

KERST HUISMAN

Te voet door Sneekermeer
kan al lang niet meer

E

22

Er vonden daar net op dat moment bagger-

baggerwerkzaamheden ter hoogte van het

werkzaamheden plaats. Het leek een uitgele-

kerkhof kistplanken en kloostermoppen

zen kans om iets te ontdekken. En zo trok hij

omhoog werden gehaald. Het was inderdaad

er op uit, samen met zijn stadgenoten J.J.

de laatste gelegenheid; waar het kerkhof ooit

Das, G. Rollema en W. de Vries. Als meest

lag, klotst nu het water: het deel van het

nauwkeurige plaatsaanduiding was bekend:

Sneekermeer, waar de brede vaargeul van het

in de buurt van de Rokoepôle (een inmiddels

Prinses Margrietkanaal door loopt. Het

verdwenen piepklein eilandje noordelijk van

pontje, dat de verbinding onderhoudt met

het Starteiland). Weldra viel de heren een

het Starteiland, vaart precies over de plek

geschikte plek op: ‘een kleine verhooging op

waar het oud kerkhof ooit lag. Het is een

den N.W.-wal van den Meer-ingang, dààr,

intrigerende vraag wat de geschiedenis is van

waar het Kruiswater zich plotseling versmalt

dit oude kerkhof. Dergelijke oude kerkhoven

tot den Rokoe-ingang.’ Het bleek al direct

zijn er veel meer in Friesland en bijna altijd

raak te zijn.

gaat het om een verlaten kerkplaats en een
vanwege wateroverlast prijsgegeven dorp.

Verdronken kerk

Halbertsma dacht in 1946 dat de stenen kapel

Dokkum kon in 1913 melding maken van

op het Sneker oud kerkhof bestemd was

vondsten omdat het kerkhof nog grotendeels

geweest voor een verspreid om het

intact was. In 1946 berichtte archeoloog Herre

Sneekermeer wonende bevolking. Die kapel

Halbertsma over een onderzoek dat hij in

zou hebben bestaan van de 13de tot in de

april 1943 op de plek had verricht. Juist daar

15de eeuw, en later overbodig zijn geworden

werd toen een haventje gegraven. ‘Een uitge-

omdat de mensen rond het meer gingen ker-

zochte, maar laatste gelegenheid daar de
situatie op te nemen,’ aldus Halbertsma. Hij
vermeldt ook dat in de zomer van 1942 bij

>

‘Ook bij boring bleek hier oude en
vaste grond te zijn in tegenstelling
met de omgeving, die zacht en los
is. Al spoedig stootte onze
grondboor op de boven
beschreven plaats op hout en
kwamen bij opgraving kisten aan
het licht, die Oost-West waren
gericht. Hier lag dus het kerkhof.’
In deze woorden beschrijft de
Sneker apotheker en (onder
andere) amateur-historicus Lolke
Dokkum (1869-1922) in De Vrije Fries
van 1913 zijn ontdekking van het
Sneker oud kerkhof. Dokkum was
geïntrigeerd over de meldingen
van dit oude kerkhof die hij had
gevonden. Die meldingen over de
exacte ligging waren niet
eensluidend zodat, aldus Dokkum
‘nader onderzoek gewenscht was.’

Het water bij het Starteiland (links) met zicht op de plaats
waar het oud kerkhof van Sneek lag. (Foto Hoge Noorden)
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ken in de nieuwe dorpen die door de ontgin-

zigheid van een kerkgebouw. In 1911 was

ningen rondom de waterplas ontstonden.

Dokkum ook al eens op onderzoek geweest

Toch overtuigt dat niet. Als Halbertsma gelijk

in deze omgeving. De zomer van dat jaar was

had, zou het meer er al in de 13de eeuw zijn

uitzonderlijk droog. Een flink deel van de

geweest. En dat is niet erg aannemelijk. De

bodem van het Sneekermeer werd zichtbaar.

meeste Friese meren zijn pas ten tijde van de

De Sneker speurder maakte van de gelegen-

grote overstromingen in de Late

heid gebruik een onderzoek in te stellen naar

Middeleeuwen ontstaan. Het is eigenlijk veel

de zogenoemde Gravinneweg. Volgens de

waarschijnlijker, dat het Sneekermeer en de

overlevering zou dat een heel oude weg zijn,

aangrenzende Goingarijpster poelen oor-

die bij Workum begon en vervolgens via het

spronkelijk land zijn geweest. De begrenzing

Sneekermeer en langs de Boorn naar de

van beide meren van 1700 is op de bijgaande

hogere gronden bij Beetsterzwaag liep.

kaart getekend. Het valt op dat de afgelopen

Volgens sommigen zou die weg ooit eens op

drie eeuwen nog vrij veel land verloren ging.

last van een gravin zijn aangelegd. Dokkum

Ook de naam Goingarijpster poelen (meer-

dacht aanvankelijk dat die Gravinneweg wel

voud) als naam voor één meer geeft duidelijk

eens wat te maken kon hebben met het oud

weer dat hier ooit (veel) meer land is

kerkhof, waarnaar hij toen nog op zoek was,

geweest. Het voorkomen hier van het topo-

en waarop hij twee jaar later een onderzoek

niem De Klok roept visioenen op van een in

zou instellen. Zijn waarnemingen op de

het meer verdronken kerk.

bodem van het meer leverden wat dat betreft
een teleurstelling op. Er was helemaal geen
weg te zien, maar ‘een uitgestrekte vlakte

Lolke Dokkum had omstreeks 1913 ook al zo

van een bepaalde aardlaag.’ Een breedte van

zijn vermoedens. Hij achtte het waarschijnlijk

200 meter was geen zeldzaamheid. Bij proe-

dat het kerkhof had behoord ‘tot een dorp,

ven thuis kon hij vaststellen dat de grond

dat zich wellicht later verplaatst heeft, of ver-

sterk ijzerhoudend was. De Gravinneweg was

loren geraakt is; hierop wijst niet alleen het

geen weg, maar een oude zandrug. Hij kwam

feit dat er zoowel meer- als mindergegoeden

nog wel met een andere interessante waarne-

begraven zijn, hetgeen blijkt uit de meerdere

ming. Volgens hem zou het water, waaraan

of mindere dikte van het eikenhout; maar

het oud kerkhof lag, oorspronkelijk Gaw of

ook vooral dat we in die omgeving alles

Geau hebben geheten. De betekenis daarvan

benaamd vinden, hetgeen op een concentra-

zou zijn geweest: ‘de weg waarlangs men

enz.’ Nog een aanwijzing voor het verloren

tiepunt wijst.’ Aanwijzingen waren volgens

gaat’. Langs deze vaarweg ontstond uiteinde-

gaan van veel land is de verkavelingsrichting

hem de resten van een gracht en een ring-

lijk een dorpje. De al genoemde Rokoepôle

die onder Goaiïngea en Goaiïngaryp exact

muur op de plek van het oud kerkhof, alsme-

lag in het verlengde van deze Gaw die, van-

dezelfde is. De sloten onder beide dorpen lig-

de stenen, die konden duiden op de aanwe-

wege de rode kleur van de ijzerhoudende

gen in bepaalde gevallen zelfs precies in het

(Kaart Kerst Huisman)

