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Omslag: Drie Hollandse walvisvaarders in de Poolzee
tussen ijsbergen waar op walvissen wordt gejaagd. Het
schip rechts draagt de naam ‘De Jonas’ op de spiegel.
Rechts in de verte de bergen van een eiland. Op de
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ijsberen. In het water bevinden zich ook enkele walrussen. Schilderij van Abraham Storck, datering 1654-1708.
(Rijksmuseum Amsterdam)
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PLEKKEN MET VERHALEN

Zoutepoel

DOOR HANS KOPPEN

stormen overstroomd of weggespoeld, maar ook zijn
enorme oppervlakten veen afgegraven voor brandstof- en
zoutwinning. Het winnen van zout uit veen wordt moer- of
selnering genoemd. Als gevolg van overstroming door de zee
bevatte het veen in de Friese kustgebieden veel zout. Ook
dieper de provincie in, in de nabijheid van de zeearmen van
de Boorne, Marne en Lauwers werden veengebieden tijdens
stormvloeden soms door zeewater overstroomd. Vaak waren
die overstromingen het gevolg van menselijk handelen;
door de veengebieden te ontwateren en te ontginnen
klonk het veen in en daalde het maaiveld. Daardoor had de
zee bij stormvloeden makkelijk toegang. Het veen raakte
dan doordrenkt met zout. Hetzelfde was het geval in de
veengebieden van Holland en Zeeland.
Bij de moernering werd het verzilte veen opgegraven, tot turf
gedroogd en vervolgens verbrand. De overblijvende zoute
as werd, na te zijn aangelengd met zeewater, daarna in grote
ketels of pannen ingedampt. Het verwarmen van de ketels
gebeurde met turf. Het indampen (of ‘zoutzieden’) kon

Zoutepoel, Zoute Gracht, Zoutsloot, Zoutpotten, Brandemeer, Braandemeer, Brandsloot… Wie goed zoekt op Friese kaarten zal
nog wel meer namen ontdekken die naar zout of zoutwinning verwijzen. Zoutwinning was tot het eind van de Middeleeuwen
een belangrijke Friese activiteit. Niet alleen leverden de winning en raffinage daarvan veel geld op, maar zout droeg ook bij aan
de overlevingskansen van de bevolking. Toch zaten er grote nadelen aan het winnen van zout; het kostte veel land en de Friezen
kregen er natte voeten van.

Van het zoutwinningsproces zijn weinig historische afbeeldingen bekend. Hier een weergave van selnering op Schouwen met op de achtergrond Zierikzee. In het midden van de afbeelding wordt het zoute
veen afgegraven. Links zetten vrouwen de turven op stapels te drogen. Verderop worden die tot zoute
as verbrand. Op de achtergrond twee zoutketen. (Anonieme schilder, Collectie Zeeuws Genootschap,
Zeeuws Museum Middelburg, foto Ivo Wennekes)

Z

eilers hebben er geen weet van als ze over de
Zoutepoel kruisen. Het water hier is precies hetzelfde
als elders op het Sneekermeer; even zoet en net zo
troebel. Maar zo’n 600 à 700 jaar geleden zwoegden op deze
plek tientallen Friezen bij het afgraven van veen om er zout
uit te winnen. Zout was vroeger (en is nòg) een felbegeerd
smaak en conserveermiddel waarvoor men alles in het werk
stelde om het te bemachtigen. Leven en overleven hingen
ervan af, ook in Friesland.
Na afloop van de laatste ijstijd steeg de zeespiegel door
het smelten van het landijs. Vanaf ongeveer 5000 jaar
geleden ontwikkelde zich daardoor in Noord-Nederland
een waddenlandschap. Nabij de kust ontstonden grote
moerassen en moerasbossen. Langzaam groeiden de
moerassige gebieden aan elkaar tot een massief veendek.
Veel van die veengrond is later onder invloed van zee en
< De Zoutsloot te Harlingen aan het begin van de 20ste eeuw. De
zoutketen, met de donkere, schuine daken en de daarbijhorende
pijpen, staan aan de linkerkant, voorbij de (uitgebouwde) schutting.
(Collectie Jaap van der Veen)
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worden gedaan in tijdelijke installaties op de plek waar het
zoute veen werd opgegraven en gedroogd, of in zogenaamde
zoutketen. Zulke zoutketen stonden onder meer in Harlingen
en in Franeker. Het waren flinke schuren met een afmeting
van ongeveer 10 bij 20 meter. Door het indampen steeg de
zoutconcentratie van het as-watermengsel waarbij op een
gegeven moment een reeks zouten uitkristalliseerde. Bij
het raffinageproces ontstonden onverwerkbare asresten
en bleven niet voor consumptie geschikte afvalzouten
over. In de buurt van moerneringsplekken zijn daardoor
grote hoeveelheden teruggestorte ‘zel-as’ in de bodem
aangetroffen. Verzilt veen is in Friesland gedolven in, onder
meer, de omgeving van Anjum, Wetsens, Lichtaard en langs

(Kaart Kerst Huisman)

>

Dijkdoorbraak door zoutwinning

Doede Nieuwenhuis
in 1941.

de boorden van de Lauwerszee. De ooit voor zoutwinning
afgegraven veengebieden zijn daar als laagtes in het
landschap waar te nemen. Zout veen is ook opgegraven ten
noordoosten van Workum en op plekken waar nu meren
liggen, zoals de Zoutepoel.
De opbrengst van deze omslachtige en op het eerste
gezicht nogal primitieve wijze van zoutwinnen was, zo
hebben proeven uitgewezen, opmerkelijk hoog. Als het
raffinageproces vakbekwaam werd uitgevoerd kon men uit
een kubieke meter verzilt veen 10 tot 15 kilo zout halen.
Een veenlaag van 80 centimeter dik leverde in dat geval
een opbrengst van 120 ton zout per hectare op. Dit was
voldoende opbrengst om het zelfs lonend te maken verzilt
veen op te graven als dat door een kleilaag van 1,5 meter
dikte was bedekt.
De Friese moernering was zo belangrijk omdat het
zout gebruikt kon worden voor de conservering
van levensmiddelen, wat grote invloed had op de
overlevingskansen van de bevolking gedurende de winter en
in tijden van schaarste. In het bijzonder vis en vlees werd
voor conservering gepekeld. Verder waren zoutraffinage
en zouthandel commercieel gezien zeer lucratieve
activiteiten. De moernering leverde Friesland dus grote
voordelen op, maar borg ook een gevaar in zich. Dat gevaar
was dat voor de zoutwinning grote oppervlakten veen
werden afgegraven en verlaagd, wat het land kwetsbaar
maakte voor overstroming en, vervolgens, landverlies.
Zoutwinning in het voorland van zeedijken was helemaal
een risicovolle activiteit die, vanwege het gewin, toch vaak
voorkwam. Dijkdoorbraken waren daarvan het resultaat.
Het is ook vanwege het overstromingsgevaar dat na 1500
het winnen van zout uit veen geleidelijk door de overheid
werd verboden. Rond die tijd was de scheepvaart bovendien
zodanig ontwikkeld dat het goedkoper werd om ruw zout
uit het Middellandse zeegebied te importeren waar het in
openlucht zoutpannen werd (en nog wordt) gewonnen. Voor
het reinigen van dat geïmporteerde ruwe zout werden tot
het begin van de 20ste eeuw de oorspronkelijke zoutketen
gebruikt. De vondst van zeer zuiver steenzout in 1911 in de
ondergrond van Boekelo (Twente) betekende de doodsteek
voor de zoutketen. <

De Zoutepoel gezien vanaf
Heerenzijl. (Foto Hans Koppen)

In een zoutkeet: het indampen van de zoutoplossing.
(Gemeentearchief Goes)

>M
 eer weten?
• G. J. Borger, Het verdwenen
veen en de toekomst van het
landschap, Universiteit van
Amsterdam, 2007
• J.W. Griede, Het ontstaan
van Frieslands Noordhoek,
Amsterdam, 1978
• M. Schroor, De wereld
van het Friese landschap,
Groningen, 1993
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FRIESE BEWEGERS

DOOR DOEKE SIJENS

D

irk Okma stamde uit een politieke
familie, hij was de zevende Okma die in
de Provinciale Staten van Friesland zitting
nam. Hij werd geboren in Sneek, waar zijn vader
advocaat was. Hendrik Okma was ook lid van de
Tweede Kamer voor de Anti Revolutionaire Partij
(ARP). Dirk was vijf jaar toen zijn vader plotseling
overleed. Zijn moeder, Catharina Oberman,
slaagde er in - door het voeren van een zuinig en
vastberaden bewind - al haar zes kinderen een
goede opleiding te geven. Daartoe verhuisde het
gezin in 1916 naar Arnhem, waar Dirk eerst de
MULO en vervolgens de hogere handelsschool
volgde. Hierna ging hij in de houthandel van
zijn familie in Dokkum werken. Hoewel dit
praktische werk hem zeer beviel, voelde hij toch
de behoefte om het voorbeeld van zijn vader te
volgen. Hij haalde eerst het staatsexamen en ging
daarna aan de Vrije Universiteit studeren. Na zijn
studie begon hij in 1930 een advocatenkantoor
in Leeuwarden, waar zijn jongste zuster Grietje
zich naderhand - als eerste vrouwelijke advocaat

Verzet

Dirk Okma als gedeputeerde, een functie die hij zestien jaar bekleedde. (Collectie familie Okma)

Dirk Okma
Voorzichtig maar onverzettelijk

Het lot van bijna alle politici is dat zij na hun vertrek uit de arena vergeten
worden. Ze hebben hun plicht gedaan en hun opvolger krijgt nu alle aandacht.
Dirk Hendriks Okma (1902-1988), oud-gedeputeerde, zou dit ook juist vinden.
Hij stelde zich altijd dienstbaar op. Bij zijn vertrek uit de politiek in 1968 werd hij
‘een kampioen voor Friesland’ genoemd. Hij was ook advocaat, die geroemd werd
om zijn inzicht in menselijke verhoudingen. In 1951 verdedigde hij Fedde Schurer
tijdens het proces dat uit zou lopen op Kneppelfreed. Tijdens de bezetting speelde
Okma een heldenrol - een betiteling die hij overigens onmiddellijk zou verwerpen.
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in Leeuwarden - bij aansloot. Het kantoor van
de Okma’s behandelde in de crisisjaren vooral
veel faillissementen. Van politieke activiteiten
was nog nauwelijks sprake. Wel werd Dirk - net
als vroeger zijn vader - voorzitter van de Friesche
Persvereniging, eigenaar van het Friesch Dagblad.
In de eerste oorlogsdagen probeerde Okma de
oversteek naar Engeland te maken, maar toen
hij in Harlingen aankwam, waren alle schepen
al vertrokken. Daarna hervatte hij zijn werk als
advocaat. In de loop van 1941 kregen kranten
steeds meer met de censuur van de Duitsers te
maken, waardoor het steeds moeilijker werd de
eigen beginselen trouw te blijven. Hierop besloot
de Friesche Persvereniging de uitgave van het
Friesch Dagblad te staken. Voor deze stap, die door
maar één andere krant in Nederland is gevolgd,
werd Okma bij de Duitse autoriteiten ontboden.
Zij begrepen een dergelijk principieel standpunt
niet. Een jaar later kreeg Okma een forse boete
toen hij op de verjaardag van prinses Beatrix
zijn kantoor op gebak trakteerde. Ook kostte dit
gebaar hem zijn baan bij de Distributiedienst van
Leeuwarden. In deze bittere tijd trouwde Okma
met Marietje Krüger, een predikantsdochter uit
Castricum. Samen kregen ze drie kinderen.
Naarmate de oorlog vorderde raakte Okma
steeds verder betrokken bij het verzet. Vanaf de
zomer van 1944, toen door verraad andere leiders

moesten onderduiken, werd hij de spil van een
groot netwerk aan ondergrondse activiteiten.
Hierbij ging hij, zoals de verzetsman Piter
Wijbenga dit heeft genoemd, ‘voorzichtig maar
onverzettelijk’ te werk. Opvallend is dat Okma
deze leidende rol, afgezien van enkele korte
onderbrekingen, ‘bovengronds’ uitvoerde en in
zijn eigen huis bleef wonen. Volgens Wijbenga
was Okma een goed organisator en in deze
uiterst moeilijke omstandigheden de bindende
figuur van het verzet. Okma voelde er niets voor
om mee te draaien in de landelijke organisatie
omdat hij hierdoor het zicht op de eigen provincie
(en financiën) zou verliezen. Friesland had
zelf uit particuliere middelen het Friese verzet
gefinancierd. Na de bevrijding kwam Okma
automatisch bij het Militair Gezag terecht en
daarna bij de Bijzondere Rechtspraak.
De politieke carrière van Okma begon in 1946,
toen hij gekozen werd als Statenlid voor de ARP.
In deze periode, waarin de wederopbouw van
de provincie nog moest beginnen, had hij een
goed oog voor de culturele en economische
problemen van Friesland. Al in 1950 pleitte hij
voor een royale subsidie voor de Fryske Akademy,
een instituut dat volgens hem de ‘kern van de
Friese wetenschappelijke cultuurbeoefening’
vormde, waarvoor de provinciale overheid de
verantwoordelijkheid moest nemen.
In november 1951 trad hij op als advocaat van
Fedde Schurer, die zich in Leeuwarden moest
verdedigen tegen de aanklacht dat hij een rechter
had beledigd. In het veel te kleine zaaltje in de
rechtbank ontsponnen zich historische taferelen,
waarbij Piter Wijbenga weigerde de eed in het
Nederlands af te leggen en Okma benadrukte dat
het bij de Friese Beweging echt om een ‘strijd’
ging: ´Het is de geestelijke hoogspanningsstrijd
van de Friezen, die de plaats die hen toekomt
willen heroveren. Als men de Friezen hierin niet
tegemoet komt, komt de Friese beweging met
een eigen intelligentsia, die hard wordt. Men

