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Johan Huizinga noemt als kerngedachte van de Franse Revolutie dat niet langer (herstel van) oude
rechten drijfveer voor politiek handelen is, maar waar men naartoe wil. Met andere woorden: niet
langer het verleden, maar de toekomst is bron van politieke inspiratie.
‘1813’ herdenken we de komende twee jaar als begin van het Koninkrijk der Nederlanden, als een
nieuwe start op de puinhopen van de Franse Tijd. Feitelijk herdenken we daarmee twee eeuwen Oranje
op de troon en, min of meer, twee eeuwen de centraal bestuurde natiestaat als reflex op de chaos
die de oude Republiek er met haar gewestelijk gekift en gekijf van had gemaakt. Deze vastgebakken
zwartwit-tegenstelling bepaalt de feestelijkheid van vandaag. Vraag is of die hosannah terecht is. En of
toentertijd ‘de Friese geschiedenis’ niet meer meedeed om de toekomst vorm te geven en afgedaan
had als inspiratiebron.
Deze Fryslân reflecteert de keuzes van toen tegen de achtergrond van hun alternatieven, al dan
niet gedreven door persoonlijke belangen en hardnekkige oude principes. En: hoe Fries konden de
federatieven zijn nadat eigenlijk al in 1801 onder zware Franse druk het pleit was beslecht en de
kans op gewestelijke soevereiniteit zo goed als verkeken was? Jacques Kuiper, gepromoveerd op het
onderwerp, Philippus Breuker, op dit terrein bijna publicist te noemen, en Peter de Haan laten in vijf
artikelen hun licht schijnen op een interessante fase van onze geschiedenis. <
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DOOR SYDS WIERSMA

Alledaags bijzonder
Het Fries Film Archief (FFA) bestaat dit jaar 25 jaar. Sinds 1988 verzamelt en beheert het FFA het
filmische erfgoed van Friesland. Het gaat om films en video’s die in of over Friesland, of door Friese
filmmakers, zijn gemaakt. Het grootste deel van het materiaal is afkomstig van Friese amateurfilmers
en aan het FFA geschonken of in beheer gegeven. Het is dus een echte volkscollectie.

‘Big talk about a small town’, een promotiefilm over Drachten, van
Han Mook uit 1968.

De collectie, die bij
Tresoar wordt bewaard,
bestaat uit ruim 6.000
films en video’s die voor
een deel zijn gedigitaliseerd. Ze zijn via
www.archieven.nl online
te bekijken. Voor meer
informatie kijk op
www.friesfilmarchief.nl.
Naast aanvragen van
particulieren krijgt het
FFA ook vragen van bedrijven zoals Omrop
Fryslân en het Fries
Museum, maar ook van
theatermakers. Op het
Noordelijk Film Festival
verzorgt het FFA een
archiefprogramma en
met Blik op Beeld laat
het materiaal zien uit
de betreffende regio
waar een filmavond
wordt georganiseerd.

D

e oudste film in de collectie komt uit 1921 en is
gemaakt door Willy Mullens, een pionier van de
Nederlandse cinema die ook filmjournaals maakte.
Hij legde verschillende steden op film vast. In Leeuwarden
is bijvoorbeeld een politieman te zien die het verkeer bij
de Beurs regelt. Het materiaal is gedigitaliseerd en online
op de website van het Fries Film Archief (zoeken op
Leeuwarden en 1921) te bekijken.

Van voetbal tot Elfstedentocht
Met de komst van de relatief goedkope Super 8 films wordt
het filmen voor een breed publiek toegankelijk en vanaf de
jaren zeventig zijn steeds meer mensen bezig met filmen.
Dat levert een explosie aan materiaal op. Veel films laten
het dagelijks leven zien. Zoals dat van Gerard Sipma uit
Drachten die, naast films over bedrijven en evenementen,
ook het familieleven in de jaren zeventig en tachtig filmt,
met onder andere beelden van vakanties in Friesland.
Enkele decennia eerder is het filmen nog meer voor de elite.
Zo filmt Mindert Hepkema in de jaren dertig het leven als
advocaat aan de Leeuwarder Willemskade, met zeiltochten
op zijn jacht. In zijn functie als oprichter en voorzitter van
de Vereniging De Friesche Elf Steden laat hij diverse tochten
filmen. Het Fries Film Archief heeft ook beelden van de
Elfstedentocht van 1941, die gemaakt zijn door Piet Wagter,
bloemist en amateurfilmer uit Sneek. In de jaren veertig
en vijftig legt hij zijn eigen familie vast, zoals zijn zoontjes

Beeld uit de film ‘IJlst, Bolsward en Hindeloopen’ van J.D. de Jong
uit 1956.

die blaasvoetbal spelen in de woonkamer. Fotografen zoals
Sjoerd Andringa, Johannes Doedes de Jong en Piet Plantinga
filmen vaak naast hun werk. Hun gevoel voor beeld en
compositie levert pareltjes op en ze hebben meestal betere
apparatuur, wat de kwaliteit ten goede komt.

Collectie
Anneke van Renssen (toenmalig student filmgeschiedenis
en later directeur van Filmhuis Leeuwarden en het Fries/
Noordelijk Film Festival) en haar voorganger Tjerk Visser zijn
de eerste collectievormers van het FFA. Op basis van Van
Renssens inventarisatie van ruim duizend films en video’s
werd de collectie opgebouwd. Ze bracht tussen 1989 en 1991
in kaart wat er aan materiaal over en in Friesland was. Dat
kwam overal vandaan, bij particulieren, musea, gemeenten,
filmmakers en filmbedrijven. Die lijst is het uitgangspunt
geweest om met het verzamelen van dat materiaal te
beginnen en naar het archief in Leeuwarden te krijgen.
Steeds meer organisaties en bedrijven geven hun films
inmiddels in beheer bij het FFA. Onlangs nog bracht het
Fries Paarden Stamboek zijn unieke film- en videocollectie
bij het filmarchief. Deze wordt nu gedigitaliseerd en volgend
jaar ingezet bij het theaterspektakel Faderpaard, dat in januari
2014 in het WTC Expo in Leeuwarden wordt opgevoerd, met
in de hoofdrol het Friese paard. <
Syds Wiersma (Grou, 1963) is coördinator bij het Fries Film Archief.
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DOOR TRINEKE KAMERLING

Schatten uit de
Topografische Atlas
N

og maar een eeuw geleden stond in het
heidegebied tussen Zwaagwesteinde
en Twijzel slechts hier en daar een
schamel onderkomen; zogenoemde spitketen of
plaggenhutten. ‘Eénkamerwoningen’ van hout
en riet, bedekt met plaggen, waar vaak grote
gezinnen woonden. Onder erbarmelijke omstandigheden bewerkte hier de allerarmste bevolking
van Friesland de heidegronden. Omstreeks 1900
legt de Groninger fotograaf Johannes Gerardus
Kramer de armoede in de heidestreek vast. In
de collectie
van het Fries Museum bevindt zich
Doede
Nieuwenhuis
in
1941.
deze
indrukwekkende serie foto’s van de hei-

debewoners in Kollumerland. Een moeder met
baby op de arm en zoon tegen haar aangedrukt
kijkt argwanend de lens van Kramer in. De man
in het veld bewaart liever afstand. Vanaf 1901
(Woningwet) werden zulke hutten opgeruimd.
De Woningbouwvereniging liet in plaats daarvan
stenen woningen bouwen. De huur werd laag gehouden, zo’n 75 gulden per jaar. Langzaam maar
zeker nam de bewoning in het heidegebied toe.
Zandpaden werden verhard. In 1939 is de laatste
hut opgeruimd. Slechts een enkele bewaarde of
nagebouwde spitkeet (Harkema) herinnert aan
de kommer van dit gezin in de Friese Wouden. <

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

Trineke Kamerling (Utrecht, 1973) is dataconservator bij
het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof.
Ze is kunsthistorica en houdt zich bezig met de registratie en documentatie van museale collecties.
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THEMA

DOOR JACQUES KUIPER

Ere wie ere toekomt?
Herdenking 1813-2013  
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat
toekomstig koning Willem I, zoon van de
1795 verdreven Nederlandse stadhouder,
juichend op het Scheveningse strand
werd ingehaald. Nederland was
bevrijd van het Franse juk en Willems
thuiskomst in het door oorlog berooide
en uitgeputte land markeerde het
begin van een nieuw tijdperk in de
vaderlandse geschiedenis. Dat wordt
uiteraard herdacht en gevierd.

H

et ‘Nationaal Comité 200 Koninkrijk’,
bestaande uit bekende Nederlanders,
kwijt zich van zijn taak. Voor de komende jaren staan grote nationale evenementen op
stapel. De feestelijkheden duren tot 2015 omdat
in de jaren 1813-1815, volgens de website van het
officiële herdenkingscomité, ‘de basis werd gelegd voor het Koninkrijk en de ontwikkeling werd
ingezet naar een democratisch bestel’. Dat laatste
klinkt wat merkwaardig. Koning Willem I was een
autocraat (‘le roi décide seul’) en wars van volksinvloed. Zijn regeringsperiode kenmerkte zich
door politieke onthouding. Wat dit aanbelangt zou
de lat beter bij 1848 (Thorbecke) kunnen worden
gelegd. Afgezien daarvan kan de Bataafse Revolutie van 1795 met evenveel recht vertrekpunt van
een nieuwe tijd worden genoemd.

Eerherstel voor Bataven
De periode 1795-1813 kennen we uit de schoolboeken als de Franse Tijd. Die term bevat een
waardeoordeel. Dit revolutionaire tijdvak, dat we
nu liever aanduiden als de Bataafs-Franse tijd
omdat dat meer recht doet aan de Nederlandse
component, zat lange tijd in het verdomhoekje
van onze vaderlandse geschiedbeoefening. De
Bataven werden weggehoond als onoriginele
geesten die slaafs het Franse voorbeeld volgden. Onnederlandse figuren die niet strookten
met het vertrouwde, door de antirevolutionaire
mythe ‘God, Vaderland en Oranje’ gevormde

Op 19 mei 1798 nam ook Leeuwarden deel aan de landelijke festiviteiten ter viering van de aanname van de
Staatsregeling en als uitvloeisel daarvan de vestiging van de eenheidsstaat. Een zinnebeeldige optocht door de
stad eindigde op de Lange Pijp waar een tempel der één-en-ondeelbaarheid was opgetrokken. In het midden van
de voorstelling de symbolische verbranding van het zogeheten ‘zevenkoppig monster’, een eertijds gebruikte
aanduiding voor het oude federale staatsbestel. Tekening van Petrus Groenia. (Historisch Centrum Leeuwarden)

geschiedbeeld. In de loop van de vorige eeuw
kantelde het beeld. De Franse Tijd werd door
een nieuwe generatie historici herondekt en
diepgaand onderzocht. De verguisde Bataven
ontvingen eerherstel. Tegenwoordig zijn het authentieke vernieuwers, die onder Franse invloed
de Nederlandse staat en samenleving grondig
hebben gemoderniseerd en aan wie de natie veel
is verschuldigd. De revolutieperiode wordt niet
meer gezien als een onwelkom intermezzo maar
juist als een cruciale fase in onze geschiedenis
waarin het oude federale bestel met zijn uitwassen van het verdorven regentendom en het
autoritaire stadhouderschap plaats maakte voor
een moderne, gecentraliseerde eenheidsstaat. De
latere koning Willem I, die niet uit was op herstel
maar oud en nieuw wilde samenbrengen, kwam
in 1813, zoals men dat placht te noemen, ‘in een
gespreid bedje’ terecht. Voor de bewonderaars
van het latere koningshuis was het uiterst zuur
om te constateren dat de eenheidsstaat zonder
Oranje tot stand was gekomen, maar ook hoe
zwak het anti-Franse sentiment in ‘bezet’ Nederland was en zich beperkte tot enkele aspecten

Nationale Vergadering in Den Haag, prent van George
Kockers uit 1797. Nederlands eerste echte democratisch
gekozen parlement kwam op 1 maart 1796 voor de
eerste maal bijeen, vergaderde nagenoeg dagelijks en
bestond uit 126 leden. Daarvan waren er elf afkomstig
uit Friesland. Onder hen bevonden zich de broers C.L.
en E.M. van Beyma, J.L. Huber en de doopsgezinde
Harlinger arts en geschiedschrijver Simon Stijl. Ook de
ex-Fries en Franeker oud-hoogleraar Johan Valckenaar
maakte deel uit van deze eerste Nationale Vergadering
(1796 -1797).
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van de vreemde overheersing, vooral de conscriptie (dienstplicht). Liever bejubelden ze het herstel
van Nederlands onafhankelijkheid in 1813 dat
een einde maakte aan de nationale vernedering
en een nieuwe tijdperk inluidde. Hedendaagse
historici zien die verheerlijking van 1813 als een
staaltje mythevorming dat past in een latere fase
van oranjegezind nationalisme. Reden genoeg
om de voorgaande periode wat nader te beschouwen. Want hoe Nederlands was die zogenaamde
Franse Tijd dan wel?

Fries schrikbewind
De eerste jaren van de Bataafse Republiek stonden in het teken van een democratisch experiment. Ons eerste echte parlement, de Nationale
Vergadering, werd in 1796 met algemeen kiesrecht gekozen. Voor provincie- en gemeentebesturen gold hetzelfde. Kinderziekten, restauratie
en later vooral Napoleons hand zouden de prille
democratie teniet doen. De revolutie van 1795
leidde niet direct tot een nieuw bestel. De door
velen gekoesterde federale staatsvorm bleef
intact. Gewesten, steden en gemeenten bleven
vooralsnog autonoom. Daar concentreerden zich
ook de krachten van het behoud. In Friesland,
aanvankelijk bestuurd door een coalitie van gematigde revolutionairen en federalisten, leidde
dit tot een ingewikkeld conflict. Op lokaal niveau,
vooral in Leeuwarden, manifesteerde zich een
populistische stroming die permanente revolutie
voorstond. Het conflict escaleerde, radicale revolutionairen pleegden een staatsgreep en vestigden in Friesland een eenpartijstaat. Dit zogeheten
Friese schrikbewind, uniek in Nederland, woedde
zo’n twee jaar. Tot afschuw van de natie. De Nationale Vergadering dreigde, maar was zonder wettige instrumenten een tandeloze tijger. In 1798
werd de impasse over een grondwet doorbroken
met twee staatsgrepen. Het ‘zevenkoppig monster’ was verslagen. Ook voor Friesland waren
de gevolgen groot. De Staatsregeling van 1798
introduceerde de eenheidsstaat die volledige onderwerping aan de centrale overheid impliceerde.
Tekenend voor de situatie was een nieuwe departementale verdeling (1799) die de oude provinciale grenzen en benamingen negeerde. Friesland
bestond even niet meer. Voorbij was ook de
revolutie. De revolutionaire idealen van politieke
participatie en volkssoevereiniteit raakten op
de achtergrond, de revolutionaire bezieling verdween, de burgers keerden zich af van politiek.
Het eigenlijke vernieuwingswerk moest echter
nog beginnen. Dat deden topambtenaren die het
land in autoritaire stijl regeerden. Oud-patriotten

‘Committé van Remotie’, karikatuur van de dramatische
gebeurtenissen op 16 augustus 1795 in de Grote
Kerk te Leeuwarden, toen plaatselijke militanten zich
op ernstige wijze vergrepen aan de graven van de
Friese Nassaus. De prent is afkomstig uit het in 1796
in Londen uitgegeven Hollandia Regenerata, een
verzameling spotprenten op de Bataafse Republiek
gemaakt door de Zwitser David Hess, militair in dienst
van de stadhouder tot de omwenteling van 1795.
(Koninklijke Bibliotheek)

onder wie Gogel, ontwerper van een nieuw belastingstelsel, en Van der Palm, grondlegger van
onze moderne onderwijswetgeving.

Militaire dictatuur
In Parijs had Napoleon in 1799 de macht overgenomen. De eerste consul, weldra keizer, streefde
naar de hegenomie in Europa. De Bataafse Republiek, bij het Haags Verdrag (1795) door Frankrijk
als zelfstandige bondgenoot erkend, raakte daarmee verzeild in een bijna permanente oorlog.
Voor Napoleon, die onze onafhanklijkheid en
constitutie aanvankelijk respecteerde, was Nederland een potentiële geldschieter. Maar een politiek verdeelde natie, waar vermogende oud-regenten toekeken, genereerde onvoldoende geld.
Bovendien waren de beoogde hervormingen na
1798 uitgebleven. Zonder een goed functionerend staatsapparaat kon geen extra geld worden
geïnd. Toen aan beide voorwaarden niet voldaan
werd, greep Napoleon in. In 1801 dicteerde hij
de Bataafse Republiek een nieuwe grondwet en
stelde een nieuwe regering in: het Staatsbewind,
een autoritair, reactionair en corrupt regime. De
democratie verloor weer verder terrein, maar
de ruk naar rechts leidde wel tot nationale verzoening. Om de federalisten te gerieven kregen
departementen en gemeenten meer armslag,
oud-regenten mochten weer ambten vervullen. Hun voormalige patroon, de uitgeweken

ex-stadhouder, gaf zijn fiat daaraan. Overigens
schatte Oranje zijn eigen kansen laag in. In 1805
bood hij de Bataafse Republiek aan van zijn aanspraken af te zien in ruil voor vijf miljoen gulden.
Datzelfde jaar greep Napoleon opnieuw in. Het
Staatsbewind was zo vermetel geweest de keizer
te herinneren aan Nederlands onafhankelijke
status. De vertrouwde collegiale bestuursvorm
maakte plaats voor het eenmansbewind van Napoleons vertrouweling R.J. Schimmelpenninck.
Maar ook hij viel in ongenade en stond in 1806
voor de keus: aftreden of annexatie. De raadspensionaris trad af, waarna Napoleons jongere broer
Lodewijk tot Koning van Holland werd gekroond.
De republiek verdween, maar Nederland bleef als
Franse satelliet formeel zelfstandig. Beoogd marionet Koning Lodewijk maakte ook werk van die
onafhankelijkheid. Dat werd hem wel noodlottig.
Op 9 juli 1810 werd de monarchie per keizerlijk
decreet bij Frankrijk ingelijfd. Nederland verloor
zijn onafhankelijkheid, de Franse Tijd was nu
echt aangebroken. Tot eind 1813 zuchtte ons land
onder een militaire dictatuur. Toen kwam de gelukkige bevrijding.