Gravinneweg

ondergrond ‘Reade Gaw’

verlengde van elkaar. Men kan er op de kaart

werd genoemd. In het

een lineaal langs leggen. Het is een belangrij-

Stadsfries werd dit ‘Rode

ke indicatie dat men eenmaal langs deze slo-

Koe’, wat vervolgens weer tot

ten rechtdoor van Goaiïngea naar

Rokoe werd. Vandaar dat dat

Goaiïngaryp kon wandelen. Dat die twee dor-

eilandje zo heette. Een

pen iets met elkaar te maken hebben, kan

belangrijke aanwijzing vorm-

gezien het overeenkomende eerste deel van

de volgens Lolke Dokkum ook

de naam haast niet anders. Het heeft er veel

het toponiem Sweagen, zoals

van dat Goaiïngaryp is ontstaan vanuit

het later bekende Starteiland

Goaiïngea, en dat het kerkhof van de

in de 19de eeuw heette. Die

Sweagen met het opschuiven van die ontgin-

naam duidde volgens hem op

ning te maken heeft. <

‘een rij huizen zooals bv.
Boornzwaag, Beetsterzwaag
Luchtfoto uit 1980 met iets boven het
midden van de foto de plek waar eens
het Sneker oud kerkhof lag. (Tresoar)

> Meer weten:

• L.A. Dokkum, Het Sneeker oud kerkhof en de
Gravinneweg, De Vrije Fries, 1913
• H. Halbertsma, Het Sneeker Oud-Kerkhof,
De Vrije Fries, 1946
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COLUMN EELKE GEMENGDE BERICHTEN
90 jaar geleden…
Bewaarschool

(Foto Hoge Noorden)

Koudum, 1 november 1921. Er wordt ons medegedeeld dat het met het onderwijs aan de bewaarschool
naar wensch gaat. De opkomst is best, terwijl de kleintjes dol veel houden om te gaan naar de juffrouw die
zoo mooi met hun kan spelen en zooveel lieve dingen
leert. Jammer dat de Raad der gemeente de aangevraagde subsidie heeft afgewezen. De vroede vaderen zien
blijkbaar het belang van zulk een nuttige inrichting nog
niet in. (De Jong’s Nieuwsblad)

IDS DE JONG

voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Er bestond voor
deze zaak uitermate grote belangstelling en zowel binnen als buiten het Paleis van Justitie ging het er rumoerig aan toe. In het gebouw is een enkele maal gebruik
gemaakt van de wapenstok, buiten werden af en toe
charges uitgevoerd tegen betogers, de motorpolitie trad
ook op en later hield politiebrandweer het publiek met
een aantal stralen op een afstand. (Heerenveense
Koerier)

50 jaar geleden…
Bejaardentehuis

Better?
Der hat in tiid west dat ek skippers sa no en dan
skilje moasten. Mar dat wie in hiel trelit. Dan
moast it skip earne oan de kant. Net samar op de
Grutte Brekken of sa, dêr wie gjin tillefoan. Nee, yn
in doarp. Oanlizze is al aardich lêstiger as de auto
efkes ho hâlde, yn in doarp noch lêstiger. Likegoed,
oanlizze, je moasten wer in folgjende fracht ha.
Nei de kroech, yn de kroech stie in tillefoan. Earst
mar in bakje kofje, of, it is ommers in skipper, in
slokje, dan noch ien en dan freegje nei de tillefoan.
Papierke út ’e bûse, sa handich wienen dy mannen
der ek net mei en dan it nûmer draaie. En dan mar
hoopje dat der oan de oare kant opnaam waard.
Mar meastal wie dat net sa. Dan twa mooglikheden, sitten bliuwe, noch twa slokjes, en dan wer
besykje, of nei board, en dan yn in oar doarp en in
oare kroech mar werris besykje. Lit ús it mar net
mear ha oer dy perioade dêr foar, sûnder de tillefoan. Doe wie it noch folle dreger om oan de
fracht te kommen. Oer de post koe it ek net, want
it duorre soms wol moannen foardat de skipper
wer yn eigen domisily werom kaam.
Mar no. No fart de skipper mei lading fan it iene
plak nei it oare plak dêr’t er losse moat. Mar dan
skillet er mei de befrachter of mei oaren, kin ik
dêr yn de buert ek noch wer wat ophelje. En wat
foar priis per ton. No, ik set it wol op de mail,
ploep laptopke oan, ploep, piip, wer efkes skilje,
akkoart, en at dat dêr is, kin ik dan ek wat werom
meinimme. Ja of nee, sa en sa. Fansels, it is drok,
dat we allegear hieltyd berikber binne. Fansels, de
jeugd kin al hûndert kear om ús hinne yn de
behanneling fan dat spul. Wis, al dat nijmoadrige
is net oan allegear like goed bestege. En ja, de
âlderen kinne net hielendal meikomme, dy
moatte we stypje. Mar fertel no net dat alles
eartiids allegear better wie.
Eelke Lok (Drachten, 1950) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
it skiednisprogramma ‘It Paad Werom’.
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80 jaar geleden…
Tippen
Mantgum, 18 november 1931.
Onlangs bracht de Franeker Courant
een artikel over een spel, waarvan
wij tot toen het bestaan niet hebben geweten. Waarschijnlijk wordt
het weinig meer beoefend.
Trouwens, ook in vroeger jaren was
het geen verbreid spel, het werd
slechts in het Noorden van de provincie gespeeld, meestal in dorpen
die liggen in de onmiddellijke nabijheid van de vroegere Middelzee. Tippen deed men vooral
in het zomerhalfjaar zoo voor en na de jaarlijksche kermis. De heer Wiersma, schrijver van het artikel, merkt op,
dat hij het spel heeft meegedaan in Mantgum en in
Jorwerd, dat evenals Hoptille behoort tot de vroegere
Middelzeedorpen. (Nieuwsblad van Friesland)