Kneppelfreed
zal de Friese beweging moeten waarderen, eren
en de ruimte geven.’ Toen de rechter Schurer
desondanks (voorwaardelijk) veroordeelde, braken
buiten het rechtsgebouw rellen uit.
Na Kneppelfreed begon de Friese Beweging
resultaten te boeken. Okma, die in oktober
1952 gedeputeerde werd, heeft hier met volle
overtuiging aan bijgedragen. Hij pleitte voor meer
bevoegdheden van de provinciale overheid, zodat

Dirk Okma, met hoed, bij de oplevering van de 500ste nieuwe woningwetwoning in Hallum in 1966. Links van
Okma staat Commissaris van de koningin mr. H.P. Linthorst Homan en rechts staat minister Bogaers. (Tresoar)

de Staten meer armslag zouden hebben. Het
Fries wilde Okma voor de ondergang behoeden
en hij zag het ‘krachtig uitgroeien van het Friese
leven’ als de inspiratiebron voor het beleid in de
provincie. In de jaren vijftig maakten de Friese
Beweging en Provinciale Staten zich samen sterk
voor de verbetering van de Friese cultuur. Bij
een ARP-bijeenkomst betoogde Okma dat de
Friese taal en cultuur gezien moest worden als
‘van God gegeven en wij moeten ons daarmee
ernstig bezighouden.’ En hoewel hij zelf met enige
reserve in het openbaar Fries sprak, hield hij bij
uitreikingen van provinciale prijzen en andere
culturele bijeenkomsten wel toespraken in die taal.
Dirk Okma was zestien jaar gedeputeerde.
In eerste instantie bestond zijn portefeuille
uit cultuur, ruimtelijke ordening en recreatie.
Naderhand kregen industrialisatie en economische
ontwikkeling de overhand. Philips vestigde
zich in Drachten en er kwam een economisch
ontwikkelingsplan voor de drie noordelijke
provincies tot stand. Okma maakte zich sterk
voor de aanleg van wegen en de verbetering van
de vaarwegen. Naarmate het beter ging, nam
ook de aandacht voor de recreatie toe. Als groot
liefhebber van zeilen was hij nauw betrokken bij de

opgang van de watersport in de provincie. Onder
zijn leiding werd een streekplan voor De Wadden
opgesteld en de afsluiting van de Lauwerszee
voorbereid. Een andere zaak die hij voortvarend
aanpakte was het woningprobleem. Geregeld was
hij op foto’s in de krant te zien bij het opleveren
van weer een nieuwe wijk, maar naar zijn mening
woonden er in de jaren zestig nog steeds teveel

Woningprobleem
mensen in oude, kleine huizen.
In 1967 kreeg Okma een hersenbloeding. Hoewel
hij goed herstelde besloot hij, met het lot van zijn
vader in gedachten en de wetenschap dat twee
jongere broers al waren overleden, met zijn werk te
stoppen. Bij zijn afscheid op 1 oktober 1968 werd
hij geprezen om zijn trouw aan Friesland. Ook
zijn stijl van opereren oogstte veel waardering.
Hoewel hij zich van harte had ingezet voor de
provincie, constateerde hij zelf met enige spijt dat
hij door zijn politieke activiteiten niet heeft kunnen
profiteren van de grote na-oorlogse kansen in
de advocatuur. Zijn verbale kwaliteiten had hij
vooral in de statenzaal benut, niet in de rechtbank.
Hij had nooit bewust de macht gezocht, zaken
waren op zijn pad gekomen en hij was zijn
verantwoordelijkheid niet uit de weg gegaan. ‘Ik
heb er niet naar gezocht, maar ik had voor mezelf
het gevoel: je moet het doen.’ <
Met dank aan A.M. Schüttenhelm-Okma.
Dirk Okma maakte zich sterk voor verbetering van de
vaarwegen. Hij was zelf een liefhebber van zeilen.
(Collectie familie Okma)
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DE NOORDSCHE COMPAGNIE

DOOR RUUD SPRUIT

Op jacht in het ijs
De Amelanders roeien uit alle macht hun zware sloep in de richting van een grote walvis. Juist wil
het machtige dier wegduiken als de ingehuurde Bask, wijdbeens staand midden in de sloep, met
alle kracht zijn harpoen werpt. De walvis wordt vlak achter de kop getroffen en duikt in de diepte.
Het aan de harpoen bevestigde touw rolt razendsnel af. De roeiers houden een extra touw gereed
om zo nodig de lijn te kunnen verlengen. Andere sloepen schieten te hulp.

Walvisvangst bij Spitsbergen. Abraham van Storck,
1690. (Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen)

Doos van hout en baleinen in
Hindelooper trant beschilderd. (Fries Scheepvaart
Museum)
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E

ven later komt de walvis boven om lucht te happen.
Nieuwe harpoenen worden geworpen. Wild slaat het
dier met zijn staart. De roeiers zijn op hun hoede want
het zou niet de eerste keer zijn dat een walvis met één slag
een sloep versplintert en de bemanning in het ijskoude water
stort. Na een poosje spuit het dier bloed. De bewegingen
worden trager en dan ligt de walvis dood in het water.
Zo moet het zijn gegaan als we de verslagen en brieven lezen
van de eerste walvisvaarders uit de tijd van de op 27 januari
1614 opgerichte Noordsche Compagnie.
Als de aarde rond is dan moet het mogelijk zijn om langs
een noordoostelijke of noordwestelijke route in Azië te
komen. Dat zou de VOC veel voordeel opleveren. Geen
last van Duinkerker en Marokkaanse kapers. Niet om de
Kaap met stormen en stromingen. Geen problemen met
windstilten voor de kust van India. De geleerden braken
zich het hoofd over route en lengteberekeningen. Jemme
Reimerszoon Frisius uit Dokkum liet zich niet weerhouden

door zijn invaliditeit; hij had misvormde benen en liep op
krukken. Samen met een goudsmid maakte hij wereldbollen.
Hij gaf les in Leuven. Eén van zijn leerlingen was Gerard de
Kremer die bekend werd als kaartenmaker onder zijn Latijnse
naam Gerardus Mercator. De geleerde dominee Pieter
Platevoet (Petrus Plancius) die om geloofsredenen uit het
Frans-Vlaamse Hondschote naar Amsterdam was gevlucht,
raakte niet uitgepraat over de noordelijke routes. Zelfs in zijn
zondagse preken haalde hij de sterrenhemel en de ronde
aarde erbij om de wonderen van de schepping te illustreren,
maar vooral om de kooplui onder zijn gehoor te stimuleren
tot investeringen.
De Antwerpse koopman Balthasar de Moucheron rustte
schepen uit om de handelsmogelijkheden in de noordelijke
regio te onderzoeken. Hij kocht pelsen in Kholmogory waar
zijn broer een handelspost had gevestigd en onderzocht
de mogelijkheden van een noordoostpassage. Hij werd
adviseur bij de organisatie van verschillende noordreizen

vanuit Enkhuizen en Amsterdam met als bekendste de
roemruchte tocht van Heemskerck en Barentsz. Het doel
werd niet bereikt, het ijs was een te grote barrière. Het zou
tot de zomer van 2013 duren voordat een schip vanuit China,
voorafgegaan door grote ijsbrekers, de tocht kon maken.
De 17de-eeuwse zeevaarders gaven ondertussen hun ogen
goed de kost. Zij probeerden de ontdekte eilanden in kaart

Baskische harpoeniers
te brengen, zoals Jan May uit Schellinkhout. De zeelui zagen
enorme aantallen zeehonden en walrussen en merkten
op dat de zee voor Nova Zembla krioelde van gigantische
Groenlandse walvissen, trage dieren die regelmatig boven
water moesten komen om lucht te happen. Het bracht de
kooplui op het idee om walvissen te gaan vangen vanwege
het traanhoudende spek. De snel groeiende maatschappij
van de Gouden Eeuw had dringend behoefte aan olie, die
onder meer werd gebruikt om lampen te laten branden. De
zeehonden en walrussen waren vrij eenvoudig te vangen. Het
spek werd afgesneden en meegenomen. Van de walrussen
werden de koppen afgehakt vanwege de tanden. Als men
er in slaagde om walvissen te vangen zouden de vette
speklagen enorme hoeveelheden traan opleveren.
In 1612 waagde Willem Cornelisz. van Muyden uit
Amsterdam een kans. Met het schip Neptunus ging hij er in
het voorjaar op uit om walvissen te vangen. Het werd een

mislukking. De zeelui zagen geen kans de grote dieren te
overmeesteren. Een jaar later ging Van Muyden er weer op
uit, samen met schipper Boots uit Medemblik. Aan boord
van beide schepen was nu een aantal ingehuurde Basken.
Men had gehoord dat die ervaring hadden met de jacht
op walvissen voor de kust van hun woongebied, zij het dat
die niet zo groot waren als de Groenlandse walvis in het
noorden.
De activiteiten van de Hollanders vielen niet in de smaak van
de Engelsen die in opdracht van de Muscovy Company ook
bezig waren met de walvisvangst. Het leidde tot conflicten
en op een keer werden enkele Nederlandse walvisvaarders
gedwongen hun hele vangst af te geven aan de Engelsen. Op
aandrang van steden als Delft, Amsterdam en Medemblik
werd op 27 januari 1614 de Noordsche Compagnie opgericht.
De walvisvaarders werden nu begeleid door oorlogsschepen
om de Engelsen op afstand te houden. Er werden onderlinge
afspraken gemaakt over prijzen en quota. Het octrooi van

Gevelsteen uit Gaast met een
walsvis die geharpoeneerd
wordt. In de gevelsteen zijn
de letters BAKD ingebeiteld,
de betekenis daarvan is nog
een puzzel. (Fries Scheepvaart Museum)

Friezen aan boord
de compagnie werd telkens verlengd en uitgebreid. In 1624
traden de Friese kamers Harlingen en Stavoren toe tot de
compagnie, zij het dat zij samen maar één stem hadden.
Vanuit deze plaatsen, maar ook uit Workum, Molkwerum,
Makkum en Hindeloopen werden schepen uitgereed voor
de walvisvangst. In 1642 werd de Noordsche Compagnie

Nova Zembla en de noordoost passage. Kaart uit 1601
van De Bry en De Veer.