Vernieuwingsdrift
Toekomstige koning Willem I keerde in 1813 terug
in een ander land. Staat en samenleving waren
ingrijpend gemoderniseerd. Vooral de jaren 1805
tot 1810, toen het centrale gezag onder onder het
bewind van Schimmelpenninck en daarop aansluitende Koninkrijk Holland nieuwe impulsen
kreeg, waren op dit gebied de vruchtbaarste geweest. Koning Lodewijk had het hervormingswerk
van zijn directe voorganger, veelal met dezelfde
Nederlandse mensen, gewoon voortgezet. Onder
keizerlijk bewind werd nog het een en ander aan
toegevoegd (burgerlijke stand, kadaster, metriek
stelsel, enz.) maar het leeuwendeel van de wetgevende arbeid was toen al voltooid. Nederlands
buitenlandse politiek werd deze jaren weliswaar
volledig door Parijs gedicteerd, de binnenlandse
politiek bood voldoende speelruimte voor de eigen Nederlandse vernieuwingsdrift. Dat deze vernieuwers hun inspiratie aan Frankrijk ontleenden,
is geen schande en doet ook niets af aan het feit
dat hun werk een Nederlandse aangelegenheid is
geweest. Daarmee legden ze de grondslag voor
het moderne Nederland. Koning Willem I maakte
er dankbaar gebruik van. Ere wie ere toekomt. <
Dr. Jacques Kuiper (Heerenveen, 1952) is historicus.
Hij promoveerde in 2002 op een onderzoek naar de
Bataafse Revolutie (1795-1798) in Friesland. Hij doet
onderzoek naar en publiceert over lokale en regionale
geschiedenis en is deelveldredacteur van de Nieuwe
Encyclopedie van Fryslân.
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De lotgevallen van een
Friese Jacobijn, Cornelis
Godschalk

Kassel is een Frans provinciestadje dichtbij de Belgische grens met zo’n
2500 inwoners. De voornaamste bezienswaardigheid is het voormalige
16de-eeuwse gemeentehuis in renaissancestijl. Vijftig kilometer westelijk
ligt Duinkerken. Dit is Frans-Vlaanderen, een typische grensstreek waar
ruim twee eeuwen geleden een paar duizend gevluchte Nederlandse
patriotten en hun gezinnen in ballingschap leefden. Onder hen ook flink
wat Friezen.

Carnavalsviering op de Markt
in Kassel, Frans Vlaanderen,
in 1860. In de Romeinse
Tijd was de plaats een
strategisch gelegen castellum
(burcht) en vertrekpunt
van zeven heerwegen. Op
dit schilderij van Alexis
Bafcop, vertegenwoordiger
van de Vlaamse School,
op de achtergrond het in
renaissancestijl gebouwde
vroegere ‘Landshuys’, dat
tegenwoordig een historisch
en volkskundig museum is.
(Musée du Mont-Cassel)

I

n 1787 hadden ze de benen genomen. Hun revolutiepogingen in de Republiek waren gesmoord door een Pruisisch interventieleger en het herstelde stadhouderlijke
bewind zwoer wraak. Sommigen vertrokken naar een andere
gemeente of ander gewest, anderen weken uit naar het buitenland dit geval Noord-Frankrijk. Zoals de katholieke kleermakersgezel Cornelis Godschalk (1768-1837) uit Leeuwarden.
Hij vestigde zich uiteindelijk in Kassel waar hij ook zijn
toekomstige echtgenote ontmoette: de Française Constance
Coloos, dochter van een plaatselijke timmerman.

Patriot
Cornelis was medio april 1768 in Breda geboren als zoon
van meester-kleermaker Pieter Godschalk en Maria Straatmans. Omstreeks 1770 verhuisde het gezin naar de Friese

‘In de Jonge Moor’ is een voormalig woon- en winkelpand aan Over
de Kelders in Leeuwarden van de plaatselijke lakenkoper Gosse van
Kammen (1759-1830). Hier kwamen in het diepste geheim de leden
bijeen van het Leeuwarder comité revolutionair dat uiteindelijk op 9
februari 1795 de omwenteling in de Friese hoofdstad bewerkstelligde.
Het pand is in de jaren twintig van de vorige eeuw gesloopt.
(Historisch Centrum Leeuwarden)

hoofdstad en vestigde zich in de Peperstraat. Pieter woonde
en werkte er tot zijn dood in 1806. Vader en zoon stonden
in de jaren tachtig aan patriotse kant. Ze waren lid van het
lokale vrijkorps en ze bezochten de Fraterniteit, de patriotse
sociëteit aan de Nieuwestad achter de Waag. Cornelis was
een tiener toen hij met politiek kennismaakte. Politiek was
gemeengoed die dagen. Er was veel beweging. Leeuwarder
patriotten ageerden tegen de stadhouder en de stedelijke oligarchie. Hun leidsman was Coert Lambertus van Beyma, de
Friese volmacht die in 1787 de lont in het kruitvak stak. Zijn
patriotse ministaatje in Franeker eindigde in chaos en ontreddering. De burgermilitairen waren geen partij voor de ge-
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oefende beroepssoldaten. De overhaaste aftocht leidde naar
Holland, waar de Friezen nog deelnamen aan de mislukte
verdediging van Amsterdam. Daarna trokken ze zuidwaarts,
via het huidige België naar hun toekomstig ballingsoord
Noord-Frankrijk, waar de vluchtelingen in kazernes in Sint
Omaars en Grevelingen werden opgevangen. Een ongewisse
en kommervolle periode brak aan. Een periode gekenmerkt
door onderlinge twist, armoede en vanaf 1789 de anarchie
en excessen van de Franse Revolutie. Onduidelijk is of Cornelis Godschalk actief heeft deelgenomen aan de troebelen
van 1787. Vooralsnog lijkt zijn rol bescheiden geweest. Hij
behoorde noch tot de gezochte, noch tot de naderhand (bij
verstek) veroordeelde patriotten in Friesland. Wel duidelijk
is dat hij eerst in Brussel verbleef en 20 februari 1788 in Sint
Omaars als vluchteling werd geregistreerd. Uit hoofde daarvan ontving hij van de Franse overheid een wekelijkse toelage
van twaalf livres. Een bedrag overeenkomstig zijn sociale
status. In tegenstelling tot anderen, die in Frankrijk werkloos
en berooid betere tijden afwachtten, berustte Godschalk
niet in zijn lot. Mede geholpen door zijn uitstekende kennis
van de Franse taal zocht hij naar wegen en middelen om de
misère te ontsnappen. Hij kreeg ten slotte een betrekking als
klerk bij een handelsfirma in Rijssel. Financieel onafhankelijk
verliet Godschalk in 1790 Sint Omaars en vestigde zich in
het naburige, rustiger Kassel.

De bom barst
Belangrijk voor zijn toekomstige leven waren de politieke
activiteiten die Godschalk in ballingschap ontplooide. Hij
kwam in contact met Johannes Lambertus Huber, één van de
voormannen van de Friese patriottenbeweging en een prominent onder de Nederlandse ballingen. De ex-regent was
nauw betrokken bij de voorbereidingen die met Franse steun
in eigen land zouden leiden tot de omwenteling van 1795.
Godschalk begeleidde Huber op geheime missies naar onder
meer Hamburg. De kleermakerszoon maakte snel carrière
in dit milieu. Tegen 1795 keerde hij terug op Nederlandse
bodem als secretaris van het nationaal comité revolutionair,
het orgaan dat de omwenteling coördineerde en na de val
van het oude bewind tijdelijk de macht in Nederland moest
uitoefenen. Een lastige opdracht want deze omwenteling
voltrok zich binnen het oude federale bestel en was daardoor primair een lokale en gewestelijke aangelegenheid.
Begin 1795 was Godschalk met zijn aanstaande bruid naar
Leeuwarden teruggekeerd. De ambtelijke zuiveringen boden
nieuwe kansen. Godschalks verdiensten voor de revolutie
werden door de nieuwe Friese machthebbers beloond met
een aanstelling als klerk bij de provinciale griffie. Zo’n overheidsambt verschafte bestaanszekerheid in deze economisch
zware tijden. Tevens reden om een gezin te stichten. Op 12
juli 1795 gaven Cornelis en Constance elkaar het jawoord.
Het werd geen gelukkig huwelijk. Ene Weltje Wiersma uit
Makkum gooide direct al roet in het eten. In de Friese pers

beweerde ze al geruime tijd ‘wel en wettig’ met Godschalk
gehuwd te zijn. De vermeende bigamist deed het af als een
leugen. Hij was druk met politieke zaken. Godschalk ontpopte zich als militant en behoorde tot een radicale stroming
die in Leeuwarden wild tekeer ging. Thuisbasis was de volkssociëteit aan de Nieuwestad, waarvan Godschalk één van de
directeuren was. Een podium voor demagogen als dominee
Abraham Staal en schoolmeester Klaas Kamminga, maar ook
een steen des aanstoots voor de bedaarde heren die Friesland na 1795 in gematigde en federalistische zin bestuurden.
Toen de militanten het stadsbestuur (municipaliteit) eenmaal naar hun hand hadden gezet en steeds brutaler optraden, barstte de bom. Tijdens de hete zomer van 1795 kwam
het tot geweldsincidenten met als dieptepunt de vernielingen
en lijkenschennis in de Grote Kerk, eerbiedwaardige laatste
rustplaats van de Friese Nassaus. Hiermee was de maat
vol. De Friese bestuurders sloegen hard terug. Eén van de
slachtoffers was ambtenaar Godschalk. Hij werd opgepakt,
verhoord en ontslagen.

Nationale staatsgreep

Johannes Lambertus Huber
(1750-1826) was een Friese
regent in het patriotse kamp.
Na 1787 als secretaris van
de commissaire-général des
réfugés hollandais C.L. van
Beyma werd hij invloedrijk
tijdens de ballingschap in
Frankrijk. Onder de Bataafse
Republiek had hij hoge
bestuurlijke posities op
gewestelijk en nationaal
niveau. Na 1813 was hij
vrederechter en grietman
(burgemeester) van Het
Bildt. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

Tussen Godschalk en zijn superieur, griffier Reinier Dibbetz,
boterde het niet. Ze waren ideologische tegenpolen. De academicus Dibbetz, ook een voormalige uitgewekene, was gematigd en evenals de meeste toenmalige Friezen federalist.
Zijn ondergeschikte was militant en bovendien aanhanger
van de vooral in Holland populaire eenheidsstaat. In de Friesche Courant, spreekbuis van ‘weldenkend Friesland’, pleitte
Godschalk krachtig voor die staatsvorm. Na een staatsgreep
begin 1796, waarbij Godschalk een sleutelrol vervulde en
die onder meer tot afzetting en vlucht van Dibbetz leidde,
werden de beide mannen elkaars doodsvijanden. In zijn, in
Den Haag uitgegeven periodiek Heraclyt en Democryt fulmineerde Dibbetz tegen de radicaal die hem als griffier (weldra
secretaris) was opgevolgd. Als hoogste ambtenaar en één
van de machtigste mannen in het toenmalige Friesland
belichaamde Godschalk de eenpartijstaat die bekendheid
kreeg als het Friese schrikbewind. Godschalks invloed en zijn
politieke intriges maakten hem zelfs gevreesd bij zijn Friese
strijdmakkers. De periode 1796-1798 stond in Friesland in
het teken van een revolutionair experiment dat pas stopte
met de introductie van een grondwet en de eenheidsstaat.
Daarvoor moesten overigens wel twee nationale staatsgrepen worden gepleegd. De eerste, een radicale in januari 1798,
werd door Godschalk van harte toegejuicht. Dat die Frieslands onafhankelijkheid voorgoed teniet deed, deerde hem
niet. Zijn Haagse politieke vrienden benoemden Godschalk
tot speciale nationale agent die in andere provincies grootscheepse zuiveringen doorvoerde. De volgende, dit maal
gematigde staatsgreep in juni 1798 werd hem evenwel fataal.
Zijn ontslag als provinciaal secretaris, tevens het einde van
zijn politieke carrière, had ingrijpende gevolgen. Godschalk
werd brodeloos.

Op de achtergrond een
beeld van de Leeuwarder
Peperstraat. In deze straat
woonde vanaf ongeveer 1770,
de uit Breda afkomstige
kleermaker Pieter Godschalk
met zijn gezin. Hier groeide
zijn oudste zoon Cornelis op,
die in 1787 noodgedwongen
het ouderlijk huis verruilde
voor een onzekere toekomst
in Noord-Frankrijk. Na
achtjarige ballingschap
keerde hij in 1795 terug in de
Friese hoofdstad. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

9

Fryslan_november_2013.indd 9

13-11-13 08:32

‘dat hij, Godschalk, zoveel voor het Vaderland had gedaan’.
Woorden van een diep gevallen, gefrustreerde revolutionair.
Na 1806 werd het rustiger rond Godschalks persoon. Wel
adverteerde hij tot maart 1808 met openbare verkopingen.
In 1811 onder Frans bewind zorgde hij (indirect) voor nieuwe
opwinding.

Met onbekende bestemming vertrokken

Christoffel Frederik Franck
schilderde de Boterwaag
in Leeuwarden omstreeks
1796. Pal achter de Waag was
eertijds de patriotse sociëteit
De Fraterniteit gevestigd.
(Historisch Centrum
Leeuwarden)

Gefrustreerde revolutionair
Het herleefde notariaat vormde zijn redding. Op 8 januari
1801 werd Godschalk na voorafgaand examen tot het ambt
toegelaten. Het notarisambt sloot aan bij zijn vorige werkzaamheden. Een meestertitel, sinds de Bataafse Revolutie
een verfoeid prerogatief, hoefde niet. De volgende jaren deed
hij vooral publieke verkopingen. Bij het Leeuwarder Departement van het Nut, waarvan hij even secretaris is geweest,
ontmoette Godschalk menige lotgenoot: vroegere militanten,
uitgerangeerd en teruggedrongen in de politieke anonimiteit.
Sommigen raakten gefrustreerd en verbitterd. Godschalk
greep naar de fles en ontwikkelde een drankprobleem. In de
periode 1802 tot 1806 ging de drankminnende notaris door
een diep dal. De stedelijke informatie- en authorisatieboeken spreken klare taal over hem. Zo pleegde hij echtbreuk
waarna op 23 februari 1804 het huwelijk met Constance werd
ontbonden. Ze overleed op 10 juni 1805 na een langdurig
lijden. In rouwadvertentie prezen haar ex-schoonouders haar
deugdzame karakter. Hun oudste zoon hertrouwde op 12 februari 1806 de 35-jarige weduwe Jetske Munniks. Nog diezelfde maand werd haar winkelpand op de hoek Lange Pijp en
de Weerd door Godschalk publiek verkocht. De winkelvoorraad ging in de uitverkoop. Het huwelijk duurde maar negen
maanden. Drie jaar later zou Jetske door het Hof onder curatele worden gesteld. De directe aanleiding tot deze scheiding
vinden we in de stedelijke bronnen. Begin november 1806
molesteerde hij enige dames, twee dagen later randde hij in
kennelijke staat de kasteleinse van de Vrouwenpoort en haar
meid aan. Vloekend en tierend werd hij door de wacht opgebracht. Tegen de dienders en omstanders riep de dolleman

Op 18 april 1811 werd bekend dat Godschalk bij Keizerlijk
decreet was aangesteld tot commissaris van politie te
Leeuwarden. Een functie waarvan er destijds maar drie
waren te vergeven in Friesland. De ontsteltenis moet groot
zijn geweest toen het nieuws van Godschalks benoeming
zich in Leeuwarden verspreidde. De verantwoordelijken
kwamen echter snel terug op het besluit. Twee maanden later
maakte Quirinus Steurbroek uit Brabant zijn opwachting
als Leeuwarder politiecommissaris. Een vreemd sujet,
even drankzuchtig als Godschalk. Steurbroek bleef tot
november 1822 in functie. En Godschalk? Die leek in rook
opgegaan. Medio 1815 bleek dat hij in Oost-Friesland had
gezeten. Over het hoe en waarom is niets bekend. Terug in
Leeuwarden wilde hij zijn notariële praktijk weer hervatten,
maar kreeg geen toestemming. Onder invloed van de Franse
wetgeving werden inmiddels hogere eisen gesteld aan het
ambt. Godschalk werd zaakwaarnemer, maar vond daarin
onvoldoende emplooi. Gelukkig was daar Anna Sabina Roll,
uitbaatster van het Heeren Logement aan de Wirdumerdijk
waar Godschalk vroeger openbare verkopingen hield en
menig glas ledigde. Anna Roll, die na de dood van haar
moeder de zaak in 1812 had voortgezet, was in 1780 in
Leeuwarden geboren. De ongetrouwde Anna zag wel iets
in de voormalige ultrarevolutionair en in november 1816
volgde Godschalks derde huwelijk. Een maand later ging het
logement annex woonhuis in de verkoop. In mei 1817 kwam
het voor 8.000 gulden in andere handen. De inboedel bracht
1969 gulden op. Het aanzienlijke totaalbedrag moest het
prille paar wel delen met Anna’s beide zusters en jongere
broer. Het laatste wat we hier over Godschalk vernemen is
de geboorte van een dochter op 6 maart 1818. Twee kinderen
uit zijn eerste huwelijk waren jong gestorven. Datzelfde jaar
vertrok het gezin met onbekende bestemming. Daarmee
houdt ook Godschalks levensverhaal (voorlopig) op. Wel
bekend is dat Godschalk 31 januari 1839 in Den Haag
overleed. Zijn weduwe ruim zes jaar later in Rotterdam,
waar ze met haar enige dochter woonde. Godschalks latere
leven zal zich in de latere Randstad hebben afgespeeld. In
zijn overlijdensakte staat hij vermeld als ‘oud-ambtenaar’.
Vermoedelijk geen verwijzing naar zijn revolutionaire periode
in Friesland, waar hij verre van onbesproken was. Het is
verleidelijk te veronderstellen dat Godschalk na 1818 in
Holland terugkeerde in overheidsdienst en dat hij dat, nog
onbekende ambt dankte aan zijn Hollandse oude politieke
vrienden en strijdmakkers die na de revolutie kennelijk wel
eieren voor hun geld hadden gekozen. <
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‘Een duivels complot’
Het Kollumer Oproer 

Nog altijd spreekt het Kollumer Oproer van 1797 tot veler verbeelding, zeker bij de streekbewoners. Romans, toneelstukken,
een culturele manifestatie en een toeristische wandelroute zijn eraan gewijd. De aandacht concentreert zich vooral op de
hoofdrolspelers, rebellenleiders als Jan Binnes (Oudwoude) en de legendarische figuur Salomon Levy (Zwaagwesteinde). Beide
stierven onder beulshanden en werden later in de streek met straatnamen vereerd.