70 jaar geleden…

Koudum, 8 november 1961. Tehuis voor ouden van
dagen staat er in Koudum onder het straatbordje
‘Hillepad’ op één van de wrakste bouwsels die de hoofdplaats van
Hemelumer
Oldeferd nog
ontsieren.
Vijfentachtig
jaar geleden is
dit gore geval
hier opgetrokken: een wanprodukt uit een tijd, toen men onder bejaardenzorg verstond het wegstoppen van oude, arme mensen in schamele verblijven. In dit grauwe vochtige, aftandse
Koudumer bejaardentehuis wonen nog altijd elf oude
mensen, die een schraal, berustend lachje over hebben
voor de mededeling, dat zij spoedig in een nieuw te bouwen tehuis in Koudum terecht zullen kunnen. Ze geloven
het niet meer. (Het Vrije Volk)

50 jaar geleden…

Zijn gezin dreef weg

Brandende locomotief op station

Opeinde, 6 november 1941. De heer N. zou zijn woonschip over de Leijen voeren naar Oostermeer. Er stond
een sterke noordenwind. Aan de noordelijke oever van
de Leijen gekomen brak opeens de treklijn met als
gevolg dat zijn gezin weer in zuidelijke richting afdreef,
waartegen N. niets kon doen. Met een bootje vond hij
tenslotte zijn gezin terug aan de zoomen van ’t
Zwartveen, waar men toen een paar nachten moest blijven. Dit hachelijke avontuur liep gelukkig zonder persoonlijke ongelukken af. De woonschuit was iets beschadigd. (Leeuwarder Nieuwsblad)

Dronrijp, 30 november 1961. Brandend als een fakkel
reed woensdagmorgen tegen half acht een in lichterlaaie
staande dieselelektrische locomotief het
station van
Dronrijp binnen.
De brand was
kort na het vertrek uit Deinum
uitgebroken,
nadat de
wagenbestuurder enige explosies had gehoord. De passagiers in de uit
vijf oude personenwagons bestaande Blauwe Engel hebben niet geweten dat ze door een ‘brandende fakkel’
werden voortgetrokken. De wagenbestuurder besloot
ondanks de felle brand die in de cabine woedde, door te
rijden tot Dronrijp, daar anders de lijn LeeuwardenHarlingen geblokkeerd zou worden. Nadat hij de trein
op het station tot stilstand had laten komen, sprong hij
ongedeerd op het perron. (Het Vrije Volk)

60 jaar geleden…
Kneppelfreed
Leeuwarden, 17 november 1951. Roerige tonelen
voor ’t Paleis van Justitie in Leeuwarden. De politierechter te Leeuwarden heeft gisteren Fedde Schurer terzake
van belediging
van de kantonrechter te
Heerenveen
veroordeeld
tot veertien
dagen gevangenisstraf

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

JAN VAN ZIJVERDEN

Oudste burgerboek online
Wie in de middeleeuwse stad een beroep wilde uitoefenen, moest lid zijn van een gilde. Alleen burgers of poorters konden lid worden van een gilde. Wie in het stadsbestuur wilde komen, moest enkele jaren burger zijn. Je
werd automatisch burger als je vader dat ook was of als
je het burgerrecht kocht. Als je de kosten van een paar
gulden had betaald en een eed had afgelegd, werd je
ingeschreven in het burgerboek. Naast de datum van
inschrijving en de naam van de nieuwe burger werden
beroep en geboorteplaats genoteerd. Soms ook de
vorige woonplaats of andere gegevens zoals zoons die
tegelijk het burgerrecht kregen. De ‘burgerboeken’ zijn
een belangrijke bron voor historisch onderzoek. Sinds
kort is op de website van Tresoar ook het alleroudste
burgerboek te raadplegen. Het gaat om de burgers van
Sneek die in de periode 1517-1612 zijn ingeschreven.
www.tresoar.nl

Verhuizing Hindelooper kamers gestart
Hindelooper schippers zagen in de 17de en 18de eeuw
heel wat van de wereld. Van al het moois dat zij onderweg tegenkwamen, was veel terug te vinden in de

Fries Fotoarchief uitgebreid
Onlangs is het Fries Fotoarchief uitgebreid met meer dan
5.000 afbeeldingen van Friesland. Het gaat om de
ansichtkaartencollecties van de heren Van der Zee en
Sytse ten Hoeve. Van der Zee begon nu bijna honderd
jaar geleden met het verzamelen van ansichtkaarten van
zijn geboortestad Sneek. Zijn zoon H.Y. van der Zee nam
de hobby van zijn vader over en ging ook andere soorten
beeldmateriaal verzamelen. Samen legden zij een unieke
collectie aan van ruim 2.600 prentbriefkaarten, foto’s en
dia’s van Sneek. In 2009 droeg de familie Van der Zee
de kaarten over aan Tresoar. Inmiddels zijn ze allemaal
gedigitaliseerd en beschreven. Ook de bijzondere
ansichtkaartencollectie van Sytse ten Hoeve, de
voormalig directeur van het Fries Scheepvaart Museum,
is op deze manier toegankelijk gemaakt. In zijn collectie
zitten naast stads- en dorpsgezichten ook diverse kunstkaarten en een aantal parallelkaarten (een anoniem
plaatje dat door het bijschrift, bijvoorbeeld ‘groeten
uit…’, is gekoppeld aan een bepaalde plaats). In totaal
zijn er nu ruim 65.000 afbeeldingen van Friesland te
vinden in het Fries Fotoarchief.
www.friesfotoarchief.nl

Dubbeltentoonstelling Franeker universiteit
Op last van Napoleon Bonaparte werd de Universiteit
van Franeker gesloten. Dat was in 1811, nu tweehonderd
jaar geleden. Tegelijkertijd krijgt de universitaire traditie