9

DE NOORDSCHE COMPAGNIE
zich eerst bezig met de walvisvaart. Later zou hij in dienst
van de VOC de westkust van Australië verkennen waaraan
zowel op Vlieland als in Burswood (bij Perth, Australië) een
standbeeld herinnert.
Bij de eerste tochten werd het walvisspek meegenomen
in vaten om in de thuishavens te worden verwerkt. Al snel
werd besloten om het spek ter plekke te koken. Omdat de
walvisvangst zich concentreerde rond Spitsbergen werden
op het eilandje Amsterdam (ten noorden van Spitsbergen),
traanovens gebouwd. De walvissen werden zo dicht mogelijk
aan de kant getrokken, waar men de vis een paar dagen liet
rotten zodat het dier opzwol en hoger kwam te liggen. Dan
klommen de speksnijders op de vis en gingen aan de slag
met lange messen (flensen). Soms stond de huid zo strak
gespannen dat bij de eerste snede de blubber hoog opspoot

Barre tocht van Hidde Kat

De walvisvangst, geschilderd
door Abraham Storck. (Rijksmuseum Amsterdam)

opgeheven en gingen Harlingen en Stavoren verder met een
eigen compagnie.
Van meet af aan waren Friese zeelui betrokken bij de
walvisvaart. We lezen bijvoorbeeld over Wybe Jansz. uit
Stavoren die al meevoer met de tocht van 1612. Na een
voorspoedige vangst ging hij op huis aan met een schip vol
walvisspek. De bewindhebbers stuurden hem onmiddellijk

en niet zelden de snijders overdekte met een stinkende
laag. De afgesneden stukken werden aan land gehesen en
in fijnere parten gesneden om in de roodkoperen ketels
op de ovens te worden gekookt. Het voornaamste product
van de walvisvangst was traan die behalve als lampolie
ook werd gebruikt bij de productie van zeep en bij het
looien van leer. De botten van walvissen werden in de zon
overeind gezet en dan droop er de zogenoemde knekelolie
uit, fijne olie die vooral geliefd was bij klokkenmakers. De

Stank bij Smerenburg

Hidde Dirks Kat afgebeeld op
het frontispice van het boekje
over zijn reis. (BRON)

terug met een leeg fluitschip om zoveel mogelijk spek van
anderen over te nemen, maar die voelden daar niets voor.
Zij hadden aan hun plicht voldaan en voldoende gevangen
om terug te keren en ze wilden niet het spek overdragen en
opnieuw walvissen gaan vangen. Op Ameland behoorde de
familie met de toepasselijke naam IJs tot de talrijke zeelui
van de Waddeneilanden die deelnamen aan de walvisvaart.
Rijck Cornelisz. IJs heeft zich onsterfelijk gemaakt met de
ontdekking van enkele eilandjes voor de kust van Spitsbergen
die de naam Rijk-IJses eilanden kregen of zoals ze nu heten:
Ryke Yseoyane. Willem de Vlamingh van Oost-Vlieland hield

Als een vogel op zee
‘Zij liggen als een vogel op zee, zoo wel en luchtig zijn dezelve
gemaakt. Eén man kan zulk een schuitje dragen. Hoe vlug
deze Wilden zijn, kan men daaruit opmaken, dat zij, zittende
in het schuitje zich met dezelve in het water kunnen kantelen
en zeer snel met den riem weder oprigten, of liever, zij
tuimelen het schuitje eenen slag in het rond, hetwelck eene
verwonderenswaardige vertooning oplevert.’
(Hidde Kat over de kajaks van de Eskimo’s)
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Walvisvaarder op een tegeltableau gemaakt door Jans Hilbrand in
1750. (Fries Museum)

Traankokerijen op Smerenburg, geschilderd door Cornelis de Man in 1639. (Rijksmuseum Amsterdam)

buigzame baleinen werden verwerkt tot allerlei voorwerpen
zoals dozen en wandelstokken, maar vooral in korsetten, tot
verontwaardiging van sommige artsen die driftig pamfletten
schreven tegen de schadelijke gevolgen van het insnoeren
van het vrouwelijke lichaam.
De vestiging op het eiland Amsterdam kreeg de toepasselijke
naam Smerenburg. Het moet er inderdaad een ontzettende
smeerboel zijn geweest met een ondraaglijke stank. De
kleren stonden aan het eind van het seizoen stijf van het
vuil en de smeer. De hygiënische omstandigheden waren
belabberd. Gedurende het seizoen woonden er tussen de
1.000 en 1.500 man op het eiland, genoeg voor bakkers
en zoetelaars om zich er te vestigen en negotie te drijven.
Net als thuis blies de bakker op de hoorn als er verse
bollen gebakken waren. In de loop van september gingen
de walvisvaarders naar huis om het volgend voorjaar terug
te keren. Tot hun woede bleek dan vrijwel alles wat aan
bruikbaar materiaal was achtergelaten te zijn gestolen door
Basken en Denen. Daarom besloot de Compagnie tot een
experiment met vrijwilligers die zouden overwinteren. Het
werd een ramp. Het merendeel van de mannen stierf van
kou en ontbering. De tweede winter overleefde niemand
waarna het experiment werd gestopt. Voortaan namen de
walvisvaarders hun spullen zoveel mogelijk mee naar huis.
Als gevolg van het leegvissen van de zee en het wegtrekken
van de walvissen door klimaatschommelingen verplaatste

de walvisvaart zich naar Groenland en Straat Davis. De
schepen waren nu te ver van Smerenburg zodat de walvis
aan boord moest worden verwerkt. Niet langer ging men op
jacht met fluitschepen, maar onder meer met bootschepen
die een breder dek hadden. Onder andere in de Zaanstreek
en bij Stavoren werden nu traankokerijen gebouwd die hun
verpestende stank tot in de wijde omtrek verspreidden.
Aan welke gevaren de walvisvaarders waren blootgesteld
blijkt uit brieven en dagboeken uit de 17de en 18de eeuw,
zoals het uitvoerige relaas van Hidde Dirks Kat van Ameland,
die op 5 maart 1777 met de brik Jufvrouw Klara vanuit
Hamburg uitvoer met 38 man aan boord. Tegelijk met een

Gebreide muts van een
omgekomen walvisvaarder,
midden 18de eeuw. (Rijksmuseum Amsterdam)

Mannetjesputters
aantal andere schepen liep de brik vast in het pakijs en dreef
stuurloos mee met de ijsvelden. Links en rechts werden
schepen gekraakt tussen de opkruiende schotsen. Op
een gegeven moment moest de Jufvrouw Klara er ook aan
geloven. Het schip werd als een lucifersdoosje opgetild en
vernield. Men probeerde zoveel mogelijk proviand te redden
en zocht beschutting in de sloepen. Weldra werd besloten
om over het ijs te proberen het vasteland te bereiken. Het
begin van een barre tocht. Op onverwachte momenten vielen
er scheuren in het ijs die zich door de stroming onmiddellijk
weer sloten. De ongelukkigen die daar liepen gleden in het

Leerling van de Amsterdamse
Zeevaartschool waar veel jongens werden opgeleid voor de
walvisvangst. Litho ca 1830
door Jean Baptiste Madou.
(BRON)
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Grafsteen voor een walvisvaarder. Hollum, Ameland.

ijskoude water en werden, als ze niet snel op een schots
konden klimmen, onder het bewegende ijs geschoven.
Anderen konden niet verder door kou en honger en dan zat
er niets anders op dan hen achter te laten waar een zekere
dood wachtte. Na een uitputtende tocht bereikte een kleine
groep overlevenden land, waar men werd opgemerkt door
enkele eskimo’s die hun kajaks aan elkaar bonden en zo een
vlot vormden waarop de mannen werden meegenomen.
Ze verbleven in benauwde hutten die krioelden van het
ongedierte en bereikten tenslotte een ver vooruit geschoven
zendingspost van de Hernhutters. Via Kopenhagen en
Hamburg kwam Kat op 27 september 1778 aan op Ameland
waar hij vrouw en kind in goede gezondheid aantrof. ‘De
menschen op straat hieven een vreugdegejuich aan en riepen
elkander mijne terugkomst toe’, schreef Kat in het in 1817
uitgegeven dagboek.
Een soortgelijk avontuur beleefden commandeur Klaas
Hoekstra en zijn vijftienjarige zoon Sytse toen hun in 1826
uitgevaren schip de Harlingen verging voor de kust van
Groenland in augustus van dat jaar. Aanvankelijk werd de
hele bemanning opgenomen door een Engels schip dat ook
vast zat in het ijs. Toen de bemanning van dat schip begon
te morren omdat er niet genoeg proviand was voor zoveel
extra mensen werden de zeelui van de Harlingen door een
bedroefde kapitein die met de situatie in zijn maag zat, op
het ijs gezet waarna een ellendige tocht begon die veel levens
eiste. Klaas en Sytse keerden als door een wonder behouden
terug in Harlingen. Vrouw Hoekstra viel flauw toen zij haar
verloren gewaande man en zoon zag.
Een voorbeeld van een onverstoorbare mannetjesputter is
Lammert Gewelt van Vlieland. Hij vertrok met zijn schip uit
Archangelsk aan het eind van het seizoen van het jaar 1700
met een lading huiden. Het schip raakte door stormen uit
de koers en strandde op Bereneiland tussen Spitsbergen

Serie aardewerken bordjes
over de walvisvaart. (BRON)

Ruud Spruit (Leiden, 1942)
was onder andere directeur
van het Westfries Museum in
Hoorn. Hij schrijft over kunst,
geschiedenis en architectuur.
> Meer weten?
Louwrens Hacquebord,
De Noordse Compagnie,
Opkomst, bloei en ondergang
1614-1642, Zutphen, 2014
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’s Lands Magazijn te Harlingen. (Hannemahuis)

SCHATTEN UIT DE TOPOGRAFISCHE ATLAS

DOOR MARLIES STOTER

Met malkanderen vermengen
‘Den 1, der Hoymaend ’s middaghs wierden wy twee
Walvisschen dicht by ons Schip gewaer. Men sagh/datse sigh
met malkanderen wilden vermengen. Wy zetteden stracks
onse Chaloupen uyt/ en ’t wyfken wierd van ’t Harpoen
getroffen, het manneken sulcks vernemende/ maeckte sich
terstondt wegh.’
(Uit: Frederik Martens, Gedenckwaerdige Vojagie na
Groenland)

Het afspekken van een walvis. (Zuiderzeemuseum, Enkhuizen)

en de Noordkaap, het noordelijkste puntje van Noorwegen.
Het schip zat muurvast in het ijs en er zat niets anders
op dan te overwinteren. De bemanning bracht eerst de
lading van 400 juchten (opgerolde huiden) aan land, op
een hoger gelegen plek. Lammert en drie bemanningsleden
overleefden de winter. Ze zagen kans met een overdekte
sloep de Noordkaap te bereiken en daar werden ze opgepikt
door een Groenlandvaarder. Thuis gekomen wist Gewelt
de Compagnie te bewegen opnieuw een schip uit te reden
om de huiden op te halen.
Het lukte om de juchten
te bergen en onderweg
schoot men nog een beer
en werden 550 walrussen
overmeesterd.
In de laatste decennia van
de 18de eeuw liep de walvisvaart snel terug door
oorlogsomstandigheden
en achteruitgang van de
economie. Koning Willem
I probeerde de walvisvangst nieuw leven in te
blazen met flinke subsidies
waarvan vooral werd geprofiteerd door de in 1824
in Harlingen opgerichte
Groenlandse en Straatdavidse Visscherij Sociëteit. <

Beroemdste Fries in hartje London

I

n de zomer van 1912 trekt een indrukwekkende
stoet door de straten van Londen. Sir Lawrence
Alma-Tadema, de geliefde Engelse schilder,
wordt naar zijn laatste rustplaats in St. Paul’s
Cathedral gebracht. Ruim honderd koetsen
volgen zijn lijkwagen en dertig daarvan liggen vol
met rouwkransen. Na de rouwdienst gaat zijn
lichaam de diepte van de crypte in, met slechts
de krans van koningin Alexandra op het deksel
van de kist. Voor hem geen graf op het kerkhof
van zijn geboorteplaats Dronryp, maar een plek
tussen de grootste helden, wetenschappers en
kunstenaars van het Britse wereldrijk. De schrijver
van een rouwzang in Rjucht en Sljucht probeert
zijn lezers te troosten: ‘Kranten oer de hiele wrâld
ha oer him skreaun. De Ingelske ’t meast, hwent
Tadema wie yn 1873 Ingelsman wirden. Mar det

nemt net wei de greate master wie in Fries.’
Tegenwoordig kan er aan de voeten van AlmaTadema en zijn collega’s in de artists’ corner
gedineerd worden, want de crypte wordt
verhuurd voor feesten en partijen. Ruim 250
mensen kunnen er tegelijkertijd aan tafel en de
borrel vooraf wordt geserveerd naast de tombe
van Lord Nelson. Alma-Tadema was in zijn tijd
een graag geziene gast op grote societydiners,
dus de nieuwe aanpak van de St. Paul’s kan
hem aangesproken hebben. In elk geval zou
hij verwonderd omhoog gekeken hebben naar
de lichttekening van een loverdak, die tijdens
ontvangsten op de gewelven geprojecteerd
wordt. Na ruim een eeuw is de grote eer die hem
als eerste Nederlander te beurt is gevallen, om
begraven te worden in de crypte, in vergetelheid

geraakt. Zelfs op de gezichten van de gidsen
van St. Paul’s zijn grote vraagtekens af te lezen,
wanneer hen gevraagd wordt naar de plek van
zijn graf. Misschien is het de hoogste tijd om de
herinnering aan de beroemdste Fries ooit en zijn
werk weer bovengronds te krijgen. <
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.

Marlies Stoter (Woerden, 1960) is conservator Oude
Kunst en Toegepaste Kunst bij het Fries Museum.
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Gedenkpenning
			 Ubbo Emmius

DOOR GOFFE JENSMA

De historie- of gedenkpenning lijkt als blijk van historische belangstelling wat in de vergetelheid
te zijn geraakt. Vroeger gaf men zowat bij iedere plechtige gelegenheid een penning uit, of
het nu de aankomst van de koning in een stad of een provincie was, het eind van een oorlog,
de kroning van een koningin of de herdenking van het zoveelste lustrum van een belangrijke
instelling.