E

en lokaal toneelgezelschap noemde zich ooit ‘Jan
Binnes’. Een paar jaar geleden verscheen een roman
waarin nu eens niet een illustere oproerling de
hoofdpersoon is, maar een exponent van de tegenpartij:
Abel Keuning (‘Abele Kruk’), sluiswachter-kastelein
van de Kollumerverlaat. De man die het die jaren tot
provinciebestuurder schopte en mede daarom één van de
mikpunten van de volkswoede werd die begin februari 1797
door de Woudstreek raasde. Dat auteur Rommert Tjeerdsma
de historische werkelijkheid af en toe geweld aandoet, is
hier minder relevant. Zo was Keuning niet doopsgezind,
maar ‘gewoon’ gereformeerd. Recensent Jetske Bilker (LC,
4 maart 2011), hiermee onbekend, vond het vervolgens
onvoorstelbaar dat mennisten de wapens opvatten. Toch
gebeurde dat destijds wel degelijk. In ieder geval in het
revolutionaire kamp. Ook onder de burgermilitairen, die
het oproer bestreden, ontbraken ze niet. Voor Bilkers kritiek
dat Tjeerdsma’s identificatie met de andere partij tot een
nieuw zwart-wit denken leidt valt wellicht meer te zeggen. De
toenmalige Friese machthebbers, die de milities uitzonden,
waren namelijk ook geen lieverdjes. Volgens tijdgenoten
oefenden ze een schrikbewind uit. De scherpslijpers, die
zich begin 1796 door een staatsgreep de gewestelijke
macht hadden toegeëigend, steunden op een kleine
minderheid. Ook buiten de provinciegrenzen, die hen nog
tot 1798 beschermden tegen elke inmenging van buitenaf,
genoten deze Friese Jacobijnen een kwalijke reputatie. Het
toenmalige Friese bewind bestond uit lieden die zichzelf als
revolutionaire voorhoede in Nederland zagen en toenmalig
Friesland opvoerden als gidsland. Het Kollumer Oproer
van 1797 vormde voor hen een uitgelezen kans om dat te
demonstreren. Deze bijdrage behandelt niet het oproer zelf,
maar de wijze waarop het Friese bewind er propagandistisch
voordeel uit probeerde te halen. Dat deed ze door de
revolte naderhand op te blazen tot een grootschalige
orangistische samenzwering die de Bataafse Republiek in
haar voortbestaan bedreigde. Deze mythe heeft naderhand
de beeldvorming over het Kollumer Oproer sterk beïnvloed.

Streekheld
Een oud en hardnekkig misverstand is dat het Kollumer
Oproer een gewelddadig protest is geweest tegen de Franse
aanwezigheid, ja zelfs tegen de Franse bezetter. Ook de ervaringen tijdens de Duitse bezettingsjaren droegen hier aan bij.
De Leeuwarder Courant maakte in 1946 gewag van een tweede Kollumer Oproer tijdens de Meistakingen van 1943. Twee
stakingsleiders werden in Oudwoude door de politie van bed
gelicht en opgesloten onder het Kollumer gemeentehuis.
Juist voordat de SD arriveerde wist een samengestroomde
menigte uit Oudwoude en omliggende dorpen door zware
druk uit te oefenen op de NSB-burgemeester het onfortuinlijke duo los te krijgen. Het voorval deed sterk denken aan
3 februari 1797, toen heethoofd Abele Reitses (‘Abel zal los’)
op soortgelijke wijze werd ontzet. In de kerk van Oudwoude
werd op 16 april 1946 een Friestalige gedenksteen onthuld
voor streekheld Jan Binnes. Daarop staat vermeld dat hij
op 18 februari 1797 in Leeuwarden is vermoord: ‘Hy foel yn
‘e striid foar frijdom en rjocht, foar it heitelân en oranje.’
Volgens de initiatiefnemers was Binnes een ‘yllegale strider
út de Frânske tiid’. Maar de Duitse bezetters hadden niets
gemeen met de Fransen van eertijds. Die waren in 1795 door
velen als bevrijders ingehaald, waren onze bondgenoten en
erkenden de Nederlandse onafhankelijkheid bij verdrag.

Gedenksteen op de
kerk te Oudwoude uit
1946 voor de ter dood
veroordeelde rebellenleider
Jan Binnes wiens openbare
terechtstelling (onthoofding)
op 18 februari 1797 in
Leeuwarden door duizenden
mensen werd gadegeslagen.
De steen werd in april
1946 ingemetseld door
de commissie Skaed en
Ljocht uit Kollum. Skaed en
Ljocht was een plaatselijk
toneelgezelschap dat in de
voor- en naoorlogse jaren
op verschillende plaatsen
in Friesland een speciaal
voor dit doel geschreven
openluchtspel opvoerde over
het Kollumer Oproer. (Foto
Hoge Noorden)
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Zo’n honderd door de Friese
autoriteiten gearresteerde
rebellen werden op 4 februari
1797 tijdelijk vastgehouden
in de kerk te Kollum om
naar Leeuwarden te worden
getransporteerd. Nog
diezelfde dag werden ze
echter door een grote groep
medestanders ontzet, die
korte metten maakte met de
revolutiegetrouwe bezetting
van het dorp. Illustratie
van Ids Wiersma in ‘Rimen
en Teltsjes’ uit 1871 bij het
verhaal ‘Minne Jorrits reis nei
it Kollumer Oproer’ van Joost
Halbertsma over de revolte.

Bezetters werden ze pas in 1811 toen Napoleon het Koninkrijk Holland van jongere broer Lodewijk bij het Keizerrijk
inlijfde. Fransen waren begin 1797 in Kollum en omstreken
ook nergens te bekennen.

Tegen het Friese gezag
Het Kollumer Oproer had ook een voorganger. In 1634 was
Kollum middelpunt van een belastingoproer dat in hevigheid
niet onderdeed voor het bekendere oproer van 1797. De
leider van deze eerder revolte, ene Ofke Haijes (‘Capitain
van Collum’), werd ter dood veroordeeld en onthoofd. Voor
beide opstanden geldt dat ze primair waren gericht tegen
de gewestelijke overheid. De rebellen van 1797 kwamen
niet in opstand tegen een vermeende Franse bezetter,
maar tegen het Friese gezag. Een revolutionair bewind,
dat met moderne middelen als een volkstelling (1795) en
invoering van de dienstplicht (1796) de beslotenheid van
de traditioneel ingestelde gemeenschappen in de Wouden
op de proef stelde. Invoering van de dienstplicht voor
weerbare mannen tussen 18 en 40 jaar vormde de directe
aanleiding tot het Kollumer Oproer van 1797. Het besluit
was in Den Haag gevallen, maar de uitvoering ervan was
in de toenmalige staatkundige constellatie louter een
provinciale aangelegenheid. De woede over de impopulaire
maatregel uitte zich tegen de gewestelijke, in dit geval Friese
autoriteiten. Het oude federale bestel kon na de omwenteling
niet zomaar worden omgesmeed tot eenheidsstaat. Sinds
1 maart 1796 werkte de Nationale Vergadering (ons eerste
democratisch gekozen parlement) aan een grondwet, die

Gerrit Paape (1752-1803) was plateelbakker, dichter, romanschrijver,
journalist en publicist. Deze patriot en revolutionair werd op 5 juli
1796 als lid van de Friese Raad van Justitie, het vroegere Hof van
Friesland, geïnstalleerd. Na een hoogoplopend conflict tussen de
Raadsheren en de Friese politieke machthebbers werden Paape
en de andere volksrechters (m.u.v. dominee Staal) op 24 mei 1797
ontslagen. Paape, die daarop ijlings naar Holland terugkeerde, was
in die periode ook (anoniem) redacteur van partijblad ‘Friesche
Courant’. Tekening van Matthias de Sallieth uit 1788. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

de gewestelijke zelfstandigheid uiteindelijk teniet deed. Dat
ging moeizaam. Het federalisme, onder meer in Friesland
zeer krachtig, was taaier dan gedacht. Pas medio 1798 werd
er getoast op onze eerste grondwet inclusief eenheidsstaat.
Tot dat heugelijke moment konden de machthebbers
in Leeuwarden vrijwel ongestoord hun gang gaan. De
Nationale Vergadering was niet bij machte om tegen het
Friese schrikbewind op te treden. De regerende radicalen in
Friesland predikten de permanente revolutie en hadden lak
aan het in hun ogen slappe gedoe in de rest van Nederland.
Hun woordvoerder was niemand minder dan de satiricus
en veelschrijver Gerrit Paape. Hoewel juridisch ongeschoold
was hij ingehuurd als Raadsheer. Daarnaast schitterde Paape
als (anoniem) redacteur van partijblad de Friesche Courant.
Zijn scherpe pen spaarde niemand. In zijn hoedanigheid van
volksrechter en propagandist speelde Paape een cruciale rol
bij de wijze waarop het Kollumer Oproer aan de buitenwereld
werd gepresenteerd.

Noodtoestand
De Friese bestuurders aarzelden geen moment bij het vernemen van het oproer. Ze riepen de noodtoestand uit en vormden uit hun midden een comité dat voorlopig alle macht
uitoefende. De burgerkorpsen werden in staat van paraatheid
gebracht, een ‘commissaris van oorlog’ leidde de operatie en
strafexpeditie tegen de rebellen. Het Friese bewind toonde
een staaltje revolutionaire daadkracht waar de rest van Nederland een puntje aan kon zuigen. Aan pottenkijkers was
geen behoefte, assistentie van buitenaf werd afgewezen. Den
Haag bleef lange tijd ongewis over wat zich precies in Friesland afspeelde. Leeuwarden wilde per se niet dat anderen
met de eer gingen strijken. De operatie leidde tot een golf arrestaties. De Friese justitie pakte de zaken voortvarend aan.
De eerste rebellen werden met snelrecht veroordeeld. De
nieuwe stijl Raadsheren straften draconisch. Dit waren immers politieke delinquenten die dienovereenkomstig bestraft
werden. Jan Binnes ontving zoals bekend de doodstraf. Levy
onderging diezelfde straf in maart 1798. Paape, als rechter
voor deze straffen medeverantwoordelijk, bestempelde de
ongelukkigen in zijn tweede hoedanigheid van journalist-propagandist als ‘oranjeslaven’. Hij was bezig zijn orangistische
complottheorie op te tuigen. Maar alleen deze oproerlingen
die ‘oranje boven’ riepen, overtuigde niet echt. Dergelijke
kreten werden ook bij andere gelegenheden geroepen door
dronkenmannen die zo de autoriteiten wilden provoceren.
De rebellen hanteerden de oranjeslogans vermoedelijk vooral
als strijdkreet. De slaven behoefden dus meesters. Daarin
was voorzien. Zo’n dertig ex-regenten en andere notabelen
waren tijdens het oproer opgepakt en in ‘de Friese Bastille’
(Blokhuis) opgeborgen. De slechte behandeling die hen daar
ten deel viel (‘jettées dans les cachots, gardées comme les
plus insignes criminels’) zou zelfs in Parijs bekend worden.
Later bleek dat de betrokkenen part noch deel hadden aan
het oproer en onder Franse druk (uitzonderlijk destijds)
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moesten worden vrijgelaten. In de Friesche Courant van
14 februari 1797 ontvouwde Paape zijn complottheorie. In
een redactioneel artikel (‘Bedenkingen op de Tegenwoordige
Oranjehistorie in Friesland’) stelde hij dat het oproer beraamd was door prominente prinsgezinden (‘luiden met koppen’) en het beoogde startsein was van een grote operatie
tegen de Bataafse Republiek. Dat men Friesland had uitgekozen, dankte het mede aan zijn ligging. Als zeegewest was het
een gemakkelijk doelwit voor Britse maritieme acties. Ook
onderhield het via de prinsgezinde Groninger Ommelanden
intensieve contacten met het Noordduitse achterland waar
zich veel kopstukken van de oppositie ophielden. Maar doorslaggevend was Frieslands positie als revolutionair gidsland.
Door de revolutie in het hart te treffen zou de Bataafse Republiek, volgens Paape cum suis, ten dode zijn opgeschreven.
Hun doortastende en kordate optreden had de natie voor
een ramp behoed. Het zittende Friese bewind verdiende met
andere woorden alle lof in plaats van steeds weer door het
slijk te worden gehaald. Propagandist Paape, die een slaatje
uit het oproer hoopte te slaan, wilde eerherstel voor zijn
Friese politieke vrienden. Maar het tegendeel gebeurde. De
door Paape gecreëerde mythe werd genadeloos doorgeprikt.

Spontaan volksoproer
Door het Kollumer Oproer onderdeel te maken van een
orangistische samenzwering die de ondergang van de Bataafse Republiek beoogde, gaf de Nationale Vergadering
een schaarse mogelijkheid om te interveniëren. Nationale
veiligheid was haar terrein. In Den Haag, waar het binnensijpelende nieuws over het bloedige oproer, de arrestatie van
prominenten en de terechtstelling van Binnes met afschuw
was ontvangen, vernam men uit officiële Friese bron dat
er aanwijzingen bestonden voor ‘een geconcerteerd plan’
beraamd door enige ‘voorname personagien’. Op 3 maart
vertrok een onderzoekscommissie uit de Nationale Vergadering naar Leeuwarden. Friesland kreeg een week eerder ook
al hoog bezoek. De Franse gezant in Nederland, François
Noël, verklaard tegenstander van het bewind in Leeuwarden,
had de adjudant-generaal van het noordelijke legerkorps
gestuurd om uitgebreid onderzoek te doen naar het oproer

in Friesland. De Franse officier bleek echter ook aandacht te
hebben voor de politieke situatie in Friesland. Daarmee ging
de bondgenoot zijn boekje ernstig te buiten. In de Nationale
Vergadering werd het Franse demarche in Friesland opgevat
als buitenlandse inmenging. Pieter Vreede, niet de eerste
de beste, reageerde geërgerd: ‘de onafhangelykheid van de
Bataafsche Natie eischt, dat wy onderzoeken en besluiten’.
De tijd dat Parijs hier de wet voorschreef moest duidelijk
nog komen. Het rapport van de Haagse onderzoekscommissie was even verhelderend als Vreede’s verwijzing naar
Nederlands soevereine status. Het Kollumer Oproer kwam
niet voort uit een vooraf beraamd ingenieus plan, maar werd
veroorzaakt door toevallige omstandigheden. Voor enige
betrokkenheid van oud-prominenten, noch voor veronderstelde contacten tussen de rebellen en geestverwanten in en
buiten Nederland ontbrak elk bewijs. Het Kollumer Oproer
was niet meer dan een spontaan volksoproer van regionale
betekenis geweest. Volgens de rapporteurs was de situatie in
de Friese Wouden, die niet uitblonk in revolutiegezindheid,
door Leeuwarden ernstig onderschat. Ze had daarop onvoldoende geanticipeerd. De actuele situatie in Friesland, want
ook die was onderzocht, baarde de commissie wel zorgen.
Met de mensenrechten en de democratie was het in Friesland droevig gesteld. Tekenend was de samenstelling van het
aloude Hof. Een soort volkstribunaal bestaande uit juridisch
onbekwamen en zendelingen. Nee, dit regime verdiende niet
de lof en erkenning waarnaar het verlangde.