Oldehove geadopteerd
Afgelopen september is de Oldehove officieel geadopteerd door groep 5/6 van OBS Oldenije in Leeuwarden.
De Oldenije heeft nu een eigen pagina op de Oldehove-

inrichting van hun huizen met bijvoorbeeld porselein uit
China, stoffen uit India en beschilderde meubelen met
invloeden uit het Oostzeegebied. Onderzoekers kwamen
van heinde en verre om de merkwaardige ‘mix and
match’ cultuur te bekijken. In 1877 werd speciaal voor
het Fries Genootschap een Hindelooper kamer samengesteld die te zien was op de Historische Tentoonstelling in
het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Deze evocatieve
vorm van presenteren sloeg enorm aan bij het publiek.
Het jaar daarop was al een Hindelooper kamer te zien
op de Wereldtentoonstelling van Parijs. Op dit moment
zijn gespecialiseerde restauratoren druk bezig met het
verhuisklaar maken van de Hindelooper kamers van het
Fries Museum. Dat gebeurt met de grootste zorg. Bij de
opening van het nieuwe Fries Museum op het Zaailand
zal het fenomeen Hindelooper kamer in een geheel
nieuw jasje te zien zijn.
www.friesmuseum.nl

website van Historisch Centrum Leeuwarden. Op deze
pagina kunnen leerlingen hun foto’s, tekeningen, gedichten en verhalen plaatsen. De landelijke Open
Monumenten Klassendag is de aanleiding voor de adoptie. De bedoeling is dat kinderen zo meer leren over en
betrokken raken bij een monument in hun eigen omgeving, in dit geval de beroemde scheve toren van
Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

in Friesland weer een nieuw leven met de University
Campus Fryslân, de nieuwe organisatievorm voor universitair onderwijs en onderzoek in Friesland. Museum
Martena in Franeker en Tresoar grepen die twee gebeurtenissen aan om een dubbeltentoonstelling te maken
over de geschiedenis van de Franeker universiteit.
Tresoar beheert de oorspronkelijke universiteitsbibliotheek van Franeker. Dat is een rijke en belangwekkende
collectie met één van de oudste handschriften van ons
land, een paar boeken die van Erasmus zelf zijn geweest
en veel andere schatten. Je zou de bibliotheek de spiegel
van het intellectuele Europa van de 17de en 18de eeuw
kunnen noemen. Voor de tentoonstelling over de
Franeker universiteit is een reconstructie gemaakt van de
bibliotheek in 1601. In Museum Martena zijn voor deze
gelegenheid alle 98 professorenportretten te zien.
Daarnaast besteedt het museum aandacht aan het studentenleven in het 17de- en 18de-eeuwse Franeker.
Waren de Franeker studenten echt van die ‘loskoppen’,
zoals hun bijnaam luidt? Wat at een student en waar
sliep hij? Wat voor lessen volgde de student? Kijk voor
meer informatie over de tentoonstellingen en alle activiteiten op www.museummartena.nl en www.tresoar.nl
25
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UITVINDERS EN PIONIERS

JAN VAN ZIJVERDEN

Johan Eilerts de
jungle van Surina
Op de lijst bekende Friezen van Wikipedia staat op de twaalfde plaats in de categorie ‘geschiedenis’ Johan
Eilerts de Haan, militair en ontdekkingsreiziger. Wie verder zoekt, vindt al snel meer over de Friese
domineeszoon die tweemaal een expeditie leidde naar het hart van de Surinaamse jungle. Tijdens zijn eerste
tocht in 1908 ontdekte hij de Lucierivier. Twee jaar later trok hij opnieuw de binnenlanden van Suriname in. De
44-jarige expeditieleider overleefde de tocht niet en kreeg een junglegraf. Tot op de dag van vandaag herinnert
het Eilerts de Haangebergte ons aan de reislustige marineofficier.

26
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Haan verkent de
name

O

Op 3 oktober 1865 krijgen dominee Anneus
Frederik Eilerts de Haan en zijn vrouw Fenna
Henriëtta Doedes Breuning gezinsuitbreiding.
In Noordwolde komt Johannes Gijsbert
Willem Jacobus (Johan) ter wereld. Als vader
Eilerts de Haan wordt beroepen in Ternaard
vertrekt het gezin naar het noorden van

De expeditie trekt door de jungle, 1908. (Particuliere collectie)

marineofficier die wordt geassisteerd door een
luitenant, een legerarts en opzichters die de

Friesland. Daar groeit Johan Eilerts de Haan
op. Op 16-jarige leeftijd tekent hij bij de

van Suriname stelt twee landmeters aan. Eén

aan- en afvoer van de bagage en voedselvoor-

marine. Als adelborst 3de klasse begint hij zijn

van hen, J.A.F. Cateau van Rosevelt, tekent in

raden regelen. Het KNAG maakt graag

opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de

1882 de eerste enigszins betrouwbare topo-

gebruik van marineofficieren vanwege hun

Marine in Den Helder. De ambitieuze jonge-

grafische kaart van Suriname. Wie de kaart

grote kennis van astronomische plaatsbepa-

man brengt het tot luitenant ter zee 1ste

goed bekijkt, ziet dat de kuststrook redelijk

ling, hydrografie, topografie en cartografie.

klasse. Zijn grote passie is de hydrogafie, de

bekend gebied is. Maar nog zo’n tweederde

Voor de marine is deelname interessant om

wetenschap die zich bezighoudt met het

van het land is niet of nauwelijks in kaart

hun personeel praktische ervaring op te laten

beschrijven van de zeebodem door het meten

gebracht. De Vereniging voor Suriname komt

doen in onbekende gebieden en wateren.

van de diepte, het getij, de golven en de stro-

met het plan om het binnenland systematisch

Ook prestige en publiciteit spelen een belang-

ming van het water. Een soort landmeten op

en multidisciplinair te laten onderzoeken. Het

rijke rol. De expedities van 1908 en 1910 staan

het water. In 1903 krijgt hij het gezag over

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig

onder leiding van Johan Eilerts de Haan.

één van de hydrografische opnemingsvaartui-

Genootschap (KNAG) maakt zich sterk voor

gen van de marine in Nederlands-Indië.

een serie expedities en weet het Ministerie

De bovenloop van de Surinamerivier

Volgens jaargenoot Samuel Pierre ‘l Honoré

van Koloniën over te halen om tussen 1901 en

In 1906 is de grensafbakening met Brazilië

Naber is zijn belangrijkste kwaliteit ‘dat hij

1911 zeven expedities uit te zenden waarbij

een hot item in Suriname. De expedities die

ruimen praktischen zin met theoretischen

door middel van driehoeksmeting en rivierop-

dan nog op het programma staan, richten

aanleg vereenigde en meer uit zijn universaal-

namen de witte vlekken op de kaart van

zich daarom vooral op het grensgebied. De

instrument haalde dan de meesten onzer ver-

Suriname in kaart moeten worden gebracht.

expeditie van 1908 krijgt als opdracht het

mochten’. Hij ontwikkelt in die tijd een eigen

Alle expedities staan onder leiding van een

bovenstroomgebied van de Surinamerivier in

methode voor plaatsbepaling en hij werkt

Johan Eilerts de Haan (midden) op de Gran Rio bij Goddo, 14 november 1908. (Particuliere collectie)

mee aan een nieuwe methode om de getijden te voorspellen.