E

Het eerste exemplaar van de munt is aangeboden aan prof.dr. Elmer Sterken, de huidige
rector van de Rijksuniversiteit Groningen. De munt is te verkrijgen bij minervus@live.nl en
kost 89 euro.
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en enkele keer ziet men natuurlijk nog wel eens dat
er een nieuwe penning wordt aangeboden, maar veel
vaker eerder als bewijs van lidmaatschap van het
een of ander dan als een echte gedenkpenning. Mijn oude
middelbare school gaf een medaille aan iedere leerling
die het eindexamen had gedaan, mijn universiteit aan
mij als promovendus en de Fryske Akademy aan mij
als lid. Dergelijke penningen zijn bedoeld om een
belangrijke gebeurtenis vast te houden in het
individuele, maar zeker niet in het collectieve
geheugen.
Maar er zijn nog steeds mensen die de
traditie van de gedenkpenning in ere
houden. Een bijzonder fraai voorbeeld is
de penning die Ypke Huisman (Hieslum,
1957) liet maken om te herdenken dat 400
jaar geleden Ubbo Emmius (1547-1625)
tot eerste rector van de Rijksuniversiteit
Groningen was benoemd. Huisman, die
al vanaf zijn vroege jeugd in munten en
in numismatiek is geïnteresseerd, kwam
op het idee van deze gedenkpenning door
een eerdere penning die was uitgegeven
door de Ostfriesischer Münzverein en waarop
de Upstalsboom in Aurich stond afgebeeld.
Evenals die munt, werd ook de ‘Ubbo Emmius’munt ontworpen en geslagen door de Dresdener
muntmeester Peter Götz Güttler, een gevierd en met
prijzen gelauwerde muntmaker.
Bijzonder aan deze penning is vooral ook de afbeelding op
de achterkant. Op de voorkant staat Ubbo Emmius, op de
andere kant wordt - in de vorm van een gestileerd beeld van
de Friese landen in de Late Middeleeuwen - bovendien de
Friese vrijheid verbeeld die Emmius in zijn werken zo hoog
aanschreef als een Friese bijzonderheid.
Goffe Jensma (Kornhorn, 1956) is hoogleraar Friese taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

>

>

PRENTCULTUUR EN ZILVERWERK

Laurens Jansz Micker,
titelblad voor ‘Sommige verscheiden spitsen dienstelick
voor d’ancomende goudsmits jeught’, kopergravure
circa 1610, derde/vierde staat.
(British Museum)
Een van de prenten uit ‘Sommige verscheiden spitsen…’
Een ornamentdesign met
een cherubijntje dat een luit
bespeelt. (British Museum)

Een Fries netwerk
Omstreeks 1610 vervaardigde Laurens Jansz Micker een serie prenten met siermotieven die expliciet
bedoeld waren om als voorbeeld of inspiratiebron voor goud- en zilversmeden te dienen. De prenten
werden – zo blijkt – in het begin van de 17de eeuw te Leeuwarden uitgegeven door achtereenvolgens
Jan Jansz Starter en Wybrand de Geest.

T

egenwoordig zijn de prenten als losse items in
museale collecties opgenomen. Maar aangezien
er ook een titelblad bij de serie hoort, zullen ze
oorspronkelijk gebundeld in een boekje of een mapje op de
markt zijn gebracht en wel onder de klinkende titel Sommige
verscheiden spitsen: dienstelick voor d’ ancomende goudsmits
jeught. Van het titelblad zijn drie versies – ‘staten’ in het
jargon – bewaard gebleven. De (vermoedelijk) vroegste
staat vermeldt geen uitgever, maar op de tweede staat uit
1613 is vermeld dat de prenten werden uitgegeven door
de Amsterdamse prentenverkoper Claes Jansz Visscher
(ca. 1586 – 1652). Op de jongste staat zijn maar liefst twee
uitgevers vermeldt: ‘Sterterus’ en ‘WDG’. Beiden worden in
collectiecatalogi en de literatuur niet nader geïdentificeerd.
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DOOR HARM NIJBOER

De ‘Sterterus’ die op het titelblad vermeld wordt, is echter
vrijwel zeker identiek met de dichter, uitgever, boekhandelaar
en avonturier Jan Jansz Starter, die zich als uitgever geregeld
van zijn gelatiniseerde achternaam Starterus bediende.
Jan Jansz Starter (Londen 1594 – Hongarije 1626) was een
sleutelfiguur in het culturele leven van Leeuwarden tussen
1614 en 1620. Toen hij zich als twintigjarige jongeman
als boekverkoper in de Friese hoofdstad vestigde, waren
daar al verscheidene boekhandelaren gevestigd. Maar
de ondernemende Starter wist zich al snel van hen te
onderscheiden. Als dichter/boekverkoper richtte hij zich
vooral op het literaire publiek. Ook buiten zijn bedrijf
ontplooide hij literaire activiteiten. Zo richtte hij de
rederijkerskamer ‘Och mocht het rijsen!’ op, die al snel niet

Jan Jansz Starter was een sleutelfiguur in het culturele leven van
Leeuwarden tussen 1614 en 1620. (Historisch Centrum Leeuwarden)

Wybrand de Geest trad waarschijnlijk aan het begin van zijn loopbaan als prentenuiitgever op. (Fries Museum)

minder dan tachtig leden kende. Onder de leden bevond zich
ook de schilder en graveur Pieter Feddes van Harlingen met
wie Starter warme betrekkingen onderhield, ook op zakelijk
gebied. Zo graveerde Pieter Feddes alle portretten van Friese
koningen en potestaten in de door Starter en Jan Lamrinck
uitgegeven Frisia van Martinus Hamconius. Want ook op het
gebied van het geïllustreerde boek betoonde Starter zich –
althans in de Friese context – een innovatief ondernemer.
Het hier besproken Sommige verscheiden spitsen getuigt daar
ook van.
Niettegenstaande zijn gedreven ondernemerschap ging het
Starter in zakelijk opzicht niet voor de wind. In zijn pogingen
om in Leeuwarden een bloeiend theaterleven tot stand

gaan. Andere kunstenaars en uitgevers met de initialen
WDG, die we met dit werkje in verband zouden kunnen
brengen, kennen we gewoon niet. Bovendien signeerde de
schilder tot 1638 zijn schilderijen eveneens met de initialen
WDG. Na zijn leertijd te Utrecht en een grand tour door
Frankrijk en Italië was De Geest in of even voor 1620 in zijn
geboortestad Leeuwarden teruggekeerd. Dat hij aan het
begin van zijn loopbaan ook als prentenuitgever en mogelijk
prentenverkoper optrad, is tot nu toe onbekend gebleven,
maar vreemd is het allerminst. Voor een jonge schilder die
nog een klantenkring en een reputatie op moest bouwen,
was de prentenhandel beslist een handig vehikel om
zichzelf als schilder en vooral als tekenleraar in de markt te
positioneren.

Detail van de rand van de
grote schotel van de Poptaschat, Rintje Jans, ca. 1670.
(Fries Museum,
bruikleen Voogden Stichting
het Dr. H. Popta-Gasthuis
Marsum)

Zwervende koperplaten
te brengen werd hij door het calvinistische stadsbestuur
zelfs serieus tegengewerkt. Na een kort verblijf te Franeker
en Amsterdam trad hij als historieschrijver in dienst van
generaal Peter Ernst II van Mansfeld. Starter vergezelde
hem op zijn desastreus verlopen veldtocht in 1626 en vond
in september van dat jaar zijn levenseinde in Moravië
of Hongarije. Zijn gezin was intussen achtergebleven in
Franeker en daar werd al in 1622 een deel van zijn met
schulden belaste boedel geveild. Toen of mogelijk al eerder
zullen ook de koperplaten van Sommige verscheiden spitsen in
andere handen zijn overgegaan.
De identificatie van het tweede uitgeversadres op het
titelblad vergt iets meer moeite. Toch kan het niet anders
dan dat achter de WDG op het titelblad de bekende Friese
schilder Wybrand de Geest (1592- na 1663) schuil moet
17
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Pieter Feddes van Harlingen
(1616), Titelprent voor een
tekenboekje. Behalve de
titelprent zijn geen andere
prenten uit dit boekje bekend
en het kan zijn dat het boekje
nooit voltooid is. In ieder
geval was Pieter Feddes zich
ervan bewust dat prenten
een uitstekend medium
waren om de principes van
de tekenkunst over te dragen.
(Rijksmuseum)

De koperplaten waarmee Sommige verscheiden spitsen gedrukt
werden, zijn dus meermaals van eigenaar (en uitgever)
gewisseld. Dat was destijds beslist niet ongebruikelijk.
Het is ook niet vreemd dat de platen vanuit Amsterdam in
Leeuwarden terecht kwamen. Starter had goede connecties
in Amsterdam, waar hij zijn jeugd had doorgebracht en
zich vol enthousiasme in het plaatselijke rederijkersmilieu
stortte. Dat de frivole Starter toen warme betrekkingen heeft
aangeknoopt met de vrij steil-calvinistische Claes Jansz
Visscher ligt niet echt voor de hand. Uiteraard sluit dat niet
uit dat de twee wel degelijk zaken met elkaar deden. En
dat deden ze ook. In 1620 gaf Visscher bijvoorbeeld een
door Pieter Feddes in vier bladen vervaardigde ets van de

Robert de Baudous naar een ontwerp van Hendrick Goltzius, Juno benadert Semele in de gedaante van
Beroë, 1615. De prent betreft eveneens een verhaal uit de ‘Metamorfosen’. Dit specifieke verhaal is niet
vaak op prenten uitgebeeld en deze prent had evengoed gebruikt kunnen worden om het veel vaker
uitgebeelde verhaal van Vertumnus en Pomona van Ovidius uit te beelden. (Rijksmuseum Amsterdam)
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begrafenis van Willem Lodewijk uit en Starter schreef het bij
de prent horende rouwgedicht.
Pieter Feddes vervaardigde voor Visscher vaker gravures
en ontwerpen voor prenten en ook met andere grafisch
kunstenaars buiten Friesland onderhield hij contacten.
Samen met de eveneens uit Harlingen afkomstige Simon
Frisius (Harlingen ca. 1580 – Den Haag 1628) verzorgde
hij in 1622 de illustraties voor de Chronique van Vrieslant
van Pier Winsemius. Mogelijk was hij ook een verbindende
schakel met de graveur Laurens Jansz. Micker.
Over Laurens Jansz Micker is heel weinig bekend. In
de schaarse literatuur over hem wordt vermeld dat hij
omstreeks 1610 als goudsmid in Amsterdam werkzaam
was, maar dit lijkt louter gebaseerd op de hier besproken
prentenserie. In archivalische bronnen is hij niet in
Amsterdam terug te vinden. De enige Laurens Jansz Micker
die we uit archivalia kennen, woonde in 1635 in Akersloot. In
1647 treffen we zijn weduwe en kinderen onder behoeftige
omstandigheden in Alkmaar aan. Ze zijn dan verwikkeld
in een procedure rond een vicarie (een soort leen) dat de
voorouders van Micker op het altaar van Sint Jan in de
Laurenskerk te Alkmaar gesticht hadden. Of deze Laurens
dezelfde is als de graveur, valt met de huidige stand van
onderzoek niet met zekerheid te zeggen. Zo niet, dan zal hij
zeker een (verre) verwant geweest zijn.
Wellicht was Laurens ook verwant aan de Amsterdamse

Internet van de Gouden Eeuw
broers Jan (ca. 1599-1664, kunstschilder), Barend (1615-1687,
schilder) en Adriaan (1612-1678, boekverkoper/uitgever)
Micker, maar zeker niet direct. Zij waren namelijk zonen
van de in Maastricht geboren Christiaen Jansz. Micker
(geb. 1567), die vanaf 1594 in Amsterdam werkzaam was,
aanvankelijk als wijnkoper en later als schoolmeester. Een
naaste verwantschap valt te vermoeden met Hendrick Jansz
Micker, die evenals Laurens werkzaam was als graveur. Van
deze Hendrick is een door Hendrick Goltzius (1558-1617)
getekend portret bekend dat omstreeks 1595 vervaardigd
moet zijn. Hendrick Micker moet op het moment dat hij
door deze beroemde kunstenaar geportretteerd werd, nog
een tiener zijn geweest en waarschijnlijk was hij toen als
leerjongen in het atelier van Goltzius werkzaam. Van hem
zijn maar een paar prenten bekend. In 1612 graveerde
hij het titelblad voor het in Amsterdam verschenen Den
generalen loop der vverelt van Johan Baptist Houwaert en in
1614 graveerde hij – naar een ontwerp van Pieter Feddes –
de titelplaat voor het in Leeuwarden verschenen Politicke
onderwesinghe van dezelfde Houwaert. Verder vervaardigde
hij omstreeks 1623 een gezicht op Emden.
Opmerkelijk is dat Hendrick Micker bij het signeren van zijn
prenten ‘F.’ of ‘Fris.’ (Frisius) achter zijn naam vermeldde.
Daar is wel uit afgeleid dat hij in Friesland en meer

bepaaldelijk in Leeuwarden werkzaam was. Wopke Eekhoff
ging er zelfs van uit dat Hendrick Micker een medewerker
van Pieter Feddes moet zijn geweest. Toch is een verblijf van
Hendrick Micker in Friesland allerminst zeker. Onder Frisia
werd aan het begin van de 17de eeuw namelijk nog Groter
Friesland verstaan. Hij kan dus evengoed in Groningen,
Emden of zelfs West-Friesland werkzaam zijn geweest. Het
is zelfs mogelijk, hoewel wat vergezocht, dat Micker in het
atelier van de eerder genoemde Simon Frisius werkzaam
was of anderszins aan hem geaffilieerd was en dat op deze
manier kenbaar maakte.
Het zal duidelijk zijn dat ons beeld van de relaties tussen
Starter, Pieter Feddes, Visscher en de beide Mickers nog
verre van helder is en hopelijk zal nader onderzoek meer
gegevens aan het licht brengen. Dat zou vooral van belang
zijn om beter inzicht te krijgen in het kunstenaarschap
van Pieter Feddes, van wie uit de bestaande literatuur
toch het beeld bestaat van een vooral in de Friese context
opererend kunstenaar. Zijn relaties met Visscher maken
niettemin duidelijk dat hij beslist niet alleen op de Friese