Haye Wouters Beekkerk (17581822) was een Leeuwarder
koopman en winkelier. Deze
soldateske revolutionair was
een zoon van de vroegere
Leeuwarder stadsmajoor
en in de jaren 1780 kapitein
van het plaatselijke
vrijkorps. Hij werd in 1796
bataljonscommandant van
de duizend man sterke
gewapende burgermacht
in de Friese hoofdstad.
Luitenant-kolonel Beekkerk
onderscheidde zich in
februari 1797 bij het neerslaan
van het Kollumer Oproer.
Portret van Petrus Groenia uit
1798. (Fries Museum)

Geschiedvervalsing
Paape’s mythe, waarmee de nationale commissie genadeloos
afrekende, heeft ironisch genoeg de beeldvorming over
het Kollumer Oproer later sterk (oranje) gekleurd. In het
spoor van de bekende schrijfster Simke Kloosterman, die in
haar roman It Jubeljier (1926) de patriotse publicist Paape
slaafs volgde, ja zelfs overtroefde, werden horden Friezen
op het verkeerde been gezet. Haar roman, ooit bejubeld als
Frieslands allerbeste Friestalige, moet echter achteraf worden
gekwalificeerd als staaltje onvervalste geschiedvervalsing.
Lokale historici zijn de archieven ingedoken en hebben het
beeld intussen flink bijgesteld. <

<< Het rechthuis te Kollum
was voorheen zetel van bestuur en rechtspraak van de
vroegere grietenij Kollumerland en Nieuw-Kruisland. Op
vrijdag 3 februari 1797 was
het rechthuis het toneel van
onlusten die zich de volgende
dagen als een olievlek over de
regio verspreidden en bekend
werden als het Kollumer
Oproer. Tekening van Jacobus
Stellingwerff uit 1723. (Fries
Museum)
Foto van de Kollumerverlaat
aan de Stroobossertrekvaart
omtreeks 1900. Links
op de voorgrond de plek
waar ooit de dienstwoning
annex herberg stond van de
sluiswachter, tolgaarder en
plaatselijke revolutionair Abel
Wiebrens Keuning. Tijdens
het Kollumer Oproer werd het
huis geplunderd en zo zwaar
beschadigd dat Keuning met
zijn gezin naar het veiliger
Leeuwarden (Tweebaksmarkt)
verhuisde. (Fries Museum)
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Een van de nationale Friese
sporten: harddraverij op
de weg naar Marssum
te Leeuwarden in 1808.
Baansein ontleent er zijn
naam aan. Tekening van
J.A. Langendijk. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

DOOR PHILIPPUS BREUKER

1813: rem op de ontwikkeling
van het liberalisme
Coert van Beyma, de voormalige leider van de Patriotten, was bepaald niet blij met de vroegere
bondgenoten die in 1813 volgens hem de huik naar de wind hingen. Zo iemand was volgens hem
Jacobus Scheltema, de bekende publicist. Scheltema had in 1787 met hem uit Franeker moeten
vluchten toen de Pruisen kwamen, maar nu was hij voor het koningschap.

S

cheltema had gestreden voor volkssoevereiniteit, nu
liet hij het Friese volk dienstbaar zijn aan de nationale Nederlandse staat. Zo niet de radicale Van Beyma.
Die schreef in 1819 aan zijn vader:

De lof der Friezen komt wat laat, of het moest een Lijkoratie wezen
op de natie, die door Kemper & Fannius Scholten voor den Vorst
van Oranje is vernietigd of vermoord. De Lofzangen op de Friesche
natie moet ons vooral Scheltema, die er zoo zijn best toe deed om
ons de moord te doen vergeeten, ten diepsten vernederen.

Deel van het titelblad van
‘De Lape koer fen Gabe
skroor’, van de gebroeders
Halbertsma uit 1822.
(Tresoar)

Kemper en Fannius Scholten hadden op 1 december 1813
bij zijn bezoek aan Amsterdam de prins van Oranje tot
soeverein vorst uitgeroepen. Van Beyma hield vast aan wat
Klein omschreven heeft als kenmerkend voor de Patriotten:
anti-monarchale ideeën, geloof in een sterk federaal bestel,
klassiek gekleurd burgerschapsideaal en volkssoevereiniteit.
Hij had in de jaren zeventig een opstel geschreven over de
Opstalsboom bij Aurich. Die was voor hem het symbool
van Friese vrijheid en democratie. De afgevaardigden naar
die Opstalsboom waren volgens hem de grietmannen en
het volk had hen gelastigd. Van Beyma zal niet de enige zijn
geweest die zich stoorde aan wat hij zag als een gebrek aan
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principes, maar hij moet toch wel een uitzondering zijn geweest. Vanaf 1802 hadden de meeste betrokkenen de oude
tegenstellingen maar laten rusten en zich op de toekomst
gericht. Ook Scheltema deed dat. Wat hij niet verloochende,
was zijn voorkeur voor een federaal staatsverband. De bloei
van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën werd het
wenkend perspectief. Maar van de democratische idealen uit
de jaren tachtig deed ook hij maar afstand.

De middeleeuwse
Opstalsboom bij Aurich in
Oostfriesland, symbool van
volksdemocratie in de latere
18de eeuw.

Rollen draaien om
De geest van federalisme werd uiteraard aangewakkerd door
het centralisme van na 1815, maar dat bestond toch al eerder.
Spoedig na 1800 riep de nationale overheid organisaties op
vele gebieden van de maatschappij in het leven. Er moest
een nieuwe, centraal geleide samenleving opgebouwd
worden. Daartoe werden provinciegewijs commissies
ingesteld voor onderwijs, landbouw en geneeskundig toezicht. Centrale figuren in Friesland werden op landbouwgebied de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Leeuwarden, D.H. Beucker Andreae, voor geneeskunde de Leeuwarder arts J. Vitringa Coulon en voor lager onderwijs ds.
H.W.C.A. Visser van IJsbrechtum. Er kwamen ook rechtbanken en gemeenteraden. Niet langer waren het hoogleraren
meer die ingeschakeld werden om de provinciale regering
van advies te dienen bij het oplossen van problemen, maar
vooraanstaande personen uit het maatschappelijk leven,
terwijl ambtenaren het werk deden. De tijden waren voorbij
dat iemand als Petrus Camper zich bijna verontschuldigde
tegenover de Friese regenten dat hij het aangedurfd had om
voor de oplossing van een economisch probleem (de uitvoer
van hooi namelijk) een maatschappij van tien leden op te
richten. Dat was nog in 1781. Veertig jaar later waren de rollen omgekeerd, toen klaagden de regenten dat ze niets meer
in te brengen hadden. De gouverneur verzocht in 1820 zelfs
of ze in Den Haag geen plaats hadden voor de voortvarende
ds. Visser, die ‘allergevaarlijkste geestelijke.’ Visser was ze
hier in Friesland veel te centralistisch. Waar die centraliserende ontwikkeling duidelijk gevoeld werd, was aan de Franeker
academie. In een rapport van het curatorium over stand en
toekomst van de Franeker academie werd in 1803 als een van
de oorzaken van verval dan ook de centralisatie genoemd.
De nieuw ingevoerde commissies, zo heet het, ‘onderkruipen de bemoeijingen van het Departementaal Bestuur of
ondermijnen het gezag der universiteit, wie voormaals of
aan Curatoren zulk eene taak was opgedragen.’ Tevergeefs
bepleitten hoogleraar Wassenbergh en anderen meermalen
het herstel van de academie, ook na 1813. In 1820 gaven ze
de strijd eindelijk op.

voor de anderen zat er niet veel anders op dan het te omarmen. Gevoelens van eendracht, idealen van eenheid in
verscheidenheid waren algemeen en overheersten voorlopig.
De noodzaak tot wederopbouw werd algemeen gevoeld.
Een goed voorbeeld hoe sterk het federalisme na 1800 was,
is F.J.J. van Scheltinga, die in 1808 ‘een echte Republikein
van den ouden stempel’ heet, ook al was hij dan in 1796 om
politieke redenen door de Bataafse republiek als raadsheer
afgezet. Die gevoelens werden in 1813 alleen maar sterker,
ontstaan deden ze toen dus niet. Friesland wilde toen in
rivaliteit met Holland cultureel zijn bijdrage aan het jonge
koninkrijk leveren. Het leidde al spoedig tot de bloei van de
Friese literatuur met werk van onder meer de Halbertsma’s.
En er werden Fries-nationale feesten georganiseerd rond monumenten en herdenkingen. Dat begon in oktober 1820 in de
Grote Kerk te Leeuwarden notabene, met de onthulling van
een monument voor de onderwijshervormer J.A. Nieuwold

De trots van Friesland: de
Franeker Academie, 1622.
(Tresoar)

Bloei Friese literatuur
Het soort federalisme zoals dat na 1800 ontstond, was het
platform waarop conservatieven en verlichte vernieuwers als
Scheltema, zeg maar prinsgezinden en staatsgezinden, zich
verenigden. Voor de prinsgezinden was het niets nieuws,
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Maar wat zal dat eene bende worden. De Roode Republiek, vertegenwoordigd door den waardigen Mr. J. v.d. V. speelt vrees ik
de eerste viool. En als aanstaande jaar de Gemeente-Raden ook
zullen zijn gedemokratiseerd, dan zal er niets overig zijn te doen,
dan den Koning – droevige figurant! – weg te jagen, en de Republiek uitteroepen.

Maar de tijden waren veranderd. Friesland koos ook voor
modernisering. Van der Veen, die hier bedoeld wordt, was
redacteur van de liberale Provinciale Friesche Courant, die
opgericht was in 1842. Rond 1835 had het federalisme plaats
gemaakt voor de eenheidsstaat. Telting en al die anderen
die aan Friesland vasthielden, heetten voortaan provinciaal.
Het politiek liberalisme van Thorbecke kwam op. Zo schreef
Telting verdedigend in een gedicht uit 1833:
Coert Lambertus van Beyma,
radicale republikein.

Hans Willem Cornelis Anne Visser, radicaal
onderwijsvernieuwer. (Tresoar)

(1737-1812). Het initiatief ertoe was in 1816 uitgegaan van Visser, die naast predikant ook schoolopziener was. Die had op
verzoek van de landelijke Commissaris tot het openbaar onderwijs A. van den Ende en van het Leeuwarder Departement
van het Nut al in 1813 een redevoering ter nagedachtenis van
Nieuwold gehouden. Op kleine schaal was in zijn schooldistrict in 1814 ook al begonnen met een jaarlijks kinderfeest op
de 18de november, de dag van de bevrijding.

Gij, noem dit klein gedacht en ver van liberaal; Het zij, hetgeen ’t u lust, al waar ’t ook Provinciaal.

Het eens zo krachtige federalisme met zijn nationale geest
van opbouw had afgedaan. Toen F.D. Fontein Joost Halbertsma bedankte voor het opdrachtvers waarmee deze hem
in 1835 een exemplaar van de Lapekoer stuurde, reageerde hij
zo:
Zoo een Hollander (want dat is nu den naam van allen die amen
zeggen op alles wat ons gouvernement vereenigt) hetzelven las,

Modernisering en vooruitgang

zoude hij veel licht de Dichter en den bezongene voor Radicals

De a-politieke, nationale gevoelens duurden tot de
Belgische afscheiding. Toen koos een nieuwe generatie voor
modernisering en vooruitgang in plaats van restauratie en
kon het liberalisme zich gaan ontwikkelen. In Frankrijk en
Engeland was dat al veel eerder gebeurd. Het federalisme,
waarin de vorige generatie van conservatieven en verlichte
vernieuwers zich had verenigd, had zijn tijd gehad, wat niet
wil zeggen dat het bij oude en nieuwe conservatieven nog
niet lang standhield. Friese Tweede-Kamerleden bijvoorbeeld
waren nog lang federatief gezind. Een voorbeeld is Daam
Fockema van Dokkum, die van 1822 tot 1834 in de Kamer
zat en een vijand van centralisatie was. Hij besloot zijn
afscheidsrede in het Fries en hield daarna in het Fries
Genootschap een lezing over het Fries, waarin hij pleitte
voor leerboekjes voor het Fries en voor Friese lesboekjes
voor de lagere scholen. Liberaal werd hij niet, zijn kinderen
wel. Een ander voorbeeld is Albartus Telting van Franeker.
Hij verhief zijn stem bij de dreigende opheffing van het
Atheneum in 1843 (Vitringa Coulon verklaarde zich ervoor!)
en hij verdedigde bij elke gepaste gelegenheid in de Kamer
het zelfbeheer van provinciën en gemeenten. Sallustius,
de Romeinse historiograaf die de res publica verdedigde
tegen Caesar, was zijn lievelingsauteur. Toen hij in 1850 op
de nominatie stond om in de Provinciale Staten gekozen te
worden, schreef hij aan een goede vriend:

uitkrijten, omdat geenen onze oude Vriesche zin meer vatten, en
niet eens de egte geest van onafhankelijkheid, waardoor onze
7 provintien zedert eeuwen beroemd waren, meer schijnen te kennen. (in 6185 hs Tresoar)

Uit een droom ontwaakt
Het was overigens niet alleen het centralisme van de eenheidsstaat dat een gevoel van onbehagen wekte. Dat deed
ook het besef dat de oude, deftige en besloten samenleving
ten einde liep. De Leeuwarder doopsgezinde predikant
Jan Brouwer stelde in de inleiding op zijn uitgave van de
toneelpoëzie van Simon Stijl de goede oude tijd tegenover
het teloorgaan van Deugd en Wijsheid. Een ‘ouderwetsche
Nederlander, of Stand-Fries’ zoals Stijl er een was, zou nu
alleen nog maar de lachlust opwekken. Ervoor in de plaats
was volgens hem zinnelijk vermaak gekomen met zijn verderfelijke invloed op volkskarakter en zeden. Nederland was
uit een droom ontwaakt. De stoom, de trein en de Macadam
rukten op. <

Philippus Breuker (Schingen, 1939) was hoogleraar, respectievelijk
bijzonder hoogleraar Friese taal en letterkunde, aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden. Hij publiceert op het gebied van
de Friese taal, geschiedenis, cultuur en literatuur. Volgend jaar verschijnt meer over dit onderwerp in zijn publicatie De bloeitijd van het
Fries cultuurhistorisch nationalisme, 1800-1875.
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DOOR PETER DE HAAN

Kozakken verjagen Fransen
H

oewel heel wat Leeuwarder antimonarchisten
en verlichtingsdenkers de komst van de Fransen
aanvankelijk verwelkomden, nam in de loop
van de tijd de onvrede met de Franse overheersing toe.
De Fransen namen havens, magazijnen en belangrijke
overheidsgebouwen in beslag. Economisch ging het door het
wegvallen van de Noordzeehandel steeds minder. Ook de
sluiting van de Franeker universiteit en vooral het verplicht
meevechten van Friese jongeren bij Franse veldtochten,
van wie de meesten omkwamen, leidden tot steeds meer
verbittering. Desondanks bleven publiekelijke protesten
volgens Eekhoffs boek Friesland in 1813 bij de meeste
Friezen uit. Weliswaar werd op de muur van het Blokhuis
een papier geplakt met de mededeling ‘Grote Napoleon,
uw rijk is voorbij’ maar de meeste mensen hielden zich uit
welbegrepen eigenbelang in.

Vrijbuiters in pelsen met pistolen
Een Kozak rijgt Napoleon
Bonaparte aan zijn lans.
‘Om het gedaane aan het
menschdom te vreeken wil
ik hem zoo door steeken.’
Spotprent van W. Esser. Den
Haag, circa 1813-1814. (Atlas
van Stolk, Rotterdam)

Op 16 november 2013 was het precies 200
jaar geleden dat de Kozakken Leeuwarden
binnentrokken en door hun naderende tocht de
Franse overheersers wegjoegen. Het is nogal
wrang: terwijl 1.500 Friezen met Napoleons
leger nog in 1812 tegen de Russen meevochten,
werden een jaar later Russische Kozakken hier
als bevrijders binnengehaald.