Suriname op de kaart
Intussen worden aan de andere kant van de
wereld de binnenlanden van Suriname in
kaart gebracht. De goudkoorts en het rubbertappen maken dat de interesse voor de tot
dan toe vrijwel onbekende binnenlanden van
Suriname sterk toeneemt. Het gouvernement
< Johan Eilerts de Haan (links), officier van gezondheid
J.H.A.T. Tresling en hun gidsen, 1908. (Particuliere collectie)
27
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Overzichtskaart van Suriname, samengesteld door den Chef
der Opnemingsbrigade van Suriname, 1913. (Koninklijk
Instituut voor de Tropen)

Tijdens de tocht doet

van de expeditie is moeizaam. Zo verschijnen

Eilerts de Haan twee

er van de acht beloofde gidsen maar drie en

ontdekkingen. ‘Het

overlijdt al snel één van de creoolse expeditie-

blijkt dat ons ver-

leden aan de gevolgen van malaria. De stem-

moeden, dat het

ming in het team is matig. Conrad Carel

Wilhelmina-gebergte

Käyser, luitenant ter zee 2de klasse en rechter-

niet verbonden is

hand van Eilerts de Haan, noteert in zijn ver-

met het

slag: ‘Het laat zich begrijpen, dat de stemming

Toemoekhoemak

in ons kamp dien avond, met een doode in ons

gebergte, waar is. De

midden, zeer neerslachtig was’. Niemand weet

Franssen

dan nog dat ook de expeditieleider elf dagen

Herderschee-piek is

later zal overlijden. Nadat Eilerts de Haan zich

de oostelijke top van

al een aantal malen koortsig, misselijk en

eene afzonderlijke

benauwd heeft gevoeld, stelt de dokter op

bergketen’. Tijdens

25 augustus bij hem de diagnose malaria. Met

het tweede deel van

‘kamfer-aether injecties’ probeert hij nog ver-

de expeditie stuiten

betering te brengen in de toestand van de

de expeditieleden op

inmiddels ijlende expeditieleider. Dat slaagt

een nieuwe rivier:

niet. Eilerts de Haan raakt in coma en overlijdt

‘deze loopt in de

op 29 augustus: ‘Diep ontroerd sloten wij hem

richting N.t.W. en

de ogen, den man, die daar in de eenzame

heeft een breedte

wildernis, ver van vrienden en familie, zijn

van ongeveer dertig

leven liet voor de goede zaak (…)’. De volgen-

meter. Van doorwa-

de dag zoeken de andere expeditieleden een

den is geen sprake.

geschikte plek voor een graf. Het graf mag in

Gehele scholen [vleesetende] anjoemara’s

de regentijd natuurlijk niet onderlopen. Uit

zwemmen hier rond (…)’. Deze zijtak van de

één van de korjalen maken ze een kist, waar-

kaart te brengen, om de resultaten van eer-

Corantijn krijgt de naam Lucierivier. Volgens

na ze de leider naar zijn laatste rustplaats

dere expedities meer naar het Oosten en het

de algemeen gangbare overlevering is Lucie

brengen. Onder leiding van Käyser gaat de
expeditie verder. Na zeven maanden keren

Westen met elkaar te verbinden en om het
gebied tussen de bron van de Surinamerivier
en de Corantijn te verkennen. De expeditie,
die bestaat uit een vierkoppige (blanke) staf,
26 creolen en twee indianen, vaart op 30 juni
de Surinamerivier op. Eenmaal in het binnenland huren de expeditieleiders een groep bosnegers in om hen veilig met hun korjalen

De expeditie van 1908
krijgt als opdracht het
bovenstroomgebied van
de Surinamerivier in
kaart te brengen

Käyser en zijn team weer terug uit de jungle.
In Paramaribo valt hen in april 1911 ‘een gastvrije en, voorzover de treurige herinnering aan
het overlijden van Eilerts de Haan dit toeliet,
feestelijk ontvangst ten deel’. Ruim een jaar
later wordt de overleden expeditieleider vereerd met een borstbeeld in het centrum van

(boomstamkano’s) verder te transporteren

een nichtje van de expeditieleider, andere

Paramaribo. De bergketen die hij tijdens de

langs de vele gevaarlijke rivierversnellingen.

bronnen beweren dat zij het liefje van Eilerts

eerste expeditie ontdekte – en aan de voet

Wat hen te wachten staat, is onduidelijk. Zelfs

de Haan in Paramaribo was. Hoe het ook zij,

waarvan hij twee jaar later werd begraven –

de bewoners van de jungle weten het niet:

de rivier zou een belangrijke schakel vormen

gaat de geschiedenis in als het Eilerts de

‘Inlichtingen over de boven-rivieren zijn

in de Corantijnexpeditie van 1910.

Haangebergte. Wie dat besluit neemt, is onbekend. Maar al in 1913 is het Eilerts de

schaarsch. Verder dan twee dagreizen is niemand de rivier opgevaren’. De expeditie is

Een junglegraf

Haangebergte terug te vinden op de

zeer succesvol. Eilerts de Haan en zijn team

Na zes expedities is bijna heel Suriname in

‘Overzichtkaart van Suriname, samengesteld

weten de beoogde bergtoppen te bereiken

kaart gebracht. Alleen het stroomgebied van

door den Chef der Opnemingsbrigade van

en ook de metingen slagen allemaal: ‘Het

de westelijke grensrivier, de Corantijn, is nog

Suriname’. Het westelijk deel van deze bergke-

opmeten van een bergpanorama eischt veel

een witte vlek op de kaart. Een nieuw expedi-

ten heet vanaf die tijd Käysergebergte. <

inspanning en groote nauwkeurigheid.

tieteam krijgt als opdracht om de Lucierivier

Verwaarlozing van oogenschijnlijke kleinighe-

op te varen tot aan de Corantijn en zich dan

den kan oorzaak zijn van groote moeilijkhe-

langzaam af laten zakken naar de kust. Johan

den, wanneer later uit de gemeten bergpano-

Eilerts de Haan krijgt opnieuw de leiding. Op

rama’s de kaart moet worden geconstrueerd’.