Summum van prentkunst
markt georiënteerd was. Dat is ook niet verwonderlijk.
Prentkunst was namelijk bij uitstek een bovengewestelijke
aangelegenheid.
Tegenwoordig zijn we geneigd de beeldcultuur van de
Gouden Eeuw vooral te associëren met schilderijen en
dan vooral die van de bekende meesters. Nu was die
schilderijenproductie ook indrukwekkend, maar het aantal
prenten dat in het 17de-eeuwse Nederland in omloop
werd gebracht, was nog vele malen groter. Prenten waren
relatief goedkoop en het aanbod was zeer gevarieerd.
Prenten dienden niet alleen tot ogenlust, maar werden ook
gebruikt om kennis op het gebied van geografie, techniek,
politiek, mode, stijl en nog veel meer voor een groot
publiek aanschouwelijk te maken en uitgevers van prenten
wisten daarbij zeer snel op de actualiteit in te spelen. In
de wandelgangen wordt de prentkunst door kunsthistorici
daarom wel ‘het internet van de Gouden Eeuw’ genoemd.
Zo’n vergelijking gaat natuurlijk op een gegeven moment
mank, maar ze geeft wel aan dat prenten in de 17de eeuw
in zekere zin een massamedium waren. Van een goede
kopergravure konden wel achthonderd afdrukken gemaakt
worden. En als een versleten plaat was opgewerkt, kon
er nog eens zo’n aantal van gedrukt worden. Als visueel
medium hadden prenten bovendien weinig last van
linguïstische barrières en veel prenten werden dan ook voor
de internationale markt geproduceerd.
Echt nieuw was de prentkunst in de 17de eeuw niet meer.
Grafische technieken als houtsnede, ets en kopergravure
werden in de loop van 15de eeuw in Duitsland en Italië
uitgevonden en in artistiek opzicht had de prentkunst

al in de 16de eeuw een grote vlucht genomen. Het werk
van grote meesters als Albrecht Dürer (1471-1528), Lucas
van Leyden (1494-1533) en Hendrick Goltzius (1558-1617)
geldt nog altijd als het summum van de prentkunst. In
de 17de eeuw vond wel een proces van schaalvergroting
plaats waarbij een aantal grote uitgevershuizen dominante
posities in de markt voor prentkunst wist in te nemen en
Amsterdam zich zou ontwikkelen tot het belangrijkste
knooppunt in de internationale prentenhandel. Hier

Hendrick Goltzius, Juno
beklaagt zich bij Thetis en
Oceanus, kopergravure,
Haarlem 1590. De voorstelling betreft een scène uit een
verhaal uit de ‘Metamorfosen’ van Ovidius. Het werk
van Ovidius was in de 16de
en 17de eeuw de belangrijkste bron van kennis over
de klassieke mythologie. Al
aan het einde aan de 15de
eeuw waren er geïllustreerde
uitgaven van de ‘Metamarfosen’ op de markt gebracht.
Dergelijke uitgaven vonden
gretig aftrek bij kunstenaars. De ondertitel van een
Nederlandstalige uitgave
uit 1588 luidde zelfs: ‘Seer
ghenueghelijck ende ook
profijtelijck voor alle Edele
Gheesten, ende Constenaers, als Rhetrosijns,
Schilders, Beeltsnijders,
Goudsmeden’. (Rijksmuseum Amsterdam)

Portret van Hendrick Micker
door Hendrick Goltzius, zilverstift op papier, tussen 1593
en 1599. (Rijksmuseum)
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Zilveren kan vervaardigd
door de Leeuwarder zilversmid Rintje Jans, circa 1670.
De kan maakt onderdeel uit
van de zogeheten Poptaschat. (Fries Museum,
bruikleen Voogden Stichting
het Dr. H. Popta-Gasthuis
Marsum)

ontstond in de 17de eeuw een aantal
grote familiebedrijven, zoals die
van Blaeu, Janssonis, Allard,
Danckerts en de ons inmiddels
welbekende Visscher. Al deze
bedrijven beschikten over grote
handelsvoorraden prenten en
koperplaten. Bovendien gingen
deze ondernemingen steeds meer
opereren als echte uitgeverijen, waarbij
taken als het ontwerpen, graveren en drukken
van prenten over afzonderlijke aannemers
of werknemers werden verdeeld.
Hoewel kunstprenten een belangrijke
rol bleven spelen in de Amsterdamse
prentensector in de 17de eeuw, vond
er een duidelijke verschuiving plaats naar
toegepaste grafiek. In het bijzonder zien
we dat bij de bloei van de cartografie, waarbij
uitgevershuizen zoals dat van Blaeu konden profiteren
van de geografische kennis die in Amsterdam, als
belangrijkste centrum van de wereldhandel, ruimschoots
aanwezig was. Maar ook andere vormen van toegepaste
grafiek werden op grote schaal in het 17de-eeuwse
Amsterdam geproduceerd: van boekillustraties tot
nieuwsprenten en van verpakkingspapier voor tabak tot
ornamentprenten.
Ornamentprenten vormen een bijzondere categorie in
de 17de-eeuwse prentkunst. Onder dit etiket verstaan
kunsthistorici prenten van ontwerpen voor gebouwen,
tuinen, gebruiksvoorwerpen en versieringen. Dergelijke
prenten dienden als voorbeeld of inspiratiebron voor
architecten, kunstenaars, ambachtslieden en consumenten,
maar ze werden ook ter decoratie aan de muur gehangen.
Ornamentprenten werden al sinds het ontstaan van de
prentkunst vervaardigd, maar het ‘genre’ kwam pas dankzij
de schaalvergroting in de 17de eeuw tot grote bloei. Het
ging hier immers om nicheproducten die vooral interessant
waren voor grote uitgevershuizen met goede
distributiekanalen.
Sommige verscheiden spitsen van Laurens Micker was
dus zeker niet enig in zijn soort. De prentenserie
was zelfs in grote lijnen een navolging van een serie
prenten van de Groninger goudsmid Adriaen Munting.
En hoewel de prenten van Micker duidelijk met een
iets lossere hand gestoken zijn, worden beide series
in de literatuur en in collectiecatalogi geregeld met
elkaar verward. Binnen het fonds van Visscher namen

Caspar Luyken wijdde een drieluik aan zijn eigen bedrijfstak,
naast de plaatsnijder (graveur) en de plaatdrukker is dit de
de kunstverkoper (prentenhandelaar). De grafische industrie
werd in de 17de eeuw gekenmerkt door een voortschrijdende
arbeidsdeling en beroepsspecialisatie. Kopergravure uit 1694.
(Rijksmuseum Amsterdam)
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de prenten van Micker evenmin een uitzonderlijke positie
in. Nadat de platen van Micker naar Starter over waren
gegaan, wist Visscher namelijk een ander talent aan zich te
binden. Tussen 1625 en 1630 vervaardigde de Amsterdamse
goudsmid Bartholomeus van Lochem (1607- na 1630) voor
Visscher verscheidene prenten met voorbeelden voor gouden zilversmeden naar ontwerpen van Hans Janssen (1605-?).
En die prenten behoren absoluut tot het beste wat er op dit
terrein in die tijd geproduceerd is.
Vandaag de dag zouden we Sommige verscheiden spitsen
van Laurens Micker wellicht als plagiaat beschouwen, maar
binnen de kunstopvattingen van de 17de eeuw werd daar
heel wat milder over gedacht. Destijds gold dat imitatio
en aemulatio, het navolgen en zo mogelijk overtreffen van
bewonderenswaardige voorbeelden, juist de aangewezen
weg was waarlangs de kunsten zich dienden te ontwikkelen.
Of zoals Vondel het zei: ‘Zoo ziet men den besten meesteren
de kunst af, en leert, behendigh stelende, een’ ander het

Het voorbeeld overtreffen
zijne te laten’. Kunstproductie was in de 17de eeuw – om
even terug te vallen in de analogie met de huidige digitale
cultuur – vaak een kwestie van ‘copy, edit & paste’ en
geregeld zelfs simpelweg ‘copy & paste’. Dat gold natuurlijk
in het bijzonder voor ornamentprenten. Deze waren immers
expliciet bedoeld om nagevolgd of zelfs gekopieerd te
worden.
Dat Sommige verscheiden spitsen ook te Leeuwarden blijkt te
zijn uitgegeven, sluit goed aan bij wat we al wisten over het
gebruik van prenten door Friese zilversmeden. Dat gebeurde
namelijk zeker niet incidenteel. Uit boedelinventarissen van
17de-eeuwse Leeuwarder zilversmeden valt op te maken dat
zij geregeld grote aantallen prenten in hun werkplaatsen
voorhanden hadden. Ook onder kenners van Fries zilver uit
de 17de eeuw is het algemeen bekend dat Friese zilversmeden
vaak prenten als voorbeeld gebruikten. De stilistische
ontwikkeling van de Friese edelsmeedkunst in de Gouden
Eeuw kan daarom moeilijk los gezien worden van de sterke
economische en culturele betrekkingen die vanuit de Friese
steden onderhouden werden met Amsterdam, de stad die
op velerlei terrein een centrumfunctie vervulde en niet in de
laatste plaats op het gebied van de prentkunst. Dat wordt
mooi geïllustreerd door het lampetstel dat thans onderdeel is
van de zogeheten Popta-schat – het hoogtepunt van de Friese
edelsmeedkunst uit de 17de eeuw. Het stuk werd vervaardigd
door de Leeuwarder zilversmid Rintje Jans (actief 1646-1673),
die daarbij uitgebreid gebruik maakte van een tweedelig boek
uit 1661 met prenten van alle ornamenten aan de binnen- en
de buitenkant van … het Amsterdamse Stadhuis. <
Harm Nijboer (Leeuwarden, 1970) is als sociaal-economisch
historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
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Jan Ybema, Goffe Jensma en Nanna
Hilton organiseren lezingen voor de
Sûkerbôle-akademy. (Foto Sanne Mulder)

Fries onderzoek aan de RUG
De Rijksuniversiteit Groningen is zonder twijfel de universiteit waar het meeste onderzoek wordt gedaan naar Fryslân en naar
het Fries. Toch vindt veel van dit onderzoek niet plaats bij de afdeling Friese taal en cultuur. Het is zelfs zo dat niemand goed
zicht heeft op alle wetenschappers die zich hiermee bezig houden. ‘Dat kan beter’, bedacht Nanna Hilton, universitair docent
bij deze afdeling. Daarmee legde ze de basis voor een belangrijk wetenschappelijk initiatief: de Sûkerbôle-akademy.

D

e naam is ludiek, maar het
achterliggende idee is heel serieus. ‘Er
zijn in Groningen veel wetenschappers
die met allerlei verschillende facetten van
het Fries bezig zijn’, zo stelt Hilton. ‘Er zijn
bijvoorbeeld taalwetenschappers, sociologen,
historici en sociolinguïsten die allemaal
het Fries, of Fryslân centraal stellen in hun
onderzoeksaanvragen. Toch weten ze dit heel
vaak niet van elkaar. Als ze het niet weten,
kunnen ze ook niet van elkaar profiteren’. Samen
met professor Goffe Jensma nam Hilton het
initiatief om deze wetenschappers bij elkaar te
brengen. Iedere laatste donderdag van de maand
organiseren zij, samen met student-assistent
Jan Ybema, nu een lezing. Hier presenteert
een wetenschapper nieuw onderzoek dat een
duidelijke link heeft met Fryslân. ‘Dit kan van
alles zijn. Van onderzoek naar spraak, tot
onderzoek naar literatuur, of naar de krimp.
Vaak zijn dergelijke projecten ook interessant
voor wetenschappers die zich met vergelijkbare
vraagstukken in andere gebieden bezighouden.
Op die manier krijgt het Friese onderzoek
meerwaarde,’ legt Ybema uit.