Gezicht op de Hoeksterpoort van Anton Ignaz Melling uit 1812. (Fries Museum)

Na de grote Slag bij Leipzig in het najaar van 1813
achtervolgden de Russen en Pruisen de Fransen richting
Nederland. De Fransen hier werden mede vanwege de
wassende stroom Franse vluchtelingen vanuit NoordDuitsland steeds angstiger voor wat volgen zou. De Russen
stuurden de Kozakken die bekendstonden om hun snelheid
van opereren als avant-garde vooruit. Deze vrijbuiters, vooral
weggelopen lijfeigenen, woonden van oudsher langs de
benedenloop van de Don en de Dnjepr. De meesten droegen
bonte rokken, pelsen, diverse bontmutsen, lange pieken en
messen, geweren en pistolen. De Fransen werden overvallen
door hun snelheid van opereren. Al drie weken na de Slag
bij Leipzig naderden ze te paard Nederland. De in Wirdum
geboren Gerrit Ferdinand van Asbeck was commandant van
de Nationale Garde in Friesland en was in deze periode de
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belangrijkste machthebber van Friesland, samen met prefect
Johan baron Verstolk van Soelen. Van Asbeck was het type
rigide ijzervreter, Verstolk meer de diplomaat. Na het bericht
van het binnenvallen van Kozakken bij Gramsbergen volgde
spoedoverleg met kolonel Busch in Groningen. Men was het
snel eens dat een machtswisseling onvermijdelijk was en
verkoos een puur pragmatische aanpak: confrontaties met
de Russen en provocaties van de Fransen zien te voorkomen.
Intussen begonnen Franse ambtenaren hun biezen te
pakken. Volgens Eekhoff ‘toonden zij zich op dit moment
even klein en vreesachtig als zij tevoren groot en overmoedig
waren geweest’. Zij scheepten zich in op weg naar Harlingen.
De weinige nog niet verhuurde schepen in de havenstad
werden bestormd. Schippers bedongen ongehoorde prijzen
tot 900 gulden voor de overtocht naar Holland. Enkele dagen
voordat de Kozakken Leeuwarden bereikten gingen 800 man
en 300 paarden zo snel als ze konden weg uit Leeuwarden.

Het Nederlands-Russisch
woordenboek. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Gespannen situatie
Verstolk riep in een brief aan Friese bestuurders over ‘den
aannadering van den vijand’ op om rust en orde te bewaren.
Dat lukte in Leeuwarden wonderwel. Hij wilde het gehele
archief van de prefectuur via Amsterdam en Antwerpen
in veiligheid brengen. Tijdens een storm moest dat schip
uitwijken naar Stavoren. De stedelingen daar hielden
het schip tegen waarna de maire van die stad besloot
de vracht naar Leeuwarden te retourneren. Schepen met
Franse vluchtelingen werden intussen in Leeuwarden met
veel moeite tegen aanvallen van de bevolking beschermd.
De situatie werd echt gespannen. Vanuit Harlingen
vertrokken vlak voor en op 17 november minstens 3.000
Franse vluchtelingen. Op diezelfde dag bereikte het bericht
Leeuwarden dat de Russen nu echt in aantocht waren.
Verstolk besloot op 18 november, ’s ochtends om 4 uur, zijn
ambt neer te leggen. Hij werd in opdracht van de Russische
commandant baron Van Rosen gevangen genomen en naar
Groningen vervoerd maar vanwege zijn gematigde optreden
later toch vrijgelaten. Op dezelfde dag bereikten de Kozakken
Leeuwarden. Ze kwamen vanuit oostelijke richting via de
Zwarte weg en de Hoeksterpoort binnen waar ze door de
toegestroomde menigte met gejuich werden ontvangen.
Snel werd een muziekkorps gearrangeerd. Dertig Kozakken
gingen te paard naar het stadhuis waar ze feestelijk werden
ontvangen. Later kwamen er meer. Bij het Blokhuis waren al
ruimtes en stallen voor hen gereedgemaakt. Daar kregen ze
ook te eten. De naderende komst van de Kozakken had de
Fransen dus uit Friesland verdreven. Ze werden als bevrijders
binnengehaald maar waren teleurgesteld over het overijlde
vertrek van de Fransen: dat scheelde een flinke oorlogsbuit.

Exotisch volk
Na een aanvankelijke eis van de Russische kolonel Naritzkin
om naast 35 paarden maar liefst 120.000 gulden als
compensatie bijeen te brengen beval tsaar Alexander I de
Nederlanders niet als bondgenoten van Frankrijk maar als

Tekening van Ids Wiersma uit
1926 van een Kozakkenhuis te
Bergum in Tietjerksteradeel.
(Fries Museum)

vrienden te behandelen. Een deel van bedoelde eis werd
wel ingewilligd. De latere schadevergoeding daarvan door
de tsaar in 1826 vormde een aanbetaling voor de bouw van
het Leeuwarder Paleis van Justitie. De Kozakken gedroegen
zich naar behoren. Toch keek menige Leeuwarder vreemd
aan tegen dit exotische volkje met andere opvattingen
over bijvoorbeeld drankgebruik. Waren het inderdaad
drinkebroers? We kunnen dat toetsen: in het HCL zijn
declaraties bekend van logementhouders die Kozakken
over de vloer kregen. Brandewijn was de veruit populairste
drank, direct gevolgd door rode en witte wijn. Uit een
declaratie van weduwe J. van Lingen blijkt dat de Kozakken
per persoon per dag bij haar gemiddeld zes glaasjes wodka
en vier mengels bier dronken. Wat ze elders verteerden,
en of ze zoals in Groningen bordelen bezochten, weten
we niet. Over het verblijf van de Kozakken in Leeuwarden
bestaan ook declaraties van stalgeld, smidsloon, tabak, kaas
(relatief veel), Engelse zeep (niet veel…). De kamerhuur
bedroeg per Kozak een gulden per dag. Bij officiële
contacten fungeerden twee inwoners als tolk. Voor de
bevolking werd nog in november een Nederlands-Russisch
woordenboekje uitgegeven. Via een fonetisch-Russische
vertaling van dagelijkse woorden kon men toch met de
Kozakken communiceren. Populair was het Kozakkenspel:
een soort ganzenbordspel met 63 vakjes. De winnaar mocht
een bivak opslaan op de Champs-Elysées. In 1814 gebeurde
dat in het echt. Het eigenlijke verblijf van de Kozakken
kostte Leeuwarden 10.000 gulden. Maar de vrijheid was
herwonnen. Een gedenkteken zou niet misstaan. <

Peter de Haan (Bolsward,
1949) is publicist. Hij
studeerde rechten aan de
RUG en was beleidsadviseur
bij provincie Fryslân.
> Meer weten?
• W. Eekhoff, Friesland in 1813,
Leeuwarden, 1863
•P
 eter de Haan, 1813: Russen
bevrijden Leeuwarden,
Leeuwarden, 1992
• Wilfried Uitterhoeve,
1813-Haagse bluf, Nijmegen,
2013
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DOOR DOEKE SIJENS

D

e man dy’t safolle foar it Frysk út ’e wei set hat,
wurdt berne yn Froubuorren en is dus in Bilker. Hy
is wat in apart jonkje, dat fan tekenjen en lêzen
hâldt. Sadree’t er skriuwe kin, begjint er mei it opmeitsjen
fan rymstikken. Om ’t er it leafst yn ’e hûs sit, is er by de
oare bern net populêr. Doarpslju binne bang dat hy oer har
skriuwt. Fan Waling wurdt ferwachte dat er, lykas syn heit
en pake, bakker wurde sil. Nei’t er fan skoalle komt, besiket er dat ek in skoftlang, mar hy fynt it wurk yn ’e bakkerij
ferfeelsum. Syn niget giet út nei skriuwen en syn earste stik
publisearret er al as er achttjin jier is. ‘Ik hab yn myn libben al
in bulte pompier bikladde mei fryske skrjuwerij,’ sil er letter
skriuwe, ‘ik wie noch mar in jongfeintsje do’t ik al mei dat
wirk bigoun, mar myn earste foartbringsels binne yn ’t forjitten rekke, lyk as se ek fortsjinnen.’ Stadichoan begjint er dan
namme te meitsjen. Hy skriuwt oer gewoane minsken, grappich en bytiden synysk, altyd mei oandacht foar wat de lêzer
moai fine sil. Doaitse mei de Noardske balke (1850), syn earste
lieteboekje, is daliks tige populêr. Yn 1849 wurdt er redakteur
fan it jierboek de Bye-koer. Sa komt er yn kontakt mei alle
oare Fryske skriuwers en ek mei de pommeranten fan it yn
1844 oprjochte ‘Selscip foar Frysce teal in Scriftekinnisse’.

Folkslektuer yn natuerlik Frysk

Waling Dykstra
it Frysk ûnder de
minsken brocht
Yn syn tiid is Waling Dykstra (1821-1914) sa’n ferneamd man dat syn
portret brûkt wurdt foar in sigaremerk. Mei syn ferhalen, lieten en fersen
hat er de minsken oan ’t Frysk lêzen krigen en ferdivedaasje brocht mei
it Winterjûnenocht. Waling-om wurdt er neamd, as is er de omke fan alle
Friezen. Twa jier nei syn ferstjerren krijt er út namme fan syn tankbere
publyk al in earemonumint yn Ljouwert, foar De Beurs oer. Waling
Dykstra hat it Frysk foar altyd populêr makke, al wurdt syn eigen wurk
net mear lêzen.

Ek al wurdt er in bekend skriuwer, syn jild fertsjinnet er noch
altyd as bakker. Yn 1850 trout er, in goed jier letter is er al
widner. Ek it bern dat Waling en syn frou Hinke krije, ferstjert
jong. It binne minne, swiere jierren, dy’t him foar altyd
skeine. Earder in man fan de tsjerke, makket er him yn dizze
jierren los fan it leauwen. Mei de bakkerij rint it op ’e non en
hy pakt alles oan om de holle boppe wetter te hâlden. Syn
literêre produksje is dêrom hast net oer te sjen. Hy skriuwt
yn it Frysk, it Biltsk, hy makket boekjes ornearre foar bern en
fersoarget in moderne útjefte fan it wurk fan Gysbert Japiks.
Yn 1853 hâldt er mei de bakkerij op en sutelet mei boekjes en
oare negoasje de huzen lâns. Dit heukerige bestean duorret
trije jier oant er 1855 op ’e nij trout en wurk fynt by Telenga’s
boekhannel en printerij yn Frjentsjer. Yn 1856 ferskynt by
dy printerij de earste roman fan Waling Dykstra, De silveren
rinkelbel, in noch altyd tige lêsber ferhaal. Fjouwer jier letter
ferskynt wer in roman, De Frîske Thîl Ulespegel - ek noch altyd
goed lêsber – dêr’t er fanatike tsjerkelju tige yn begekket.
Op it mêd fan de Fryske literatuer is Waling Dykstra gjin
idealist, mar in realist. Hy tinkt yn ’t foarste plak om wat syn
lêzers wurdearje. Sa ferset er him tsjin de Iduna-stavering
dy’t mooglik wol ‘suver’ is, mar nei syn sin te fier ôfstiet fan
de taal dy’t it folk brûkt. ‘Folkslektuer moat skreaun wirde
yn natuerlik Frysk, sonder oppronksels fen forâldere wirden
of nije selsmakke gearhapsels,’ sa is er fan betinken. De
jierren troch ferdjippet er him tige yn alle saken oangeande
de taal en wurdt echt in saakkundige. Hy hat ek in soad
fan in taalplysjeman, dy’t oare skriuwers geregeldwei it
Skildere portret fan Waling Dykstra. (Tresoar)
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Monumint yn Ljouwert ta eare fan Waling Dykstra, ûntbleate yn 1916. (Tresoar)

leksum opseit om’t se gjin geef Frysk brûke. ‘En
skrjiuwers dy’t de folkstael net foldwaende kenne
nimme graech de taflecht ta sokke oppronksels,
ek al, leau ’k, om mar hwet to lykjen.’

Programma fan in ‘Friske Winterjounenocht’ fan Waling
Dijkstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen yn Koudum
yn 1862. (Tresoar)

Winterjûnenocht
Fan grutte betsjutting foar Dykstra is de freonskip
mei in oare strider foar it Frysk: Tsjibbe Gearts
van der Meulen. Mei him giet er der by ’t winter
wolris op út om yn herbergen foar te dragen út
eigen wurk. Yn 1860 begjint dit ‘Winterjûnenocht’
serieus. In pear oeren foardrage út eigen wurk,
twaspraken, earnstige en grappige stikken. Hast
alle winterjûnen reizget Dykstra de provinsje
troch, earst beselskippe fan oaren (Tsjibbe Gearts
van der Meulen de earste trije jier, dêrnei seis jier
mei Gerben Colmjon en dan seis jier mei Auke
Boonemmer), fan 1875 ôf docht er dit allinnich.
Hast tritich jier hat Dykstra dit úthâlden, hy
hat dan ek in tige sterk gestel. Elk jier bringt er
nije stikken, dy’t er ‘glêd fen bûten leard’ hat.
‘De iene joun stean ik yn ien fen de greatste
sealen fen Fryslân foar honderten minsken to
praten, de oare yn de âlde platte keamer fen in
doarpsherberge, dêr’t mei lijen fjirtich minsken
plak yn krije kinne.’ Mei it Winterjûnenocht
hat Dykstra it Frysk ûnder de minsken brocht
en sûnder mis de leafde ‘for ús folksprake’
wekker makke sa’t noch net earder bard is. It falt
lykwols net altyd ta. ‘By foarbield mar: omdat
it piktsjuster is en onlijich der by. Omdat it sa
glêd is dat gjin ien de foetten onder ’t liif hâlde
kin. Omdat der in foet twa trije snie leit. Omdat
it heech wetter is en ougryslike modderich.
Omdat der brân komt. (..) Om’t der twa partijen
yn ’t doarp binne, dy’t tsjin elkoar oer stean as
ingelske hoannen, om’t domeny-stimmen of ’t

Waling Dykstra yn 1911. (Tresoar)

skoallebouwen of wat oars. Den wolle de ljue fen
de iene partij net komme om’t se tinke dat der ek
wol gûds fen ’e tsjinpartij komme kinne; hwent
hja meije elkoar net sjên. Sa great is faek de iver
for godstsjinst- of folks-onderwys.’ Is dat no net
‘heislike ientoanich en ferfelend’ wurdt him frege,
‘altyd al weroan dat selde op to lêzen en dat faek
fiif, seis jounen yn in wike, ek wol ris saun?’ Ut
de reaksje op dy fraach komt it nofteren aard fan
Dykstra nei foaren. ‘Ik ha dat (..) wol forgelike
by in kaleidoskoop. Alle dagen krij ik ommers
hwet oars to sjên, faek op eltse ûre fen ’e dei. Alle
jûnen sjuch ik wer oare minsken foar my en ha ’k
den ’t gelok dat dy nocht habbe oan myn wurk,
hwerom scoe ’k den sels ek gjin nocht ha?’

Fûle skrepper
Yn 1861 is Dykstra mei de húshâlding (der
komme alve bern) nei Holwert ferfearn, dêr’t
er in lytse boekhannel begjint. In soad smyt
de winkel net op en hy pakt fan alles oan om
mear te fertsjinjen. Sa set er útein mei in Frysk
wykblêd, De frîske Nysbode, dat it lykwols mar
twa jier (1864-1866) úthâldt. Foar it liberale
wykblêd Prov. Friesche Courant skriuwt er stikken
yn ’t Frysk wêryn’t er tsjin it kristlik ûnderwiis
yngiet. Hy komt mei oersettingen as bygelyks
Oebele Glûper nei Tartuffe fan Molière. Mei syn
omkesizzer Oebele Stellingwerf begjint er yn
1876 mei de útjefte fan wer in krante, dit kear it
Friesch Volksblad. Stellingwerf en syn frou Trui
Jentink sille letter fan dy krante in striidblêd foar
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grutte autoriteit fan de Fryske taal is, wurdt
er einredakteur fan it Frysk Wurdboek dat
Deputearre Steaten besluten ha út te jaan. In
oare opdracht is it skriuwen fan it mânske Uit
Friesland’s Volksleven, dêr’t er (yn it Hollânsk) it
Fryslân fan de 19de ieu fêstleit. Dykstra is in fûle
skrepper, hy wurket sekuer en al syn opdrachten
ferskine op ’e tiid. Mei dit alles kin er in sober
bestean opbouwe, mar hy moat hieltyd wer wat
oars útfine om de earmoed bûtendoar te hâlden.

mistysker. ‘En den scil men tomiette sjên kinne,’
skriuwt er hoeden, ‘dat er nei forrin fen gjin al to
lange tiid, mear as ont nou ta dien wirde scil oan
’t bioefenjen fen de fryske tael.’ Foar syn skriuwers
oer is er net altyd like noflik: ‘Yn ’t iepenbier mei
Jou wirk foar ’t ljocht to kommen, dêr scoe ’k yet
mar hwet mei wachtsje.’ By gelegenheid fan syn
tachtichste en letter syn njoggentichste bertedei
wurdt Waling-om huldige. Foar syn hûs yn Holwert spilet in fanfarekorps en neitiid is der fjoerwurk. Hy wit dat him net folle tiid mear gund is.

Huldiging

Klaas Westra mei Mine de Vries-Ganzinga yn in skets út
it programma ‘Winterjûnenocht’ yn Aldtsjerk yn 1971.
(Tresoar)

it sosjalisme meitsje, mar tsjin dy tiid hawwe se
Dykstra, dy’t neat fan sokke striderij ha moat,
al útkocht. Alle kearen slagget it Dykstra om
wer nij wurk te finen. Mei’t er stadichoan de

Waling Dykstra. (Tresoar)

Dykstra is net in optimistyk man. ‘It minskdom
wimmelt en krielet troch elkoar as simmerdei de
lytse dierkes yn in glêsfol reinwetter. Dat glêsfol
wetter wirdt weismieten, de lytste dierkes komme
om, by honderten of by tûzenen, dêr bekroadet
nimmen him oer. Hwer’t al it geskrep en geklau
fen de minsken, om ’t habben en krijen, om eare
en macht, lang om let op útrinne scil – dat wit
gjinien. Mogelik het ús ierdbâl wol earder syn tiid
úttsjinne en spat oan gruzeleminten, hwêrby’t
it minskdom it selde lot ondergiet as de lytse
dierkes yn’t glêsfol wetter dat weismiten wurdt.’
Yn 1897 begjint er, goed fiifensantich jier âld, mei
syn lêste grutte krewei, de redaksje fan it wykblêd Sljucht en Rjucht. It slagget him om fan dit
blêd in sukses te meitsjen. Oer de takomst fan it
Frysk wurdt er op syn âlde dei ek noch wat opti-

Nou ha ’k de trijristritich fol,
In lange rek! En ’k fetsje ’t wol
It einbislút dat folget gau.
‘k Sit yn ’e spoarwachtkeamer nou
To wachtsjen op ’e lêste trein.
Doar op: “Ynstappe!” wirdt er sein,
Den is ’t sa fier, dou maste foart,
Wês dêrop klear! Dyn tiid is koart.