19 juli 1910 vertrekt de expeditie. De aanloop

28

> Meer weten:

• Arnold Wentholt, In kaart gebracht met kapmes
en kompas, ABP/KNAG, 2003
• De oorspronkelijke reisverslagen in het tijdschrift
van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap, 1910 en 1912
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VERDWENEN BEROEPEN

MARGREET VAN DER ZEE

Opsnijders uit Harlingen
De meisjes en vrouwen die met een mes de ruwe kantjes

Voordat de klei geschikt was om er vormlingen van te

Na 24 uur waren de opsnijders aan de beurt om de vorm-

van de gedroogde ongebakken stenen haalden, werden

maken, werd het in de kleimolen met water vermengd tot

lingen op het grote steenveld op zijn kant te zetten, zodat

opsnijders genoemd. De foto is omstreeks 1900 door

een kneedbare massa. De kleiton waarin een as met mes-

de onderkant kon drogen. Daarbij sneden ze meteen de

Maria Anna Sybilla van der Hoek op een tichelwerk in

sen de klei sneed en maalde, werd aangedreven door het

gedroogde kantjes van de vormlingen. Om beschadiging

Harlingen gemaakt. Van der Hoek, geboren in 1880 te

paard. In de 17de eeuw is voor dit apparaat zelfs een

te voorkomen ging dit blootsvoets. Kleine meisjesvoeten

Harlingen, was de eerste vrouwelijke fotograaf in

patent aangevraagd in Friesland en tot halverwege de

waren geschikter om tussen de kwetsbare gedroogde

Harlingen. In de 19de eeuw was het langs de trekvaart

19de eeuw was de kleiton de enige vorm van mechanisa-

stukken neer te zetten. Bovendien kon de vormling het

ten oosten van Harlingen één en al bedrijvigheid: panbak-

tie in de steenbakkerij. De gemalen klei ging vervolgens

gewicht van een kind na 24 uur wel dragen. Na een paar

kerijen, kalkovens en maar liefst twaalf steenovens. De

naar de vormtafel waar één man, opsteker genoemd, een

dagen stapelden vrouwen ze op in hoge lange rijen om ze

Friese zeeklei was zeer geschikt voor steenfabricage.

hoeveelheid afsneed die net iets meer was dan nodig was

verder te laten drogen. De vormploeg kon de vrouwen

Tichelwerk ‘De Onderneming’ (opgericht in 1856) van Abe

voor de vorm. De vormer rolde de bal klei eerst door het

nooit zo snel bijhouden met het vormen van de stenen.

Schippers was één van die fabrieken. Baksteenmaken was

zand om te voorkomen dat de klei aan de vorm vastkleef-

De vrouwen hadden zodoende tijd over voor de huishou-

seizoensarbeid waarbij vaak hele families door de tasker,

de. Dan ging het in de vorm, werd de klei afgestreken en

ding. Het duurde een paar weken voor de stenen gebak-

de werkbaas, in april werden aangenomen. Ongeveer een

doorgegeven aan een jongen die de vormling uit de vorm

ken en afgekoeld waren. De Harlinger steenbakkerijen

derde deel van het personeel waren vrouwen en kinderen.

op het met zand bedekte steenveld neerlegde. De lege

maakten tussen 1850 en 1880 hun bloeiperiode door. De

De seizoenswerkers verbleven vaak in huizen van de

vorm werd afgespoeld door de afdragers. De opsteker, de

landbouwcrisis, de kinderwet, de achterblijvende mechani-

fabriek. Van half april tot september werkten ze zestien

vormer en de afdragers samen werd de vormploeg

satie en modernisering en de concurrentie leidden tot de

uur per dag en daar ging een kleine rustpauze van af.

genoemd, waarbij de vormer het meeste aanzien had. Het

teloorgang van de kleiverwerkende industrie in en rond de

Alleen als het weer het niet toeliet, was het volk even vrij.

drogen van de vormlingen was van de weergoden afhan-

havenstad. <

Begin maart werd de klei afgegraven van het aangekoch-

kelijk. Te snel drogen gaf scheuren bij het bakken en bij

te stuk land. Per praam ging het naar de steenfabriek.

zware regen en hagel werden ze afgedekt met rietmatten.

(Foto Hannemahuis, met dank aan Jeanine Otten)

Margreet van der Zee (Sneek, 1967) is sinds 2003 conservator van
Museum Joure.
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BOEKEN
Aan de vissers heeft het niet gelegen.
Het reddingstation van Moddergat
(1878-1942)
Ihno Dragt
Museum ’t Fiskershúske, Moddergat, 2011
132 pp. isbn 9789070626006

‘Ik maak en legateer aan de Noord en
Zuid Hollandsche Redding Maatschappij
gevestigd te Amsterdam de som van
twaalf duizend gulden om te strekken
voor de aanschaffing, de bewaring, het
onderhoud en de vernieuwing van een
reddingboot met aan- en toebehooren te
plaatzen op eenig punt van de vaste kust

JAN VAN ZIJVERDEN

van de Provincie Friesland waar de
Maatschappij dit het meest dienstig zal
achten, en waar zoodanig toestel tot
heden niet is gevestigd.’ Deze passage
komt uit het testament van de vermogende Lieuwe Buma (1796-1876) uit
Makkum. Buma was de zoon van een
welgestelde schipper. Samen met zijn
ongetrouwde broers en zus bleef hij ook
na de dood van zijn ouders in het ouderlijk huis wonen. Terwijl zijn broer
Johannes het familiekapitaal beheerde,
maakte de wat zonderlinge huiskamergeleerde Lieuwe eindeloos studie van de
klassieke oudheid. Toen hij alleen overbleef, besloot hij een deel van zijn kapitaal na te laten aan het reddingwezen,
dat zich in die tijd sterk professionaliseerde. Al voor een bedrag van ongeveer
2.000 gulden kon de reddingmaatschappij
een compleet reddingstation met inventaris realiseren. Toen de maatschappij het
legaat Buma kreeg, waren kort daarvoor
verschillende schepen op de Engelsmanplaat gestrand. En dat terwijl de inwoners
van Paesens al eens eerder hadden
gevraagd of het mogelijk was een
reddingboot in het dorp te stationeren.
Die mogelijkheid deed zich nu voor. Maar
omdat de zee vanuit Paesens door aan-