Vorig jaar veranderde de opleiding Fries haar
naam naar Minorities & Multilingualism.
Goffe Jensma: ‘Het is een manier om ons
onderzoek relevant te houden. Ons onderzoek
naar Fryslân heeft iets te bieden voor heel
veel andere gebieden. Onze opleiding trekt
inmiddels studenten uit de hele wereld! Met de
Sûkerbôle-akademy willen we de academische
gemeenschap hierbij betrekken. Daarnaast
bieden we ook een podium aan wetenschappers
die niet dagelijks in Groningen komen, maar wel
nauw met onderzoekers van onze universiteit
samenwerken. Eind oktober sprak Han Nijdam
van de Fryske Akademy bijvoorbeeld. Als
het zo uitkomt, zullen we ook internationale
topwetenschappers een podium geven.’ Er is
gekozen voor een eenvoudig, maar krachtig
format. Een onderzoeker geeft een presentatie
van twintig minuten, gevolgd door een discussie
van tien minuten, daarna is er ruimte voor een
nazit om over het onderwerp door te spreken.
‘Iedere onderzoeker kan zo’n presentatie
geven,’ vervolgt Jensma, ‘zonder dat het dagen
voorbereidingstijd vergt. De opbrengst is zo
groter dan de investering.’

Het nieuwe initiatief is wel bedoeld voor
wetenschappers, maar niet uitsluitend op
wetenschappers gericht. ‘Via Facebook, Twitter
en onze website, maar ook door e-mails en
zelfs met ouderwetse posters willen we ook een
geïnteresseerd publiek bereiken. Na afloop kan de
discussie online verder worden gevoerd. Wat voor
mij als wetenschapper van belang is, kan ook
(oud-)studenten aanspreken’, zegt Nanna Hilton.
‘Iedereen is welkom en mag tijdens de Sûkerbôleakademydagen zijn of haar mening geven,’ vult
Goffe Jensma aan. ‘Het is een kans om in de
keuken van de wetenschap te kijken.’
Wetenschappers die de komende maanden
op het programma staan, zijn Marrit Jansma,
Mirjam Günther, Eric Hoekstra en Pieter Duijff.
De organisatie ligt in handen van Goffe Jensma
en Jan Ybema (j.ybema@student.rug.nl) <
In de rubriek Wurk ûnder hannen schrijven
Arjen Dijkstra (Rijksuniversiteit Groningen),
Siem van der Woude (Tresoar) en Peter van
der Meer (Fryske Akademy) beurtelings over
actuele ontwikkelingen op historisch gebied.

21

>

Het oorspronkelijke olieverfschilderij van de hardrijderij
voor ongehuwde vrouwen
in 1809 te Leeuwarden.
Nicolaas Bauer uit Harlingen
schilderde het doek. (Fries
Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)

>

HARDSCHAATSEN VOOR VROUWEN

Na juni 1810 schilderde
Nicolaas Baur het tweede
doek. Zonder de Nederlandse
vlag, want Holland was
inmiddels door Napoleon
Bonaparte ingelijfd bij
Frankrijk. (Rijksmuseum
Amsterdam).

Houkje Gerrits, snelste
vrouw in onderkleding
Van de hardrijderij voor ongehuwde vrouwen, die in 1809 op de Westersingel in Leeuwarden werd
gehouden, maakte Nicolaas Baur een schitterend schilderij. Op het doek is het Kruithuis pontificaal
te zien op de druk bevolkte wallen met op de achtergrond de oude Oldehove en de twee torentjes
van de Wirdumerpoort. De vrouwen stuiven met wapperende rokken over de eindstreep, terwijl een
keurmeester achter ze aan schaatst. De Nederlandse vlag wappert in volle glorie, terwijl het land
in 1809 nog door de Fransen was bezet. Het lijkt een protest tegen de aantasting van de nationale
waardigheid.

N

icolaas Baur (1767-1820), zoon van een
kunsthandelaar uit Harlingen, maakte van dit
schilderij later zelf een kopie en veranderde
daarbij een en ander. De ravottende jongetjes links onder
op het doek zijn verdwenen. De twee hardrijdsters dragen
jurken, waarvan de kleur is veranderd en hun positie op de
eindstreep is gewijzigd. De grote boom links is niet langer
afgebroken, maar bezit een weelderige, besneeuwde kruin
en er zit een nieuwsgierig jongetje op een tak. De ruiter
aan de linkerzijde van het doek staat anders en links op de
voorgrond van dit doek staan een heer en een dame. Ook de
positie van de vrouwen die bij de eindstreep staan te kijken,
is veranderd. De bomen op de wallen zijn minder besneeuwd
en de dreigende grauwe wolken op het doek uit 1809 zijn
vervangen door wat mildere luchten en een zweem van
avondrood. En ten slotte is de markante wapperende rood-
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wit-blauwe vlag verdwenen. Waarom? Het is 1810. Napoleon
heeft Nederland zijn soevereiniteit afgenomen en ingelijfd bij
Frankrijk. In die nieuwe tijd passen oude nationale symbolen
niet langer of ze zijn verboden. Reden voor Nicolaas Baur
om het rood-wit-en blauw op zijn tweede schilderij weg te
laten. Baur schilderde en signeerde het in 1810. Dat moet
na 13 juli zijn gebeurd, want op die dag lijfde Napoleon
Nederland in.
Behalve deze twee schilderijen van de bijzondere hardrijderij
van 1809 zijn er ook nog twee aquarellen, die in 1812 door
Eelke Jelles Eelkema en J. van Schoonebeek zijn gemaakt. Zij
gebruikten de twee doeken van Baur als voorbeeld.
Vier jaar eerder, op 1 en 2 februari 1805, was een hardrijderij
voor vrouwen in Leeuwarden gehouden. Dat was de eerste
grote hardrijderij in ons land, die landelijk nieuws werd.
Trijntje Pieters Westra uit Poppingawier won. Er stonden 128

vrouwen aan de start, inzet was een gouden oorijzer. Voor
het eerst meldden alle couranten de uitslag.
Vier jaar later stonden vrouwen dus opnieuw op de baan
achter de Prinsentuin in Leeuwarden. Men was daar de
rijderij van 1805 nog lang niet vergeten. Vermoedelijk was er
felle kritiek op die hardrijderij geweest, want dit keer waren er
strenge regels voor de deelneemsters opgesteld: de wedstrijd
was verboden voor gehuwde vrouwen, meisjes jonger dan
zestien jaar en vrouwen ouder dan 27.
Houkje Gerrits van Veenwouden schreef geschiedenis door
deze zaterdag 21 januari 1809 voor duizenden toeschouwers
te winnen. Er waren 64 dames ingeschreven zodat er vijf
omlopen nodig waren voor de winnares van het gouden
oorijzer bekend was. De belangstelling voor het evenement
was opnieuw enorm. ‘De aanschouwers waren uit alle
oorden van het departement herwaarts heen gevloeid,’
meldde de Leeuwarder Courant van 27 januari.
Houkje won het kostbare gouden oorijzer door in de
eindrit de 19-jarige Mayke Meijes uit Heeg te verslaan.
Zo’n hoofdsieraad kostte toen zo’n 250 tot 300 gulden, een
kapitaal voor die tijd. Mayke, een dienstmeid die na 1811 naar
de familienaam Visser luisterde, ontving een fraaie streng
gitten (zwarte steentjes) in het goud met een dito kroontje.
Houkje Gerrits was absoluut de sterkste, want zij had voor
de finale diverse keren tegen Rigtje Freerks uit Nes moeten
rijden. Dit pas 17-jarige rijdstertje dwong Houkje tot enkele
kampritten, zodat er overgereden moest worden. Ondanks
de extra inspanningen versloeg Houkje in de eindrit toch
Mayke Meijes.
De wedstrijdorganisatie waardeerde de strijd die Rigtje
Freerks leverde zo, dat zij met een tweede premie werd

De voornaamste coupletten luidden:

Vor al as Frysters har uit klaaiden
En in de Sprengrok za trog draaiden
Wat Vrijer wie dan hast za koel
Elk togt of zei: hoe kent za waese
Men koe ’t uit zyn aegen laese
Dat trog dat zien kaam zan gevoel.
Dat kaam misschien der mei van denne
Trog al de straalen van de Zenne
Det voel op halsen za sniewydt
Dat oos bedekt is mei vief Doeken
Za lang in Vryers Boes of Broeken
Der ta hie elk de mieste strydt.
De Frysters har uit klaaje dosten
Dat men za schymrig zaeg de Bosten
Elk Vreijer zei: nou woek za jen

Dat wol ik vornen jen vorblomme
As zy hier wer oonvleenen komme
Om dat van neiierby te zien.
As zy dan mei har Onderrokken
En Vreijer Roede vielder schokken
En trog dat Elektryke vioer
Trog die natuurlyke eigenschappen
Kryge de Feint har by de lappen
Dan sprong de vonk op har wer oer.
Za kaam dat eindlyk za hier henne
Dat men de Wenders koe bekenne
En van dit oontal Fammen twaa
Mei en Triumf liet Triumffeeren
Doe liet hem d’Echo aanstonds heeren
Trog ’t sterk gerop: VIKTORIA!

Schaatskampioene van Veenwouden
vereerd: zij ontving eveneens een streng gitten in het goud.
De prijs en de premies werden door de commissarissen
uitgereikt in de Stads Schutters Doelen, waarbij een
‘luisterrijk gezelschap heeren en dames’ aanwezig was.
De sensatie van de dag was het moment, waarop de meiden
in hun onderkleding op de baan verschenen. Nota bene met
blote sneeuwwitte halzen die anders door wel vijf doeken
werden bedekt. Langs de touwen ontdekten de toeschouwers
tot hun verbazing zelfs een glimp van de borsten van de
hardrijdsters onder hun schaarse kleding. Iedereen - heren,
boeren, burgers en buitenlui - haastte zich de beste plekken
te veroveren om maar niets van dit unieke schouwspel
te missen. Johannes Rienks van Hallum was zo onder
de indruk dat hij er een lang gedicht over schreef, in het
‘boerenfries’, zoals er bij geschreven stond. Hij liet het voor
eigen kosten drukken bij C. L. van Altena, boekverkoper op
de Vleeschmarkt in Leeuwarden. Al snel was zijn gedicht over
de legendarische wedstrijd in Leeuwarden in heel Friesland te
koop voor slechts vier stuivers.

Aquarel naar Nicolaas Baur, gemaakt door Jan Ernst Marcus. Ook gemaakt na juni 1810.

Houkje had ook deelgenomen aan de vrouwenrijderij in
1805. Onder nummer 62 stond zij op de startlijst, waar haar
leeftijd toen als twintig jaar werd gemeld. Toen heette zij
Aukje Gerrits, maar ongetwijfeld was zij de vrouw die vier
jaar later in Leeuwarden won. Een andere Houkje of Aukje
Gerrits komt in de doopboeken van Veenwouden niet voor.
Daarmee was zij de eerste vrouw in ons land die zich in
meerdere wedstrijden bij de sterksten plaatste. Zij klopte
die dag in 1805 eerst Maaijke Sijbes uit Oudwoude om in de
tweede omloop Baukje Jacobs, die ook uit Oudwoude kwam,
er af te rijden. Vervolgens kwam ze tegen de 18-jarige Sijtske
Taeks uit Rijperkerk in de baan. Houkje won opnieuw.
Aangezien er liefst 128 vrouwen aan de wedstrijd deelnamen,
kon deze niet op één dag afgewerkt worden. Dus de 2de
februari waren de ‘overlevende’ vrouwen weer terug op
de Stadsgracht in Leeuwarden. Houkje Gerrits bleek ook
toen van grote klasse. Ze reed eerst Wijtske Pieters uit
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HARDSCHAATSEN VOOR VROUWEN
Hitler
Het olieverfschilderij van de hardrijderij uit 1810, de kopie,
kwam ruim een eeuw later in handen van Adolf Hitler.
Kunsthandelaar Jacob Scheidwimmer uit München
verkocht het in 1942 voor 7.000 Rijksmark aan Hitler.
Het hing in Slot Posen en later kwam het in de zoutmijn
van Altaussee in Oostenrijk terecht, waar de nazi’s grote
hoeveelheden kunst opsloegen. Geallieerde strijdkrachten
namen het schilderij op 16 mei 1945 in beslag en op 31
oktober 1945 werd het schilderij naar het Central Collecting
Point Munich gebracht. Vier jaar later werd het doek aan
de Oostenrijkse regering overgedragen. In 1956 kwam het
in het Mauerbach Klooster bij Wenen terecht. Veertig jaar
later werd het doek met ruim duizend andere kunstwerken
overgedragen aan de Oostenrijkse Federatie van Joodse
Gemeenschappen. Deze organisatie bracht Baurs
schilderij in veiling bij Christie’s in Wenen, waar het werd
verkocht aan Suzanne en Norman Hascoe uit Greenwich,
Connecticut (VS). De opbrengst kwam ten goede aan
de slachtoffers van de holocaust. Het doek kwam door
een schenking in 2013 in bezit van het Rijksmuseum. De
schenker was de familie Hacquebord uit Dokkum. Zij zijn
rechtstreekse afstammelingen van Houkje Gerrits Bouma,
de winnares van de hardrijderij in 1809.