Nei Waling Dykstra komme de Jongfriezen dy’t
hegere aspiraasjes as hy foar it Frysk hawwe.
Folksskriuwers as Waling Dykstra reitsje yn it
ferjitboek. Syn earestien stiet dan ek al lang net
mear yn it sintrum fan Ljouwert. Hy hat dêr
mei rekkene. ‘Dy âldman moast nou ek mar ris
ophâlde, wy kinne ’t wol bûten him rêdde – Nou,
dat leau ik tige bêst.’ <

Waling Dykstra is sa ferneamd dat syn portret foar in sigaremerk brûkt wurdt. (Tresoar)
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DOOR MARIJKE DE BOER

Kamera klear… aksje!
‘It kribelet my wol wat yn de búk hear. Ik tocht fan ‘e moarn, as ik mar net boppe-op de Aldehou stean moat.’ Aagje van
der Wagen wachtet yn it Frysk Skipfeartmuseum oant de opnames fan No Doe begjinne. Wylst technisy fan Omrop Fryslân
binnendoar de lêste ljochtsets ophingje en de kameraman bûtendoar syn shots siket foar it earste spul, sitte de seis al sminkte
kandidaten yn de bestjoerskeamer oan in waarm miel. Se binne benijd wat har te wachtsjen stiet. Moarns binne se út Ljouwert
wei ûntfierd en ûnderweis hat presintator Arjen de Boer har fia in tablet meld wat de bestimming wie, Snits dus.

F

rou Van der Wagen (team blau) út Boalsert docht mei har dochter Gea Gerritsma
en beppesizzer Rids mei oan it spulprogramma. ‘Mei de harsens op tv’, dat is wêrom’t
de trije generaasjes har opjûn ha. ‘En wy binne
grutsk op Fryslân.’ De tsjinstanners yn dizze ôflevering (dy’t as earste útstjoering te sjen wie op
19 oktober) is de famylje Akkerman (team read)
út Ie en Damwâld. ‘Nachts seach ik de oprop en
yn in gekke bui ha ik myn man, heit en soan Jelle
opjûn,’ fertelt Alberdine Akkerman. Doe’t bliken
die dat har famylje útnoege wie om mei te dwaan,
moast se sels foar it blok. ‘Dochst it sels mar,
sei myn man. No hjir sitte we dan, wy binne gek
op spultsjes.’ De kandidaten ha har net ynhâldlik
taret, se wisten ommers ek net nei watfoar museum oft se soenen. ‘Parate kennis wie net nedich,
seinen se,’ seit de beppe fan Rids. ‘Ik sis gewoan
pas,’ follet har beppesizzer oan.

Kanon
De kanon fan de skiednis fan Fryslân ljochtet yn
41 finsters de belangrykste saken út de Fryske
skiednis en is benammen bedoeld foar it ûnderwiis. Yn 2008 is it boek útkommen en sûnt dy
tiid ha der ferskate projekten west lykas filmkes
foar skoaltelevyzje en lesmateriaal. It idee foar
in famyljespulshow kaam foarby yn ien fan de
oerlizzen tusken Omrop Fryslân, Afûk en Tresoar.
Dêrnei is it plan neier útwurke en is in subsydzjeoanfraach by de provinsje yntsjinne. Dy hat finansiering beskikber steld foar it programma dêr’t
tsien Fryske musea (elke ôflevering is yn in oar
museum) oan meiwurkje. Yn elk museum komt
in oar aspekt út de kanon oan bar. Yn it Skipfeartmuseum is dat ûnder oare admiraliteit en hannel.
Yn fjouwer spullen moatte de kandidaten doch-,
syk- en tinkopdrachten dwaan. De rapste wint.
Edukatyf meiwurker Merijn van Veen fan it mu-

Rids Gerritsma lûkt himsels op in flot oer it wetter om
de earste opdracht út de skatkiste te heljen. (Foto Hoge
Noorden)

seum fynt it programma in goed inisjatyf om de
skiednis sa by in breed publyk ûnder de oandacht
te bringen. ‘Fansels giet it benammen om entertainment, mar minsken komme sa wol yn de
kunde mei it Fryske erfgoed. Mooglik sjogge se
der oars nei en sille se dêrtroch earder nei in
museum ta gean.’ Dat jildt yn alle gefallen foar de
famyljes Gerritsma en Akkerman, dy’t beide noch
noait yn it Skipfeartmuseum west hienen, mar no
al entûsjast binne. <
De famylje Akkerman hat de earste ôflevering wûn
yn in spannende finale en giet troch nei de heale
finale. De finale is 21 desimber. No Doe is sneons
by Omrop Fryslân te sjen. www.nodoe.nl
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UITGELICHT

DOOR KERST HUISMAN

Van krijg en verdediging
Liefhebbers van atlassen en kaarten
kunnen hun hart weer ophalen.
Dat is de eerste gedachte die te
binnen schiet bij het bekijken van
de fraaie, haast uitbundige Atlas
van historische verdedigingswerken
in Nederland. Het is een uitgave
van de even ijverige als degelijke
Stichting Menno van Coehoorn. Dit nu
verschenen deel van de atlas, gewijd
aan de verdedigingswerken in de
drie noordelijke provincies, geeft een
overvloed aan zowel oud als actueel
kaartmateriaal. Ja, ook actueel, want je
moet al die tientallen, voor een groot
deel verdwenen, vestingen natuurlijk wel
op de moderne kaart kunnen vinden.

E

r staan ver over de 300 kaarten, platen en
foto’s in de atlas: op bijna elke bladzijde
van het 304 pagina’s tellende boekwerk
wel één of twee. De kwaliteit van de reproducties is voortreffelijk. Maar bovendien staan er
uitgebreide beschrijvingen in van de objecten,
verdeeld over de drie provincies. Het is dan ook
ondoenlijk, aan alle drie de provincies aandacht
te schenken. In dit artikel wordt vooral ingegaan
op de Friese aspecten.

Menno Baron van Coehoorn, generaal van de artillerie
en vestingbouwkundige, geschilderd door Caspar
Netscher, 1675/1700. (Rijksmuseum)

Stadspoorten, blokhuizen en dwingers
In het Friese gedeelte komen allereerst negen
van de elf steden aan bod (IJlst en Workum
hadden alleen een gracht en geen verdedigingswerken als in deze atlas bedoeld). Vervolgens
is er aandacht voor de werken te rekenen tot de
Friese Waterlinie (12) en de overige werken (8),

de werken dus, die er ook waren, maar niet rechtstreeks met de Waterlinie hadden te maken. Van
al die 29 werken zijn uitputtende beschrijvingen
opgenomen, dat wil zeggen van hun doel en
functie, maar ook van hun rol die ze in werkelijke
oorlogssituaties hebben gespeeld. Dat begint,
wat de steden betreft, in de Late Middeleeuwen.
Elk hoofdstuk is wat dat betreft een klein geschiedenisboek op zich. Het begon met de bouw van
stadspoorten en later van blokhuizen, en mondde
uit in het omringen van de steden met aarden
wallen, dwingers, vanwege het schootsveld uitstekende delen van de stadswallen. Dat laatste was
overigens een proces, dat pas zijn beslag kreeg
in de 16de eeuw. Uiteraard had dat ook te maken
met de ontwikkeling van vuurwapens. De bouw
van de kleine werken in Friesland heeft over het
algemeen te maken met ontwikkelingen die later
plaatsvonden. Een grote stimulans daartoe vond
plaats in het conflict met Spanje, vanaf 1568. In
die oorlog kwam ook Friesland in de frontlinie te
liggen. Overigens is over niet al die schansen zoveel te vertellen. Die van Oldeboorn bijvoorbeeld,
waarvan we alleen weten dat hij ten oosten van
het dorp aan de noordoever van de Boorn heeft
gelegen. Bij deze schans is in 1582 nog een aanval van Spaanse troepen afgeslagen. De versterking gold als een sterke schans, maar er is niets
van overgebleven omdat al in 1586 werd besloten
de verdediging hier te slechten. De exacte plaats
is niet meer bekend.

Water, veen en landweren
De atlas begint overigens niet met de vestingwerken, maar met historische artikelen over de
algemene achtergrond. De militaire geografie van
het noordelijke gebied werd vooral bepaald door
de toegankelijkheid van deze regio met zijn water
en zijn grote, nogal eens nauwelijks begaanbare
veengebieden. De in het boekwerk opgenomen
kaart van het oorspronkelijke landschap van
Noord-Nederland, waarin heel fraai en suggestief
het hogere en lagere land is aangegeven, illustreert op indringende wijze dat het landschap
Vogelvluchtpanorama van de schans Blesbrug aan de
Linde omstreeks 1672. (Stichting Menno van Coehoorn,
Utrecht, nr. 33421-HQ)
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Gravure van het afgraven van de stadswallen van Leeuwarden in de eerste helft van de 19de eeuw. (Stichting Menno
van Coehoorn, Utrecht, nr. 41090)

een belangrijke rol speelde bij de verdediging.
Het hoofdstuk over het oorlogsgeweld in het gebied handelt niet alleen over de Late Middeleeuwen en de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de
oorlog van 1672/73, maar bevat ook een beschrijving van de krijgshandelingen in 1940 en 1945.
Die zijn eigenlijk te globaal weergegeven; in het
boek wordt gesuggereerd dat de Canadezen in
oostelijk Groningen als eerste het Wad bereikten.
In werkelijkheid was dat in Friesland, waarmee de
Duitsers in de Vesting Holland waren ingesloten,
en wel een dag voordat de Canadezen in Win-

schoten arriveerden, en toen nog verder moesten naar het Wad. Dit is geen provincialistische
kinnesinne. De snelle opmars van de Canadese
bevrijders verliep mede zo voorspoedig dankzij
de actieve inzet van het Friese verzet, en dat
wordt in het vestingboek helemaal niet vermeld.
Dat had toch wel even gemogen. Boeiend is ook
het verhaal over de landweren, aarden wallen tussen de hoge venen die dienden als verdediging
van grotere gebieden. Ze lagen ten zuiden van
de stad Groningen en aan de grenzen van Opsterland en Oost- en Weststellingwerf, al zal de

De Waterpoort in Sneek in 2011.

landweer van Appelscha niet zo keurig op de plek
van de huidige provinciegrens hebben gelegen
als de in het boek afgedrukte kaart suggereert.
Die mooie rechte grens is pas vastgelegd toen de
landweren al uit de tijd waren.

Friese vrijheid
Het boek begint met drie nogal wijdlopige beschouwingen over de staatkundige ontwikkelingen in Noord-Nederland. De schrijver van het
Friese gedeelte, de historicus Goffe Jensma, gaat
daarbij wel heel diep in de tijd terug, namelijk tot
de tijd der Romeinen. Hij doet dat omdat volgens
hem het idee dat de Friezen al sinds de Romeinse
tijd in hun land hadden gewoond, doorslaggevend is geweest voor de Friese politiek ten tijde
van de vesting- en schansenbouw. Die politiek
was namelijk nogal onafhankelijk, maar dat had
niks met de Romeinen te maken, maar met de
herinneringen in Friesland aan koningen die er
eens waren en zaken als het Upstalsboomverbond en de Friese vrijheid, die veel korter geleden
waren. <

> Meer weten?
Drs.ing. T. de Kruijf
e.a.,Atlas van verdedigingswerken in Nederland. Groningen,
Friesland, Drenthe,
Matrijs, 2013
Noord-Nederland getekend aan de hand van de moderne bodemkaart en hoogtelijnenkaart. Groen in een aantal varianten (hoe donkerder hoe natter): de in de 16de en
17de eeuw dichtbevolkte kleigebieden. Okergeel en paars: de zandgebieden en de toen nog heel uitgestrekte en in natte tijden niet of nauwelijks begaanbare venen. Op de
zandruggen door het veen lagen toen de belangrijkste verdedigingswerken. (Basisgegevens van www.ahn.nl en Alterra, 2000, Grondsoortenkaart van Nederland, Wageningen;
de locatiegegevens van de verdedigingswerken zijn afkomstig van dr.ir. E.W. Meijles en dr. P.D. Groote)
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COLD CASE

DOOR NELLEKE IJSSENNAGGER

Oude pot in nieuw licht
daarnaast qua ontwerp en uitvoering af van wat
de buren gebruiken en van wat er in de periode
ervoor als aardewerk gangbaar was in een groter
gebied. Daarmee zou je dus kunnen zeggen dat
de streepbandpot het eerste echte Friese ding of
ontwerp is.

Op ontdekkingsreis

>

De streepbandpot klinkt misschien saai.
Het is geen bekend icoon zoals de fibula
van Wijnaldum of het zwaard van Grutte
Pier. Toch zou dat het wel kunnen zijn
als we dit aardewerk opnieuw bekijken
door de ogen van archeologen en
striptekenaar Joost Swarte.
De streepbandpot als oer-Fries design,
en als hoofdrolspeler in een strip, te zien
in het Fries Museum.

Streepbandpot op de terp bij Oosterbeintum. (Foto
Laurens Aaij, Fries Museum)
De presentatie Oer-Fries Design is onderdeel van de
tentoonstelling Ferhaal Fan Fryslân in het Fries Museum en van het project Land van Ontdekkingen
www.land-van-ontdekkingen.eu). Te zien tot 13 september 2015.
Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) is collectieconservator terpencultuur en Middeleeuwen bij het Fries
Museum en werkt aan een promotieonderzoek bij de
RUG.

Om dit oude aardewerk met dit verhaal in het
hoofd opnieuw te bekijken, ging striptekenaar
Joost Swarte aan de slag. Hij verdiepte zich in het
verhaal van de streepbandpot, het fabricageproces en het wonen op de terp. Dit leidde tot een
hoop vragen over wat we wel van de pot weten en
wat niet. Eigenlijk bestaat de streepbandpot niet,
elke pot is anders: van potten met een diameter
van tachtig centimeter tot hele kleine drinkpotjes.
De potten waarmee water is gehaald zijn soms
nog te herkennen aan het touw om hun hals.
Zwartgeblakerde bodems verraden dat potten op
het vuur hebben gestaan. Andere potten werden
ingegraven als voorraadpot, om spullen koel te
houden. Deksels zijn niet meer aanwezig, maar
en band van ingekerfde strepen rond de
met een stuk gespannen huid of textiel kan een
hals, en soms op de oren of buik van de
pot afgedekt zijn. Wat resteert, is de vraag wie
pot, is wat de streepbandpot karakteride potten precies maakten, of ze ook nog voor
seert en zijn naam geeft. Dit aardewerk was rond
andere doeleinden zijn gebruikt, en wie de streephet jaar nul het huis-, tuin- en keukenaardewerk
bandversiering heeft bedacht. Dit is informatie
op de terpen. Wat is het verhaal erachter? In 1996
die archeologen niet altijd hebben, de striptepubliceerde archeoloog Ernst Taayke zijn proefkenaar kan daar zijn eigen invulling aan geven.
schrift over inheemse keramiek in noordelijk NeHet resultaat is 1,2 bij 15 meter lange impressie
derland tussen 600 v. Chr. en 300 n. Chr. Eén van
van het leven op de terpen rond het jaar nul. Op
de uitkomsten is dat het streepbandaardewerk te
de uit zoden gebouwde heuvels zien we terpkoppelen is aan het gebied waar volgens de Robewoners streepbandpotten maken, versieren,
meinse bronnen Friezen wonen. De potten wijken
en stuk laten vallen. Naast een
voorraadpot, waterpot en kookpot
zien we dat de streepbandpot
gebruikt wordt als voederpot voor
snoepende vogels en honden.
Ook andere facetten van het leven
op de terp krijgen in het panorama hernieuwde aandacht en
een vrolijke wending. Hoe langer
je kijkt hoe meer details je gaat
ontdekken. Zo ziet het leven met
de streepbandpot er door de ogen
van een striptekenaar uit. En saai
De megastrip van Joost Swarte in het museum. (Foto Laurens Aaij, Fries
Museum)
is dat allerminst. <

E
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KORT NIEUWS
Gysbertwinner

Dichter Jacobus Q. Smink (1954) hat de Gysbert
Japicxpriis takend krigen. De sjuery, besteande út
Goffe Jensma, Jetske Bilker en Jantsje Post, hie
sân dichtbondels nominearre foar de belangrykste
provinsjale literêre priis. De bondel Sondelfal fan de
yn Eindhoven wenjende dichter wie neffens de sjuery
mei syn sprankeljende
taalgebrûk de
winner. Deputearre
Jannewietske de Vries
hat de priis yn Boalsert
útrikt.
www.sirkwy.nl

Fryslân op de kaart

Bijna 300 historische kaarten van Tresoar zijn online
beschikbaar gemaakt op www.frieslandopdekaart.nl met
daarbij de mogelijkheid
om de oude kaarten
over Google Maps
te leggen en zo de
verschillen te zien. De
website is gemaakt door
DeeEnAa.
www.tresoar.nl

DOOR MARIJKE DE BOER

Vroegmiddeleeuwse schat

Twee Friese amateurarcheologen, Kees Leenheer
en Johan Koning, hebben een schat met
Vroegmiddeleeuwse munten gevonden bij Cothen. De
schat bestaat uit 61 sceatta’s en negen Franse denarii.
Vermoedelijk zijn ze omstreeks 730 begraven. De
sceatta werd tussen
650 en 755 geslagen
in Engeland, Jutland
en Friesland. De
archeologen vonden
de schat al in 2011.
Sindsdien hebben
kenners de vondst
beoordeeld. Het Rijksmuseum voor Oudheden in
Leiden kocht de muntjes en stelt de schat nu tentoon.
www.leeuwardercourant.nl

Café Benthem

Het 16de-eeuwse café Benthem aan de Voorstreek
in Leeuwarden is nog ouder dan gedacht. In het dak
is zelfs hout uit 1480 verwerkt, waarschijnlijk is dat
hergebruikt. De noordzijde van het dak is bedekt met
zogenaamde linksdekkers, zeldzame, oude dakpannen.