slibbing niet meer bereikbaar was, viel de
keuze uiteindelijk op het buurdorp
Moddergat. In Aan de vissers heeft het
niet gelegen beschrijft conservator-directeur Ihno Dragt van Museum ’t Fiskershúske de geschiedenis van het reddingstation van Moddergat. Aanleiding is de
restauratie van de laatste reddingboot die
in het kustdorpje was gestationeerd: de
L.A. Buma III. Dragt begint met een schets
van de context van het station.
Achtereenvolgens passeren een korte biografie van Lieuwe Annes Buma, de oprichting en werkzaamheden van de Noord- en
Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij
en het reddingwezen vanuit Moddergat
vóór de oprichting van het station.
Daarna volgt een overzicht van de reddingsoperaties die vanuit het station zijn
ondernomen, waarbij hij tussen de bedrijven door de organisatie van het station,
het wel en wee van de bemanning en de
bouwgeschiedenis van de Buma III
schetst. Het boek sluit af met twee hoofdstukken over de levensloop van de Buma
III nadat het station gesloten werd en
over de restauratie van dat schip. Het
boek leest vlot. Dat ligt niet alleen aan de
prettige schrijfstijl van de auteur, maar
vooral ook aan het oog voor detail waar-

mee het boek is geschreven. Details waarvan het beoogde lezerspubliek ongetwijfeld zal smullen, zoals het verhaal van de
tweede reddingboot die met wagen en al
‘terwijl de bootsman en verdere manschappen bezig waren de reddingboot, na
een gedane proeftocht, over den zeedijk
in Moddergat te brengen (…) van den
tegen dien zeedijk gelegden straatweg
afliep en daardoor in volle vaart terechtkwam op het dak van een geheel aan den
voet van dien dijk gebouwd huis.’ Of het
verhaal van de vissers die maar liefst een
jaar gevangenisstraf kregen (waaronder
een visser van 72 jaar) toen zij een lading
krenten uit een gestrand schip illegaal
aan de man brachten. In 1942 werd het
station opgeheven omdat het aantal
strandingen in het gebied sterk afnam en
er tegelijkertijd steeds meer motorreddingboten werden ingezet door de
reddingmaatschappij. Voor een motorreddingboot was geen plek in Moddergat,
simpelweg omdat er geen haven was. Het
station van Oostmahorn nam de taken
van Moddergat over. De bijzondere
geschiedenis van de roeireddingboten van
Moddergat is met deze rijk geïllustreerde
publicatie echter voor een breed lezerspubliek vastgelegd.

Slotakkoord aan de 19de eeuw. Het
Dokkumer muziekfeest van 1897
Ihno Dragt
Het Admiraliteitshuis, Dokkum, 2011
88 pp. isbn 9789081704816

troubadour Piter
Wilkens. Ooit was
de Oldehove een
droom. De stad
wilde een toren
bouwen die de
hoogste van de
wijde omgeving zou
worden. Al toen de
toren nog maar 10
meter hoog was, begon hij scheef te zakken. Alle zeilen werden bijgezet om verder
scheefzakken te voorkomen, maar na 39
meter moest de bouw worden stilgelegd.
Erwin Boers heeft alle feiten rond dit merkwaardige bouwwerk op een rijtje gezet.

de club het ene succes na het andere.
Inmiddels spelen de Harkemase Boys in
de Topklasse. Journalist Radboud Droog
beschrijft de succesjaren van de club en
volgde club en spelers het laatste jaar op
de voet. Daarmee krijgt de lezer een
uniek kijkje achter de schermen van de
derde voetbalclub van Friesland.

KORT
Van Achlum naar Achmea. De historische route naar een coöperatieve verzekeringsgroep 1811-2011
Ton Duffhues, Robert Vonk en Jan Korsten
Walburg Pers, Zutphen, 2011
512 pp. isbn 9789057307324
Boerenzoon Ulbe
Piers Draisma was
in 1811 de initiatiefnemer voor de
oprichting van een
onderlinge brandverzekering in
Achlum. In de loop
van de 19de eeuw zien ook elders in
Nederland tientallen onderlinge verzekeringen het licht, waarbij de leden gezamenlijk
de risico’s dragen voor brand-, hagel- en
stormschade, ziekte en ongevallen. Ton
Duffhues, Robert Vonk en Jan Korsten
deden uitgebreid onderzoek naar de
geschiedenis van Achmea. Zij beschrijven
hoe uit Friese onderlinge verzekeringen,
katholieke boerenverzekeringen in het zuiden van het land en plaatselijke ziekenfondsen in de grote steden van Nederland
uiteindelijk een aantal grote verzekeraars
op coöperatieve grondslag ontstaan, die
uiteindelijk samengaan in Achmea. Een
bedrijfsgeschiedenis die tegelijk een beeld
schetst van de ontwikkelingen in twee
eeuwen (coöperatief) verzekeringswezen.
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Het Dokkumer
muziekfeest van
1897 was dit
voorjaar onderwerp van een
tentoonstelling in
het Admiraliteitshuis in Dokkum.
Het tweedaagse muziekspektakel deed
Dokkum destijds op zijn grondvesten
schudden. Niet alleen had het ‘Dockumer
Muziekcorps der dienstdoende Schutterij’
tien korpsen uitgenodigd, het was een
volksfeest met wedstrijden mastklimmen
en hardlopen met hindernissen. In deze uitgave staan het programmaboekje van het
muziekfeest van 1897 en de fraaie zwartwit foto’s van het evenement centraal.
Oldehove, scheve toren van
Leeuwarden
Erwin Boers
VVV, Leeuwarden, 2011 (in de reeks
Monumenten Leeuwarden), 76 pp.
De Oldehove is een ‘symbool van complete
mislukking’. Tenminste, dat zingt de Friese

De Harkema en De Boys
Radboud Droog
PENN, Leeuwarden, 2011
179 pp. isbn 9789077948675
Nederlanders
zijn dol op
mensen die
ondanks hun
succes gewoon
blijven.
Harkemase
Boys is een club
van zulke mensen. Deze voetbalclub iets
ten noorden van Drachten werd opgericht
in 1946. De afgelopen vijftien jaar boekte