Trijntje Pieters Westra uit Poppenwier won de beroemde
hardrijderij voor vrouwen die
in 1805 in Leeuwarden werd
gehouden. Jan Ernst Marcus
maakte de aquarel naar Nicolaas Baur. (Fries Scheepvaart
Museum/stichting De Fryske
Winter)

Cornelis Ynzes Reen won in
1803 in Sneek een zilveren
tabaksdoos. Dit is de oudst
bekende schaatsprijs. In 1936
schonk het provinciebestuur
van Fryslân deze doos aan
prins Bernhard tijdens een
kennismakingsbezoek met
prinses Juliana aan Leeuwarden. (Koninklijke Verzamelingen, Den Haag)

24

Eernewoude er af om in de vijfde ‘reed’ tegen Rintje Redmers
uit Oppenhuizen in de baan te komen. Opnieuw was Houkje
de beste. Ze zat toen bij de laatste vier en trof in de halve
eindstrijd Trijntje Pieters uit Poppingawier. Deze partij was
te sterk voor haar en Trijntje zou de wedstrijd daarna ook
winnen, maar Houkje Gerrits had aangetoond dat zij tot de
beste hardrijdsters van de provincie behoorde.
Dat toonde ze vier jaar later in Leeuwarden nog eens
overduidelijk aan met haar overwinning. De baan had
toen een lengte van 38 koningsroeden, 148,68 meter.
Verschillende rijdsters legden deze afstand, volgens de
verslaggever, af in slechts twaalf seconden. Vermoedelijk
hadden ze daarbij wel een forse bries in de rug, want dat
komt neer
op een snelheid van 44,6 kilometer per
uur wat in 1809 ongehoord snel was,
al moet wel in het oog gehouden
worden dat de tijdwaarneming
niet nauwkeurig kon zijn. De
tijdwaarnemer moest immers
aan het einde van de baan
staan en dan op bijna 150
meter van de afrit, die ook
nog op afroep ging, het
exacte moment van de start
bepalen. Maar dat de snelheid
van de rijdsters in de ogen van de
duizenden toeschouwers verbluffend hoog was,
is wel duidelijk.

Houkje Gerrits luisterde naar de familienaam Bouma. Zij
trouwde op 11 november 1815 met de 21-jarige landbouwer
Johan Cornelis van der Schans uit Bergum. Bij dat huwelijk

Familieleed
bleek dat de 27-jarige hardrijdster, die in Akkerwoude was
geboren, al weduwe was van Teunis Iebeles van der Veer.
Uit dit huwelijk had zij een zoontje dat Yble heette, geboren
in 1810. Op 29 augustus 1816 kreeg Houkje weer een kind.
Dit dochtertje werd Antje genoemd. Vier jaar later overleed
ook haar tweede echtgenoot, waarna zij op 9 november 1822
voor de derde keer trouwde met de veertigjarige boer Popke

Friese hardrijdsters in 1838. (Eerste Friese Schaatsmuseum)

Op de bijbanen was tijdens de hardrijderijen van alles te doen. Muziekkorpsen, leden van de schutterij en baanvegers deden hun werk,
terwijl talloze schaatsenrijders heen en weer reden. Lithografie van
P. Blommers, 1855, Leeuwarden. (BRON)

Binnes Vriesema uit Bergum. Zij was toen 34 jaar en baarde
nog drie kinderen van wie Binne de oudste was. Hij werd
op 13 september 1823 geboren. Ook in dit huwelijk werd
Houkje al snel getroffen door een ramp. Haar dochtertje
Geeske overleed in 1832, zes jaar oud. Al het persoonlijke
leed, en de kritiek op de vrouwenrijderijen, zorgden er voor
dat Houkje Gerrits, één van de eerste schaatskampioenes
van ons land, nooit meer als rijdster op de wedstrijdbanen
zou verschijnen. Na 1809 ontstond zware kritiek op de
vrouwenrijderijen, wat er de oorzaak van was dat het tot 1823
duurde voor er weer vrouwen in de baan kwamen. Toen in
een parenrijderij in Leeuwarden, maar een hardrijderij voor
vrouwen individueel te IJlst werd dat jaar nog verboden door
de gouverneur van Friesland. Wellicht was Houkje Gerrits er
bij toen haar zoon Binne zich op 14 januari 1847 inschreef
voor de hardrijderij in Dokkum. Binne Vriesema was toen
veerschipper en ongetwijfeld lag zijn schip ingevroren, zodat
er tijd genoeg was om aan een hardrijderij mee te doen. Een
rol van betekenis speelde hij niet in deze wedstrijd en het
was ook gelijk de laatste keer dat zijn naam op een startlijst
voorkwam.
Hoe nauw de familiebanden van de hardrijders en
hardrijdsters vaak waren, bleek toen Binne op 8 juli 1854
trouwde met Hendrikje Aukes van den Berg. Voor Binne,
die toen dertig jaar was, was het de tweede keer dat hij zijn

ja-woord gaf. Zijn eerste echtgenote Trijntje Annes Keegstra
was ruim een jaar eerder overleden. Hendrikje van den Berg
was een dochter van de koemelker Auke Wybes van den Berg
uit Veenwouden. Hij zou later naar Rijperkerk verhuizen
en pake worden van het beroemde hardrijdersgezin van
zijn zoon Wybe. De kleinkinderen Tijs, Okke en Trijntje
behoorden na 1870 tot de beste hardrijders van Friesland.
Houkje Gerrits Bouma maakte die gloriejaren van de familie
niet meer mee. Zij overleed op 8 augustus 1857 in Bergum
en werd toen omschreven als ‘rentenierster’. Financiële
problemen had zij dus niet in haar laatste levensjaren. Zij
werd 69 jaar oud. <

Friese schaatsen met leren montuur zoals decennia lang gebruikt in
het begin van de 19de eeuw. (Eerste Friese Schaatsmuseum)

Ron Couwenhoven
(Zaandam, 1946) werkte 39
jaar als sportverslaggever
en onderzoeksjournalist
voor De Telegraaf. Hij
volgde de opkomst van
het marathonschaatsen
vanaf 1970 en kreeg nauwe
contacten met tal van
Friese hardrijders waardoor
zijn belangstelling voor
het populaire ijsvermaak
op natuurijs groeide.
Bij zijn sporthistorische
onderzoeken werkt hij al
tientallen jaren samen
met Gauke Bootsma
van het Eerste Friese
Schaatsmuseum in
Hindeloopen. Hij schreef tal
van boeken, o.a. De Dag van
de Elfstedentocht - 16 januari
1963, Een Eeuw Elfstedentocht
en Hardrijders in Workum - 6
januari 1823.

> Meer weten?
• Ron Couwenhoven,
Hardrijderijen in Friesland Volkscultuur op het ijs 1800 –
1900, Zaandam, 2014 (isbn
9789490492076, € 39,50)
• Expositie over Hard
rijderijen in Friesland
in het Eerste Friese
Schaatsmuseum in
Hindeloopen
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Sieperda-symposium
Het Koninklijk Fries Genootschap organiseert op vrijdag
12 december het Sieperda-symposium waarop het verleden
en de toekomst van de traditionele regionale media aan de
orde wordt gesteld. Centraal staat de vraag ‘Hoe verder met
de Friese media?’ De traditionele regionale media hebben
het zwaar. Kelderende aantallen abonnees, verminderde
betekenis als nieuws- en advertentiemedium, concurrentie
met nieuwe nieuwsmedia en vergrijzend publiek maken dat
het perspectief voor de ‘oude’ media steeds onheilspellender
wordt. Of is er toch nog hoop voor de traditionele media?
Wat moet er gebeuren om het perspectief ten goede te
keren? Kan samenwerking tussen de bestaande media een
mogelijke oplossing bieden? Zijn er lichtende voorbeelden
elders die de Friese media een hulpzame hand toesteken?
Of hebben gratis nieuwssites, social media en allerlei andere
internettoepassingen hen de wind voorgoed uit de zeilen
genomen? Wat betekent het verdwijnen van de provinciale
media verder voor de Friese gemeenschap? En wat kan
dezelfde gemeenschap nog voor de ‘oude’ media betekenen?
Prof. dr. Marcel Broersma, hoogleraar Journalistieke
Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen, Alex
Beishuizen, media-expert, directeur Beishuizen Media
Support, en Bert de Jong, oud-adjunct-hoofdredacteur
Leeuwarder Courant, leiden het thema in, waarna de
aanwezigen met de inleiders in debat gaan.
Het symposium is van 13.00-17.30 uur in de studiezaal van
Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden. Nadere informatie volgt
op www.friesgenootschap.nl.

Emailadressen
Graag berichten wij onze leden ook via de mail over
activiteiten van het Koninklijk Fries Genootschap of over
interessante lezingen e.d. van derden. Van veel leden
beschikken we echter niet over het (juiste) emailadres. Wilt
u op deze wijze op de hoogte gehouden worden, geef dan
uw emailadres door via fries.genootschap@tresoar.nl. Leden
die van ons een email ontvingen voor de lezing van prof.
Mathijsen in de dorpskerk van Huizum op 2 oktober, hoeven
niet te reageren.

Contributie
In de ledenvergadering is de contributie voor 2015 voor het
Koninklijk Fries Genootschap onveranderd vastgesteld op
€ 42,50.
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Kort nieuws

door Marijke de Boer

Genootschapslezing
Naar aanleiding van de publicatie van zijn nieuwste boek
over het Friese nationalisme, dat in november is verschenen,
zal Philippus Breuker, emeritus hoogleraar Friese Taal- en
Letterkunde, voor het KFG een lezing geven over de 18deeeuwse oorsprong en basis van de 19de-eeuwse Friese
Beweging. De lezing is woensdag 28 januari 2015 om 20.00
uur in Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden. Introducés zijn
van harte welkom. Hieronder volgt een korte synopsis van de
lezing.
Traditioneel wordt het begin van de Friese Beweging in
verband gebracht met de oprichting van het Frysk Selscip in
1844. Het Selskip was de vrucht van de Frieszinnigheid zoals
die tussen 1820 en 1844 vorm had gekregen in het werk van
bijvoorbeeld de Halbertsma’s en van het Fries Genootschap.
En voor die Frieszinnigheid was weer de basis gelegd in de
jaren tussen 1802 en 1820, toen met name door Jacobus
Scheltema het beeld was ontwikkeld van het Friese volk als
iets heel bijzonders.
Dat leidde tot de
herdenkingscultuur
en de grote literaire
productie van de jaren
twintig. Schrijvers als
Eekhoff en Waling
Dykstra, vanaf circa
1840 populaire
dragers van de
Frieszinnigheid, waren
de voortzetters van
18de-eeuwse Friezen.
Nieuw was alleen
hun romantische
geestdrift, die hen
onderscheidde van
hun verlichte voorgangers op wie ze verder zoveel leken.
Nieuw was ook de verheviging van het idee van een oeroud
Friesland, die vergezichten naar een Friesland ten tijde van
de Schepping opende. Het verdwijnen van het Latijn en de
humanistische cultuur rond 1800 maakte de weg vrij voor
het Fries. Maar voor het overige was het allemaal 18deeeuws wat de Friese Beweging heeft voortgebracht. Het Fries
nationalisme in de periode tussen 1740 en 1875 was als een
doorgaande beweging van emancipatie en democratisering.
Volksindividualiteit, volkssoevereiniteit en historische
oriëntatie werden de dragende nieuwe begrippen. De Franse
revolutie was dus een oponthoud, geen breuk.