Alle Friezen

De website www.allefriezen.nl is vernieuwd. Naast
akten van de burgerlijke stand staan ook de Friese
bevolkingsregisters
van 1850 tot 1939
erop. Het archief van
Vlieland is al helemaal
digitaal ontsloten, het
bevolkingsregister van
voor de oorlog staat
online.
www.allefriezen.nl

Button met Oldehove

Ming en Jongerius

De tentoonstelling Het mysterie Ming in
Keramiekmuseum Princessehof is wegens succes
verlengd tot en met 5 januari 2014. De expositie is
uitgebreid met een
aantal bijzondere
werken van ontwerper
Hella Jongerius.
Zij heeft zich laten
inspireren door de
traditionele patronen
van Mingvazen uit de
collectie en creëerde een
eigentijdse versie.
www.princessehof.nl

Fibula’s uit Lollumer terp
De grote houten wenteltrap uit de 16de eeuw is ook
bijzonder. Jan van Benthem uit Stiens zou omstreeks
1590 een herberg hebben gesticht die bijna vier eeuwen
als horecazaak stand hield. Het werd een deftig hotel
waar Hollandse hoogwaardigheidsbekleders logeerden.
www.leeuwardercourant.nl

De Leeuwarder historische vereniging Aed
Levwerd wil nieuwe leden werven en
gebruikt daarbij een button waarop
de Oldehove is afgebeeld met de
tekst: Ja, de Oldehove staat skeef.
Nou en? Button en tekst zijn
bedacht door Hendrik ten Hoeve
die vier jaar geleden overleed.
www.aedlevwerd.nl

Bij opgravingen in
Lollum zijn bronzen 16
fibula’s, twee Romeinse
munten en gordelen paardenbeslag
gevonden. Archeologen
van de Rijksuniversiteit
Groningen vonden een groot aantal bewoningssporen
in de ondergrond van de afgegraven terp Saxenoord,
die was bewoond vanaf 500 voor Christus tot ver in de
Middeleeuwen.
www.leeuwardercourant.nl

Koude Oorlog

Opgravingen Marssum

Uit opgravingen bij Nij Andringastate bij Marssum
blijkt dat op deze plek welvarende Friezen woonden in
de Romeinse tijd. Archeologen vonden er ingevoerd
aardewerk uit het Romeinse rijk. De ondergrond is goed
bewaard gebleven in het oude stroomgebied van de
Middelzee. Naast waterputten, fragmenten aardewerk
en bot zijn er twee fraai
vormgegeven bronzen
voorwerpen gevonden.
Eén in de vorm van een
vrouwenhoofd en een
andere in de vorm van een
dier.
www.leeuwardercourant.nl

gekregen uit een
particuliere collectie.
Springer verwierf grote
faam als schilder van
stadsgezichten. Van
Makkum, zo is bekend
uit zijn notitieboekje,
maakte hij vier
schilderijen. Tweemaal schilderde hij de Buren (bij
Lieuwkemastate) en tweemaal de Wijde Steeg. Het
grootste van deze laatste twee is bij het museum te
zien. Door zijn aantekeningen in dat notitieboekje is
ook bekend dat Springer dertien dagen aan het doek
heeft gewerkt.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Oudste woonhuis

Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand is op zoek
naar informatie, voorwerpen en foto’s die te maken
hebben met de Koude Oorlog. In 1956 werd het terrein
van de Vesting Kornwerderzand in bezit genomen door
een onderdeel van het Amerikaanse leger en werden
er enkele Sherman-tanks gestationeerd. Het museum
wordt opnieuw ingericht om het verhaal van het
ontstaan van de kazematten beter te kunnen vertellen.
www.kazemattenmuseum.nl

De Stichting Oud Sneek laat het oudste huis van Sneek
restaureren. Het huis uit 1585 staat aan de Suupmarkt
en heeft een rijke geschiedenis. Het is als woonhuis
gebouwd, maar er waren ook een bakker en een winkel
in gevestigd.
www.oudsneek.nl

Topstuk van Springer

Het Fries Scheepvaart Museum heeft een schilderij
van Cornelis Springer (1817-1891) met een voorstelling
van een oud gedeelte van Makkum in bruikleen
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(Foto Hoge Noorden)

COLUMN EELKE LOK

Heidenen
Immen sei: dizze krisistiid fol ûnwissichheden
soarget derfoar dat de lju hieltyd faker yn
de histoarje dûke. Mar neffens my wie dy
belangstelling der al earder. De krisis soarget
inkeld mar dat we dúdiker sjogge dat it
eartiidske sa yn de belangstelling stiet, want
we ha ús nocht fan geseur oer jild. Mar we ha
wol earder krisissen hân en dan wie dy skiednis
net sa dúdlik yn byld. Wy hiene destiids
op skoalle amper belangstelling foar it fak
histoarje. As skiednislearaar Buursink eartiids
syn doar iepen die op ús Drachtster Lyceum,
dan woene de measten fan myn klasgenoaten
leaver ûnderdûke yn wc’s, dêr efkes smoke
en dan de wiskunde alfêst goed trochleare.
Dat wie populêrder as skiednis. No moat ik
ek earlik sizze dat Buursink je oan de hân
fan Schulte Nordholt troch de Amerikaanske
boargeroarloch luts en it bliek letter dat it echte
byld fan dy kriich dochs wat oars wie. Sa ek by
Napoleon, al wol it my net mear oan wa’t dy
skiednis skreaun hie. Wol dat ik it mar in nuvere
idioat fûn, Moskou wie in hiel ein fytsen. Mar
no blykt, dat stiet teminsten yn de kanon fan de
Nederlânske skiednis, dat Napoleon yn 1811 sa
geweldich ynhelle is yn Amsterdam, taroppen
troch kloften folk, in see fan Frânske flaggen,
en dat it no dus ek dúdlik is wêrom’t Willem I
op sa’n suterich strantsje yn Skeveningen
oankomme moast. Doe wie Fryslân noch mar
in pear dagen frij. Dat barde troch de Kosakken.
Dêr ha de Friezen yn Eanjum en omkriten,
Eanjum hie doe noch in eigen boargemaster
dy’t lykwols troch Napolean al maire neamd
waard, noch in moai soad oan fertsjinne. Al
betelle it regear dat pas 13 jier letter út. Mar
oer ien fan dy Kosakken hat Rink van der Velde
yn 1981 in moai boekje skreaun, De Heidenen.
No sa wurdt de histoarje foar elkenien folle
oantrekliker makke en brûke we dat dus ek folle
mear. Dat hat neat mei krisis te krijen.

GEMENGDE BERICHTEN

DOOR IDS DE JONG

120 jaar geleden...

50 jaar geleden...

WERK FRIESE VEENARBEIDERS BELET

WINDHOOS IN HARKEMA OPEINDE

Stadskanaal, 4 november 1893. Te Stadskanaal
hebben 200 arbeiders van de veenstreken aldaar aan
een menigte Friesche arbeiders, die aldaar aan het
kanaalgraven waren, het werk belet, met de bedoeling
zelf werk te bekomen. Het werken is nu gestaakt
moeten worden. (Nieuwsblad van Friesland)

Harkema Opeinde, 9 november 1963. Harkema
Opeinde is vrijdagmiddag door een windhoos
getroffen. In vier straten werd schade aangericht. Hoe
hevig de maar kortdurende hoos wel was blijkt duidelijk
uit deze foto. Een
houten garage
werd volledig
vernield en de
daarin staande
auto kwam enkele
meters verder
terecht. (Friese
Koerier)

100 jaar geleden...
LAST VAN SINT MAARTEN
Schoterland, 8 november 1913. Om er voor goed
een einde aan te maken, hebben ingezetenen van
Rotsterhaule en St.-Johannesga het Gemeentebestuur
verzocht te verbieden dat er op 11 Nov. des avonds met
lampions langs de huizen wordt geloopen. Telken jare
wordt het aantal jeugdig ‘hier woont een rijke man,
die ons wel wat geven kan’, grooter en daar ze niet in
gesloten colonne, doch hoofdelijk rondgaan, is het voor
de bewoners een last geworden. Daarbij komt dat, is
eenmaal het terrein afgeloopen de tocht vaak opnieuw
wordt ondernomen. (Nieuwsblad van Friesland)

LETSEL BIJ VLIEGDEMONSTRATIE
Leeuwarden, 15 november 1913. De Rechtbank heeft den
vlieger John Max Olieslagers bij verstek veroordeeld om
aan mej. Winkel die, naar men weet, met een drietal
andere dames ernstig letsel bekwam bij het ongeluk
tijdens de vliegdemonstratie op den 13 Juli 1911, te
betalen de helft der kosten op hare geneeskundige
behandeling en verpleging gevallen, benevens haar
te vergoeden alle schade, die zij tengevolge van de
gekregen blessuren en verminkingen heeft geleden en
nog zal lijden, welk bedrag bij nadere procedure zal
worden vastgesteld. (Nieuwsblad van Friesland)

PROPAGANDISTE ENKA BEDREIGD
Minnertsga, 22 november 1913. De bekende soc.dem. propagandiste Enka heeft dezer dagen ook
te Minnertsga gesproken. De vergadering had een
onsmakelijk verloop schrijft de Bildtsche Ct. De
spreekster, die ’n paar debaters (o.a. een christelijke
onderwijzer) op gevoelige wijze had terechtgezet,
werd hierna door het publiek zoodanig bedreigd, dat
de politie haar in bescherming heeft moeten nemen.
(Nieuwsblad van Friesland)

60 jaar geleden...
REINDER BROLSMA VERMIST
Leeuwarden, 17 november 1953. De bekende Friese
schrijver Reinder Brolsma die sinds 3 weken te
Leeuwarden woonachtig is in het oud St. Anthony
Gasthuis, heeft Vrijdagavond omstreeks half acht het
gasthuis verlaten om nog een straatje om te gaan,
doch is sindsdien niet teruggekeerd. Voor een ongeluk
wordt gevreesd. De politie ging direct op onderzoek uit.
Gisteravond vond men Brolsma’s overjas in een bootje
dat op een water in de omgeving van Goutum, de
plaats waar Brolsma, voordat hij naar Leeuwarden trok,
woonachtig was, dreef. (Ons Noorden)

VERLIES LAATSTE
GROTE HOTEL
Heerenveen, 11 november
1963. Hotel Vernimmen
(met 35 bedden) wordt een
warenhuis. Een oud beeld in
het centrum van Heerenveen
zal daardoor rigoureus
veranderen. Het deftige
front van het voormalige
herenlogement verdwijnt, een
levendiger beeld keert er voor terug. Opnieuw verdwijnt
een stukje historie in de aan herinneringen daaraan
toch al niet zo scheutig bedeelde plaats. (Friese Koerier)

40 jaar geleden...
ORANJE-DRIEHOEKEN VOOR BEJAARDEN
Joure, 3 november 1973. Het uitreiken van oranje-drie
hoeken aan bejaarden door de bewoners van Huize
St. Theresia vindt navolging. De leerlingen van de R.K.
Huishoud-Nijverheidsschool ‘Maria Goretti’ zullen deze
driehoeken vervaardigen. De oranjekleurige driehoeken
kunnen voor het raam worden geplaatst als er hulp geboden moet worden, bijv. bij ziekte of ’s winters bij gladde
wegen, als de bewoners zelf hun boodschappen niet
kunnen halen. Buren of voorbijgangers kunnen dan direkt
zien of er hulp geboden kan worden. Alle bejaarden of
alleenstaanden die in aanmerking willen komen voor een
waarschuwingsdriehoek kunnen zich opgeven bij de direkteur van Huize St. Theresia te Joure. (Jouster Courant)

30 jaar geleden...
STRIJD OP PROVINCIEHUIS
Leeuwarden, 1 november 1983. Het schetsen van een
profiel voor een nieuwe burgemeester voor de acht
nieuwe gemeenten verliep vlot en af en toe fleurig tot
de delegatie uit Scharsterland plaats nam tegenover
de commissaris der koningin, de heer H. Wiegel. De
strijd die de raadsfracties ‘thuis’ voeren, werd in het
provinciehuis voortgezet. Op een gegeven moment
stonden CDA en PvdA enerzijds en FNP en VVD
anderzijds lijnrecht tegenover elkaar. Eén en ander had
onder andere tot gevolg dat er gistermiddag geen zaken
konden worden gedaan. (Friesch Dagblad)�
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BOEKEN KORT
Het Grote Boerderijen Boek
Ben Kooij en Judith Toebast
Wbooks, Zwolle, 2013
384 pp. | isbn 9789040007583 | € 49,95

et Grote Boerderijen Boek geeft een gevarieerd beeld van de
Nederlandse boerderijen vroeger en nu. Alle hoofdtypen

boerderijen in Nederland komen aan bod. Ook is er aandacht
voor bijgebouwen, interieurs, het werk van de boer en boerin, de
bewoners en bezoekers en het dagelijks leven op de boerderij.
Tot slot is er een reeks kunstwerken uit de rijkscollectie over
boerderijen in dit boek opgenomen.Verschillende auteurs belichten
bouwhistorische, historisch-landschappelijke en archeologische
aspecten van het agrarisch erfgoed. Het Grote Boerderijen Boek is
een prachtig fotoboek en een must voor iedereen die iets met
boerderijen heeft.

h E t g ROt E

H

Erfgoed en voerden

ek.

BOEk

BOEk

pecialist bouw-

dith Toebast is

delijke bouwkunst.

j de Rijksdienst voor

dactie over Het Grote

BOERDERIJEN

hEt gROtE

BOERDERIJEN

Het beeld van het Friese platteland
wordt gedomineerd door de talloze
boerderijen. Het is zelfs moeilijk om
een plekje te vinden waar je niet ergens
in de verte een kop-hals-rompboerderij
of een stelp ziet staan. Voor wie meer
wil weten van het agrarisch erfgoed is er nu Het Grote
Boerderijen Boek. Ben Kooij (specialist bouwhistorie)
en Judith Toebast (specialist landelijke bouwkunst)
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geven een
overzicht van de Nederlandse boerderijen vroeger en
nu. Uiteraard met veel aandacht voor de Noordelijke
huisgroep: stolp, stelp, kop-romp en kop-hals-romp.
Naast de bouwkundige aspecten gaan de auteurs in
op het werk van boer en boerin, de bijgebouwen, de
interieurs en het dagelijks leven op de boerderij.
h E t g ROt E

BOERDERIJEN
BOEk
ben kooij

judith toebast

In deze reeks verschenen eerder
Het Grote 40-45 Boek

René Kok en Erik Somers

in samenwerking met het niod
Het Grote Jaren 50 Boek

Paul Brood, René Kok en
Erik Somers

in samenwerking met het
Nationaal Archief

www.wbooks.com

De geschiedenis van het onderwijs in Grou; Van griffel
tot digibord
Jan Oudeboon (red.)
Stichting Historisch Onderwijs Grou, 2013
237 pp. | isbn 9789491536045 | € 25,Het onderwijs is een veelbesproken
onderwerp. Of het nu op een
verjaardagsfeestje is of in de Tweede
Kamer. De geschiedenis van het onderwijs
in Grou behandelt alle ontwikkelingen
in het onderwijs in de 20ste eeuw: van
griffel tot digibord. Op microniveau
behandelen de auteurs de organisatie, de
gebouwen en de onderwijskundige ontwikkelingen in
het onderwijs in Grou. Uiteraard is er ook veel aandacht
voor leerkrachten en leerlingen. In het boek zijn
tientallen klassenfoto’s opgenomen.
Topstukken uit het Fries Museum
Paul Klarenbeek (red.)
Bornmeer, Gorredijk, 2013
192 pp. | isbn 9789056153038 | € 15,-

Een vrije geest tot zwijgen gebracht; Jan Eisenga
(11-3-1908 / 5-5-1943)
Roel van der Heide
Bornmeer, Gorredijk, 2013
216 pp. | isbn 9789056152963 | € 19,50
Radicaal socialist, overtuigd pacifist,
principieel geheelonthouder,
vegetariër en idealist Jan Eisenga uit
Gorredijk was één van de slachtoffers
van de Meistaking in 1943. Daarmee
kwam een einde aan het jonge leven
van een veelbelovende Friese dichter
en schrijver. Hij was nog maar 35 jaar.
Roel van der Heide is als voorzitter
van het Stichtingsbestuur van
Museum Opsterlân nauw betrokken bij de jaarlijkse
herdenking en kranslegging bij de gedenkplaat ter
nagedachtenis aan Jan Eisenga. In Een vrije geest tot
zwijgen gebracht beschrijft hij het leven van Jan Eisenga.