Troch de wyn.
De Friese vloot 1866-1966
Frits Jansen en Klaas Jansma
(eindredacteurs)
PENN, Leeuwarden, 2011
576 pp. isbn 9789077948668
In de volksmond
wordt Troch de
wyn nu al aangeduid als de
‘skûtsje-bijbel’. De
eerste druk was in
een mum van tijd
uitverkocht. Tot de
Tweede Wereldoorlog beheersten skûtsjes het transport
op de Friese binnenwateren, nu doen deze
tjalken alleen nog dienst als vakantie-,
woon- en wedstrijdschip. Troch de wyn
behandelt de geschiedenis van de
skûtsjes, waarbij de bouw van deze
schepen en het wonen en werken op
een skûtsje centraal staan.
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19 januari 2012
Havens, húzen en haden: Harlingen op de kaart
Lezing door Meindert Schroor over plattegronden en
vogelvluchtkaarten van Harlingen. Aan de hand van de
kaarten schetst Schroor een indringend beeld van het
wel en wee rond de poort van Friesland.
www.hannemahuis.nl

17 november
Een avond met archiefschatten
Lezing door Jeanine Otten (archiefbeheerder) en Henk
Oly (amateurhistoricus) over stukken met een bijzondere
betekenis uit het Harlinger stadsarchief. Otten vertelt het
verhaal achter de stukken, Oly verzorgt een flitscursus
paleografie.
www.hannemahuis.nl
20 november
De kunst van het eieren zoeken
Lezing door Pieter Breuker over het in 1857 in
Leeuwarden uitgegeven boekje ‘De kunst van het eieren
zoeken’ van Fokke Atzes Dijkstra.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
23 november
Gezonken als een baksteen
Lezing door Michel Bartels (gemeentelijk archeoloog
Hoorn) en Pieter Tichelaar (kenner Fries aardewerk) over
het wrak en de lading van de Friese tjalk die in 1572 ter
hoogte van het Hoornse Hop verging.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Wilhelminaplein. Uiteraard met aandacht voor Sociëteit
Amicitia, Hotel Siderius, het Friesch Koffiehuis en de City
Bar.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
11 december
Museumuurtje
Museumuurtje met Pieter van Leeuwen, conservator in
het Museum van het Nederlandse Uurwerk. Aanleiding is
de recente aanwinst van 35 Friese klokken.
www.museumjoure.nl

KALENDER
tot en met 28 november
Haan en varken in MCL
Het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof
organiseren doorlopend kleine presentaties van hun collecties in vitrines in het Medisch Centrum Leeuwarden. Op
dit moment toont het Fries Museum de haan in verschillende gedaanten. Het Keramiekmuseum presenteert een
aantal kolossale martavanen (voorraadpotten) rond het
verhaal van het varken dat in een martavaan veranderde.
www.friesmuseum.nl of www.princessehof.nl

4 december
Horeca aan en om het Zaailand
Ad Fahner vertelt aan de hand van foto’s over de historie
van cafés, hotels en andere horeca rond het

18 december
Parkeergarage Zaailand
Sytze Holwerda, directeur parkeergarages Leeuwarden,
vertelt over de bouw van de oude en nieuwe parkeergarage onder het Wilhelminaplein.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 31 december
De Academia van Vrieslant
Dubbeltentoonstelling over de geschiedenis van de
Universiteit van Franeker. Museum Martena toont het
studentenleven in Franeker en alle professorenportretten
zijn daar voor het eerst sinds eeuwen te bekijken.
Tresoar maakte een reconstructie van de universiteitsbibliotheek van 1601.
www.tresoar.nl en www.museummartena.nl

(Foto Hoge Noorden)

VERWACHT
In het volgende nummer van Fryslân (januari) artikelen
over de spraakmakende Britse historicus Jonathan Israel.
Israel was hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de
Universiteit van Londen en is nu verbonden aan de
prestigieuze Amerikaanse universiteit van Princeton. Hij
was onlangs in Nederland voor een korte promotietour
naar aanleiding van zijn nieuwste boek Democratic
Enlightenment dat een uiteenzetting geeft van zijn
opmerkelijke opvattingen over het radicale Verlichtingsdenken.
Dr. Yme Kuiper (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Jacob
van Sluis (Tresoar) spraken met hem over zijn held
Spinoza, over Nederland, Friesland, over de populaire en
academische geschiedschrijving, over maatschappelijke
en religieuze tolerantie en over de armoede van het
geschiedenisonderwijs.
Dingeman van Wijnen is de Nederlandse uitgever van
Israel, dus ook van Revolutie van het denken – Radicale
Verlichting en de wortels van onze democratie. Van
Wijnen schrijft over zijn ervaringen met de befaamde
Verlichtingsdenker.

tot en met 29 januari 2012
125 jaar Friese IJsbond
Tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum ter
gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Friese
IJsbond.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

tot en met 18 maart 2012
Thijs/Evert Rinsema avant-garde in Drachten
Tentoonstelling in Museum Dr8888 over de gebroeders
Rinsema. Thijs en Evert Rinsema waren niet alleen uitstekende schoenmakers. Thijs was een talentvolle schilder,
Evert een dichter. Onder invloed van kunstenaar Theo
van Doesburg komen de broers in aanraking met De Stijl
en het Dadaïsme. Hun ontwikkeling raakt in een stroomversnelling. Thijs en Evert Rinsema worden in hun tijd
gerekend tot de internationale avant-garde.
www.museumdrachten.nl

Het tijdschrift en de
vereniging achter het
tijdschrift
Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en
Cultuur/ Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en
Kultuer is de vereniging voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis en cultuur van Fryslân. Het
Genootschap heeft een traditie die teruggaat tot de
oprichting in 1827, maar is er in de eerste plaats voor
de mensen van hier en nu, voor de inwoners van
Friesland en voor hen die zich met Fryslân verbonden
voelen. Het Fries Genootschap geeft naast Historisch
Tijdschrift Fryslân ook het wetenschappelijk jaarboek
De Vrije Fries uit, en organiseert allerlei activiteiten op
historisch gebied, zoals excursies, lezingen en symposia. Met Historisch Tijdschrift Fryslân laat het Fries
Genootschap zien dat de geschiedenis van Fryslân een
spannend verhaal is, dat nooit is afgelopen. Door de
verbinding met de actualiteit te leggen maakt het tijdschrift duidelijk dat wie het Fryslân van nu wil begrijpen, het verleden moet kennen.
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