Subjectieve Atlas van Fryslân
Roelof Koster en Annelys de Vet (eds)
Afûk en Keunstwurk, Leeuwarden, 2013
192 pp. | isbn 9789062739578 | € 14,50
Wat betekent het om in Friesland
te wonen, wat kenmerkt het
dagelijks leven in Friesland en hoe
vertaalt het verleden zich naar de
toekomst? Een groep ontwerpers
en kunstenaars die in Friesland
woont of woonde, ging met deze
vragen aan de slag. Het resultaat is
de Subjectieve Atlas van Fryslân, een
boek vol beelden, kaarten, foto’s
en statistieken. Soms grappig, soms ontroerend. Maar
net zo vaak harde realiteit. Een verrassende kijk op
Friesland, voorbij de nostalgie en clichés. Een project
van Keunstwurk Vormlab.

Fyn en grou; Een leven in de politiek
Jakob Vellenga en Harry Vellenga
Wijdemeer, Leeuwarden, 2013
160 pp. | isbn 9789082073836 | € 22,50
De oprichting van de PvdA, het
aantreden van het kabinet-Den Uyl,
Kneppelfreed en de verwoestende
stedenbouwkundige plannen in
Leeuwarden in de jaren zeventig.
Het zijn maar een paar van de
onderwerpen die de revue passeren
in de memoires van politicus en
bestuurder Jakob Tiede Vellenga
(1920 - 2012). Hij was wethouder in Leeuwarden,
lid van Provinciale Staten en van de Tweede Kamer.
Daarnaast was hij ook nog predikant, ambtenaar van de
burgerlijke stand en journalist. Samen met zoon Harry
werkte hij aan zijn memoires, waarvan hij de publicatie
net niet meer zou meemaken.

Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche LocaalSpoorwegmaatschappij
Oege Kleijne
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, Raalte, 2013
512 pp. | isbn 9789078641292 | € 49,95 (verkrijgbaar via
www.gegarandeerdonregelmatig.nl)

Dokkum is een prachtig stadje, besloten binnen een aarden
verdedigingswal die eind 16de eeuw werd aangelegd. Op zes
plaatsen is die wal extra beveiligd door een bastion of bolwerk,
een uitspringend verdedigingswerk. Eén van deze dwingers,
zoals ze in het noorden genoemd worden, draagt de naam van
een Dokkumer burgemeester: de Van Aitzema dwinger.

Hij overleed drie eeuwen geleden. Maar in de sfeervolle straten
van Dokkum zijn diverse huisgevels te vinden die er in zijn dagen
al waren. Staande op de Zijl heeft ook hij kunnen opkijken naar
de hoge renaissance gevels die, in de tijd dat hij zijn politieke
carrière in Dokkum begon, al zo’n 60 jaar oud waren.

Ik hoorde het Jodinnetje huilen; 101 getuigenissen over
oorlog, bezetting en bevrijding in Fryslân
Jacob Stelwagen
Bornmeer, Gorredijk, 2013
256 pp. | isbn 9789056153045 | € 17,50
Hij woonde aan de Oranjewal, vlakbij de dwinger die naar hem
genoemd is omdat hij die van de stad mocht gebruiken. In 1694
kocht hij er nog een statig huis (Mockema Zathe) in Aalsum bij,
‘onder de rook’ van Dokkum. De weg ernaartoe liet hij op eigen
kosten met bomen beplanten, alsof het de oprijlaan van zijn huis
was. Rond 1700 was hij verreweg de rijkste man van Dokkum.
En door zijn relaties met het stadhouderlijk hof en zijn hoge
functies in de landelijke politiek, was deze Dokkumer
burgemeester zeer invloedrijk.
Hij gedroeg zich, lijkt het, als de onderkoning van Dokkum.
Hij had een stoet aan personeel, sommigen in livrei. Dat is te
zien op een schilderij uit 1697, dat hij liet maken ter gelegenheid
van een belangrijk diner in zijn huis. Lange tijd is gedacht dat
zijn gast de tsaar van Rusland was, op doorreis in Dokkum.
Maar die was het niet, al blijft zijn identiteit ook in deze
publicatie onopgelost. Wel wordt een duidelijker beeld gegeven
van de burgemeester zelf en van de gouden penning die, op zijn
initiatief, vanaf 1705 een nieuwe burgemeester ten deel viel.

Over de auteur:

Ihno Dragt (1953) studeerde af in de kunstgeschiedenis en klassieke archeologie aan de Rijksuniversiteit

Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester
rond 1700
Ihno Dragt
Stichting Historia Doccumensis, Dokkum, 2013
160 pp. | € 29,50

15

te Groningen. Sinds 1982 is hij directeur en conservator van streekmuseum Het Admiraliteitshuis in
Dokkum en het visserijmuseum ‘t Fiskershúske in
Moddergat.

Tevens is hij voorzitter van de Stichting Historia
Doccumensis. Deze stichting werd opgericht in 2001
en geeft publicaties uit over de historie van Dokkum
en omstreken.

www.museumdokkum.nl
www.historia-doccumensis.nl

Radiopresentator Jacob Stelwagen van Omrop Fryslân
ging op zoek naar onbekende verhalen over Friesland
in de Tweede Wereldoorlog. Hij vond ze weggestopt
in archieven, in kranten uit de oorlog en op zolder bij
mensen thuis. Hij bundelde de tientallen verhalen in
Ik hoorde het Jodinnetje huilen. Ooggetuigenverslagen
die ons kennis laten maken met de gedachten en

Julius Schelto van Aitzema was
rond 1700 verreweg de rijkste
en invloedrijkste man van Dokkum. Hij onderhield innige relaties met het stadhouderlijk hof
en had hoge functies in de landelijke politiek. Hij gedroeg zich
als de onderkoning van Dokkum. Zo had hij een stoet aan
personeel, waarvan sommigen zelfs in livrei. Van Aitzema woonde aan de Oranjewal, maar kocht in 1694 ook
nog een statig huis in Aalsum: Mockema Zathe. De weg
ernaartoe liet hij op eigen kosten met bomen beplanten,
zodat het leek alsof het de oprijlaan van zijn huis was. In
Macht en pracht beschrijft Ihno Dragt het leven van deze
extravagante Dokkumer burgemeester.
Macht en pracht van een
Dokkumer burgemeester
rond 1700

Geen spoorverbinding
in Nederland spreekt zo
tot de verbeelding als het
zogenaamde ‘Dokkumer
Lokaaltje’. De spoorlijn van
Leeuwarden naar Anjum
verbond de Friese hoofdstad
met Stiens en Dokkum en vice
versa natuurlijk. In Opkomst en ondergang van de NoordFriesche Locaal-Spoorwegmaatschappij beschrijft Oege
Kleijne de geschiedenis van het beroemde lokaalspoor
in Noord-Friesland. Op de bijbehorende website www.
nfls.nl is een app te vinden die de gebruiker de weg
wijst naar de restanten van het lokaalspoor.

historia doccumensis 2013

Ter gelegenheid van de grote Gouden Eeuwmanifestatie in Leeuwarden brachten de Leeuwarder

belevenissen van Friezen, Duitsers,
Duitsgezinden en geallieerden die de
oorlog zelf meemaakten.

g.i.w. dragt

Stadswandeling Leeuwarden, Sporen van de Gouden
Eeuw (met DVD)
Henk Oly en Leo van der Laan
Historisch Centrum Leeuwarden en Leeuwarder
Historische Vereniging Aed Levwerd, Leeuwarden, 2013
87 pp. | € 7,50

Historische Vereniging Aed Levwerd
en Historisch Centrum Leeuwarden
alweer de vijftiende wandelgids
voor Leeuwarden uit. Dit keer
een heel bijzondere editie, met
DVD. Op de DVD wordt de kijker
meegenomen door het Leeuwarden
zoals landmeter Johannes Sems
dat in 1600 in kaart bracht. Wie de
wandeling in het echt wil maken,
kan dat doen met behulp van de
stadswandeling die de lezer langs de sporen van de
Gouden Eeuw in de Friese hoofdstad voert.

Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700

In de aanloop naar de opening van
het nieuwe Fries Museum aan het
Wilhelminaplein verscheen elke week
een artikel in het Friesch Dagblad over
één van de topstukken van het museum.
Prikkelende, verrassende en soms heel
persoonlijke verhalen van verschillende medewerkers
van het Fries Museum. De artikelen zijn geredigeerd
en nu ook gebundeld door Paul Klarenbeek. Topstukken
uit het Fries Museum geeft een rijk beeld van het Friese
erfgoed. Alle topstukken zijn sinds de opening in
september 2013 te zien in de schatkamer van Friesland:
het nieuwe Fries Museum.

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

Stichting

Historia Doccumensis
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BOEKEN
Het Sneker
klokkenspel
Taeke van Popta
Uitgave in eigen
beheer, 2013
208 pp. | isbn
9789462281448
€ 19,90 (verkrijgbaar
bij de boekhandels in
Sneek en Bolsward
en bij de Afûk in
Leeuwarden)
‘Het tuimelende spel
van de klokken (…) een
marionettenspel met
klokkenpoppen en stalen touwtjes (…) het is niet alleen
verbazingwekkend om naar te kijken en ook wat grappig
om steeds te willen raden welke klok eraan geloven
moet, als je een draad ziet bewegen, maar het is
bovendien vreselijk lawaaiig’. Dat schrijft een journalist
van de Heerenveense Courant in juli 1949 als hij op
bezoek is geweest bij Flucie van Bergen, de beiaardier
van Sneek die decennialang het carillon van de
Martinikerk bespeelde. Hij vervolgt zijn verhaal als volgt:
‘Onderwijl Flucie van Bergen zijn met leer beschermde
handen op de hefboompjes en zijn voeten op de
pedalen tot een voor deze dag bewonderenswaardig
tempo blijft opvoeren, gaat het leven beneden heel
gewoon door. (…) Maar toch weet de beiaardier
drommels goed dat er wél naar hem geluisterd wordt,
al gaat het onder de bedrijven door, en dat de Snekers
niet zuinig kwaad zijn als men aan hun carillon komt.’
Zo moet het ook zijn gegaan met Taeke van Popta,
voormalig beleidsambtenaar kunst en cultuur van de
gemeente Sneek. Toen hij bij de voorbereiding van
een serie zomeravondconcerten kennismaakte met
het carillon, raakte hij net zo gefascineerd door het
instrument als de journalist ruim zestig jaar geleden.
Uiteindelijk schreef hij een monografie over het Sneker
klokkenspel van ruim 200 bladzijden. En verrassend
genoeg is dat een buitengewoon boeiend verhaal:
over klokkengieters en de kwaliteit van klokken, over
het werk van een beiaardier en over adviesraden
als de Klokken- en Orgelraad en de Nederlandse
Klokkenspel-Vereniging. Voor wie zich er nooit in heeft
verdiept, gaat er een wereld open. Zo valt te lezen dat
Nederland de meeste handbespeelbare beiaarden van
de wereld telt. Wereldwijd zijn dat er 646, waarvan
er in Nederland maar liefst 183 te vinden zijn. En in
Nederland zijn zelfs twee opleidingsinstituten voor
professioneel beiaardier: in Amersfoort en Dordrecht.
Het carillon van Sneek is met zijn vijftig klokken het
grootste carillon van Friesland. Dat was vroeger wel
anders. Het eerste Sneker klokkenspel uit de 17de

DOOR JAN VAN ZIJVERDEN

eeuw, had maar negen klokjes. Aan het eind van die
eeuw verkeerde de Martinikerk in deplorabele staat. De
gemeente besloot na de restauratie tot de aanschaf van
een nieuw carillon, nu met 14 klokken. Erg deugdelijk
was dit klokkenspel blijkbaar niet, want zestig jaar
later was het al compleet versleten door het spelen op
feest- en gedenkdagen en tijdens de wekelijkse markt.
In 1771 werd eerst het bouwvallige koepeltje op de kerk
vervangen, om een jaar later plaats te kunnen bieden
aan het veel grotere, nieuwe klokkenspel van de firma
Borchard uit Enkhuizen. De toonzuiverheid van dit
carillon met 26 klokken, bleek bij de ingebruikname al
te wensen over te laten. Dat zou nooit meer veranderen.
Zou het de reden zijn dat er op dinsdag 30 januari
1906 een aanslag werd gepleegd op stadsbeiaardier

KALENDER

DOOR MARIJKE DE BOER

1, 8, 15, 22, 29 december en 5, 12, 19
en 26 januari 2014
INSTAPRONDLEIDING
Ervaren museumdocenten geven elke zondag om
13.30 uur een rondleiding door het Fries Museum
en lichten de hoogtepunten toe van de vier grote
tentoonstellingen.
www.friesmuseum.nl

8 december
TIBERIUS PEPINUS VAN EMINGA			
Gerda Huisman vertelt over Tiberius Pepinus (Tjepcke)
van Eminga (circa 1657-1733). Een belangrijke rol in de
lezing speelt het journaal van de reis van Van Eminga
van Goutum (Wiardastate) naar Rome.
www.historischcentrumleeuwarden.nl


15 december
Lindeman? Als hij op de bewust dag rond lunchtijd aan
het spelen is, wordt de kerktoren beschoten. Enkele
kogels raken de houten lessenaar van de klokkenist,
die gelukkig ongedeerd blijft. Het incident vormde
de opmaat voor een oeverloze discussie over de
vervanging van het valse carillon. Sneek kreeg te maken
met een carillonloos tijdperk van bijna twaalf jaar. De
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
moest er zelfs aan te pas komen om te bepalen of het
authentieke Borchard-carillon wel of niet mocht worden
vervangen: een heuse carillonkwestie. De Snekers waren
nog maar net gewend aan de klanken van hun nieuwe
klokkenspel toen de Duitsers Nederland bezetten. Op
8 en 9 september 1943 werd het gloednieuwe carillon
compleet ontmanteld om kort daarna in Duitsland te
worden omgesmolten. Na de Tweede Wereldoorlog
zijn het de regenten van het Old Burger Weeshuis die
Sneek het klokkenspel schenken zoals dat nu nog over
de stad klinkt. Voor wie geraakt wordt door de klanken
van het carillon en er meer over wil weten, is er nu het
standaardwerk van Van Popta. Daarin vind je werkelijk
alle ‘ins &outs’ van het Sneker klokkenspel.

LEEUWARDER BOEKEN UIT DE GOUDEN EEUW
Arjen Dijkstra houdt een lezing over drukkers en
bijzondere Leeuwarder boeken uit de 17de eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 17 december
KUNST UIT HET INTERBELLUM
Museum Drachten laat met de tentoonstelling Palet
van het Interbellum een dwarsdoorsnede zien van de
stand van zaken in de beeldende kunst in Nederland
uit het Interbellum en die bepalend zijn geweest voor
het gezicht van de Nederlandse kunst in deze periode.
Er zal werk te zien zijn van Jan Sluijters, Leo Gestel,
Herman Kruyder, Carel Willink en Charley Toorop.
www.museumdrachten.nl

22 december
RIJK IN DE GOUDEN EEUW			
Lezing van Kees Zandvliet over rijken in Leeuwarden in
het netwerk van de Gouden Eeuw.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

KFG NIEUWS

VERWACHT

Exclusieve openstelling van Fries Museum

Friesland en de Eerste Wereldoorlog

Speciaal voor de leden van het Koninklijk Fries Genootschap en eventueel
hun gezinsleden is het Fries Museum - uiteraard gratis - geopend op
dinsdag 21 januari van 17.00 tot 20.00 uur. De directeur van het museum,
Saskia Bak, zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Wie gebruik
wil maken van deze gelegenheid, kan zich voor 7 januari opgeven via
de mail fries.genootschap@friesmuseum.nl of via een briefje naar Fries
Genootschap p/a postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden. Dit postbusadres is
tevens het nieuwe adres van het Fries Genootschap.

Nederland waakte in 1914 angstvallig voor zijn neutraliteit en de Duitsers
passeerden langs de zuidgrens. De barbaarse slachtpartijen van de
Wereldoorlog (6.000 doden gemiddeld per dag, vier jaar achtereen)
voltrokken zich ver van het heitelân, toch kreeg ons land meer en meer te
maken met de gevolgen. Duizenden mobiliseerden, eindeloze kolonnes
vluchtende Belgen kwamen onze kant op, de oorlog ontwrichtte de
economie en ontketende nieuwe krachten onder de jeugd, in Friesland
vooral herkenbaar aan de Jongfryske Mienskip. Fryslân en de Eerste
Wereldoorlog verschijnt op 29 januari 2014.
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl
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13 september 2013 - 30 augustus 2015

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

www.friesmuseum.nl
Mede mogelijk gemaakt door:

Wiersma-Reitsma Stichting
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