Zilveren
topstukken
Bij Veilinghuis Ald
Fryslân zijn een
zilveren knottekistje
en een kaatsbal
geveild. Het Fries
Scheepvaart
Museum in Sneek
heeft voor ruim
14.000 euro het
kistje gekocht, een huwelijksgeschenk uit circa 1650.
Het is gemaakt door de Sneker zilversmid mr. Dirk
Jans Filensis. Ook de kaatsbal uit de 18de eeuw blijft in
Friesland, de bal is gekocht door zilversmid Kramer uit
Franeker voor 6.400 euro.
www.omropfryslan.nl

van de hoofdstad. Tijdens de culturele wandeling krijgt
de bezoeker verhalen, afbeeldingen en films over de
geschiedenis te horen en te zien.
www.historischcentrumleeuwarden.nl en
www.aedlevwerd.nl

Kinderbaar
Bij een brocante in Kûbaard is een houten kinderbaar
uit 1727 gevonden, die afkomstig is uit de kerk van
Baaium. De baar werd vroeger gebruikt om de kist met
een overleden kind tijdens de uitvaart te vervoeren. De
baar is teruggebracht naar de kerk van Baaium. Er zijn
in Fryslân zes oude kinderbaren bekend.
www.aldefrysketsjerken.nl

Promotie Meindert
Schroor

Eerste Wereldoorlog
De collectiedag voor materiaal uit de Eerste
Wereldoorlog heeft zo’n vijftig bijzondere foto’s,
documenten, voorwerpen en verhalen opgeleverd.
Het materiaal is gescand en komt beschikbaar via de
internationale database van Europeana 1914-1918.
www.tresoar.nl

komt uit Friesland, tweederde uit de rest van Nederland
en het buitenland. Bezoekers waarderen het museum
met gemiddeld een 8,2.
www.friesmuseum.nl

In september is Meindert
Schroor (1955) uit Harlingen
gepromoveerd. De oudhoofdredacteur van Fryslân
heeft onderzoek gedaan naar
bevolking, migratie en financiën
van de stad Groningen in de 17de
en 18de eeuw. Zijn proefschrift
Rurale metropool is een historische studie vanuit een
geografische invalshoek.
www.rug.nl

Slauerhoff
De grafsteen van de ouders van de Leeuwarder
dichter Jan Jacob Slauerhoff is terug op de Huizumer
begraafplaats in Leeuwarden. Hij lag decennia
opgeslagen in het archief van de gemeente Leeuwarden.
De plaatselijke commissie van de Dorpskerk wilde
de steen terug vanwege de grote historische waarde.
Het langste gedicht dat Slauerhoff ooit geschreven
heeft, gaat over de dood van zijn vader, het heeft
34 coupletten.
www.leeuwardercourant.nl
(Foto Hindrik Sijens/Fryske Akademy)

KFG nieuws

Nije leden Fryske Akademy
De Fryske Akademy hat sân nije leden beneamd,
minsken dy’t har fertsjinstlik makke hawwe op it mêd
fan kultuer en wittenskip. Under har Arjen Dijkstra dy’t
geregeld foar Fryslân skriuwt. De oare leden binne Ira
Judkovskaja, Albert Bonnema, Huub Mous, Tjibbele
Miedema, Nanna Hilton en Anne Dykstra.
www.leeuwardercourant.nl

Dr8888 in Stijl

Friese Anjer
De Friese Anjer gaat dit jaar naar Open Stal
Oldeberkoop, die sinds 1971 een kunstroute met
eigentijdse kunst door het dorp organiseert. Open Stal
trekt jaarlijks 10.000 bezoekers. De Friese Anjer is een
initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs
bestaat uit een speld en 2.500 euro.
www.leeuwardercourant.nl

Culturele
wandeling
Twee nieuwe apps
van Historisch
Centrum
Leeuwarden en Aed
Levwerd voeren
langs Highlights en
Topmonumenten

Museum Dr8888 heeft een interactieve museumtour
ontwikkeld. De wandeling met quiz voert langs het
Drachtster erfgoed in de openbare ruimte, zoals de
Papegaaienbuurt en het Carillon van architect Gunnar
Daan. De tour is beschikbaar als app voor de mobiele
telefoon.
www.museumdrachten.nl

Succesvol jaar Fries Museum
Een jaar na de
opening op 13
september 2013 heeft
het Fries Museum
al ruim 144.000
mensen getrokken.
Een derde deel van
de huidige bezoekers

Stuk van het Jaar
Tresoar heeft de ‘Stuk van het Jaar’ verkiezing
gewonnen met de liefdesbrief van Romke Eelkes
Zandstra uit het kamp bij Boulogne in 1811 aan zijn
geliefde Sjoukje Hendriks in Eestrum. De inzending
van Historisch Centrum Leeuwarden, het extract van de
overlijdensakte van Mata Hari, eindigde als vijfde.
www.onsdna.nl
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Column Eelke lok

boeken kort
Gerrit Benner
Doeke Sijens e.a.
Fries Museum/Museum Belvédère, Leeuwarden/
Heerenveen, 2014
160 p. | isbn 9789071139222 | € 29
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De leeuw is los; 100 jaar Ljouwerter skûtsje
Klaas Jansma
Penn, Leeuwarden, 2014
200 p. | isbn 9789077948002 | € 24,90
Over het Ljouwerter skûtsje was
nog heel veel niet opgeschreven.
Wat voerde de kampioen Ulbe
Zwaga eigenlijk in zijn mast toen
hij in 2002 werd uitgesloten? En
wie had dat erin gedaan? Hoeveel
geld kreeg Rienk in 1990 om
schipper te zijn en te blijven?
En waarom stapte Meine Haringsma in 1991 naar
een advocaat om Jelle Reijenga aan te pakken? Klaas
Jansma geeft er antwoord op.

De monografie Gerrit Benner
is verschenen bij de tweeluik in
het Fries Museum en Museum
Belvédère. Doeke Sijens kon
voor het boek putten uit
onbekende bronnen en het rijke
familiearchief. Het boek bevat
tevens kunstbeschouwelijke
artikelen van Han Steenbruggen,
Saskia Bak en Judith Spijksma.
Fryslân in geel, groen en blauw, leven en werk van Wim
van der Veer
Aly van der Veer e.a.
Afûk/Tresoar, Leeuwarden, 2014
96 p. | isbn 9789062734412 | € 14,95
Bij de tentoonstelling over het
werk van de Friese schilder
Wim van der Veer, die dit jaar
75 jaar is geworden, is een
boek verschenen met een
selectie uit zijn werk van Friese
landschappen. Het boek bevat
een inleidend essay van Kester
Freriks en Eppie Dam liet zich door de schilderijen
inspireren tot het schrijven van enkele gedichten.

Wat gebeurde er in Dokkum in de Tweede Wereldoorlog? Wie speelde bij de gebeurtenissen een
rol? De mobilisatie, de gebroeders Van Dijk, verzetsmannen van het eerste uur, de Joodse onderduikers, de arrestatie van verzetsmannen, de wapendroppings, de bevrijdingsactie bij De Valom, de
executie van twintig mannen aan de Woudweg, de Dokkumers die gebruikt werden als menselijk
schild, de arrestatie van NSB’ers, de executie van politieagent Mous. Dat alles en veel meer komt in
dit boek aan de orde. Het gaat over gewone mensen die in een bijzondere periode moeilijke beslissingen namen die vaak verreikende gevolgen hadden.

Sies Bleeker, libje yn liende tiid			
Willem Winters en Eeltsje Hettinga
Uitgeverij Perio, Leeuwarden, 2014
34 p. | € 10 (te verkrijgen bij w.winters@chello.nl of
boekhandel Van der Velde in Leeuwarden)
Beeldend kunstenaar Sies Bleeker
overleed eerder dit jaar. Willem
Winters was goed bevriend
met hem en maakte dit boekje
met niet eerder gepubliceerde
kleurenreproducties en
herinneringen aan de kunstenaar,
aangevuld met citaten uit brieven
en krantenartikelen. Eeltsje Hettinga had in 2013 een
interview met Bleeker, dat in het boek is opgenomen.
Voetstappen door Oud-Oost: Tjerk Hiddes en
Cambuursterhoek		
Walter Kromhout
Historisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden, 2014
80 p. | € 7,50 (te koop bij HCL)
In de serie Leeuwarder
stadswandelingen is het
17de deeltje verschenen met
daarin een schets van de
ontwikkelingsgeschiedenis van
de Leeuwarder volksbuurt OudOost. In 1932 stelde de gemeente
voor om een sportterrein, het
latere Cambuurstadion, aan
te leggen in het kader van
de werkverschaffing. De aanduiding voor de harde
supporterskern, M.I.-side, komt van de Marathon- en
Insulindestraat waar het park tussenin geklemd ligt.

De oorlog een gezicht gegeven, Dokkum in de periode
’40-’45		
Reinder H. Postma en Yvonne te Nijenhuis
Reinder H. Postma, Oudwoude, 2014
320 p. | isbn 9789081533836 | € 27,50
(informatie/bestelling: 0511-452100 /
rhpostma4045@gmail.com)
De oorlog een gezicht gegeven
Dokkum in de periode ‘40- ‘45

De oorlog een gezicht gegeven - deel 3

Jeen van den Berg ferstoar op woansdei
8 oktober 2014. Dat hie likegoed al earder
barre kinnen. Op 18 jannewaris 1963. Doe ried
Jeen yn de buert fan Aldtsjerk tegearre mei de
Grinzer Jan Uitham. Se leine sa’n 20 minuten
efter Reinier Paping yn de tolfde alvestêdetocht.
It wie alderheislikst waar. Jeen en Jan wiene
tegearre alris tsjin in hûs oanriden. Alles lei sa
fol snie en it snijde sa bot, dat se net iens yn
’e gaten hienen dat se al by dy lju op it hiem
stiene. Efkes fierder, foar it brechje foel Jeen
van den Berg. As Uitham trochriden wie, hie
Jeen der doe al net mear west. Mar Jan Uitham,
hy wie al ûnder it brechje trochklaud, kaam
werom. En al spruts Jeen de wurden ‘lit my
hjir mar lizze, ik kin net mear’. Mar de Grinzer
ridersfreon haffele Jeen wer oerein. Tegearre
klauden se nei de finish yn Ljouwert.
It ferhaal kaam goed fyftich jier letter wer
boppe. Se hiene it der yn it reedridersmuseum
yn Hylpen noch oer hân. Reinier, Jan en Jeen.
Nammerste sneuer dat Jeen de jûns syn twadde
oerhaal krige. Hy kaam oars noch alle dagen
op Thialf, seach je oan, lake en sei ‘ik ken dy
wol, mar hoe hytst ek al wer’. Mar Paping en
Uitham koe hy echt noch wol. Mar de jûns fan
de dei dat in útstalling inkeld oer him iepene
waard yn dat museum fan Gauke Bootsma, wie
dat ek dien. En no is der in definityf ein fan de
alvestêdewinner fan 1954 kaam, fan de man
dy’t syn libben lang yngreven reedrider wie. Sa
yngreven dat hy yn 1963 wol mei foarop ried.
Mar it hie mei riden dy dei eins neat mear út
te stean. De folslein sniebline Jeen van den
Berg liet op de finish Jan Uitham dan ek foar
foargean. Sa’t de harren efterop kommende
Appie Weys Jeen wer foargean liet, doe’t dy
noch in kear foel. Sa sieten dy mannen doe yn
elkoar. Oars wiene der yn dy tocht echt deaden
fallen.

(Ontwerp Gert Jan Slagter)

(Foto Hoge Noorden)

Jeen

door marijke de boer

Reinder H. Postma
Yvonne te Nijenhuis

boeken

Tot de komst van de
stoommachine draait
alles letterlijk en
figuurlijk om de molen
als het gaat om malen,
zagen, pompen en
persen. In welk land de
molen is uitgevonden
blijft waarschijnlijk
een raadsel, maar in
de 13de eeuw zijn ze
in elk geval al volop
in de Nederlanden
te vinden. Eerst vooral watermolens in de Zuidelijke
Nederlanden, later - als de standerdmolen zijn
intrede doet - ook in de Noordelijke Nederlanden. De
standerdmolen is een windmolen met een houten
molenhuis op een ‘standaard’ van zware balken

Op klompen troch de dessa
Hylke Speerstra
Bornmeer, Ljouwert, 2014
352 s. | isbn 9789056153359 | € 25

Gemengde gevoelens. Molukse en Nederlandse
klasgenoten in de jaren zestig
Baukje Prins
Van Gennep, Amsterdam, 2014
261 p. | isbn 9789461643087 | € 19,90
Baukje Prins tekent de levensverhalen op van haar Molukse
en Nederlandse klasgenoten op
de lagere school in Oosterwolde
waar ze van 1962 tot 1968 op zat.
Ze beschrijft de invloed van een
turbulent integratieproces op
het persoonlijk leven van zowel
gevestigden als buitenstaanders
op de school die uitgroeide tot de
grootste gemengde school van Nederland.

UITGELICHT

DOOR MARIJKE DE BOER

De geschiedenis van koren- en pelmolen Windlust, Burum
Warner B. Banga
Bornmeer, Gorredijk, 2014
192 p. | isbn 9789056153335 | € 25

Dit is deel 3 in de serie ‘De oorlog
een gezicht gegeven’ en gaat over
wat er in Dokkum in de Tweede
Wereldoorlog gebeurde en wie
er bij de gebeurtenissen een rol
speelde. Aan de orde komen
verzetsmannen gebroeders Van
Dijk, bevrijdingsactie bij De
Valom en executie van twintig
mannen aan de Woudweg en de
bevrijding.

Gewoane jonges op klompen dy’t,
nei’t de oarloch dien wie, foar
keninginne en faderlân nei Ynje
moasten. De bleue jonges fan it
Fryske plattelân bedarren dêr yn
in tropysk jongesboek. De jonges
fan doe binne no mannen fan fier
boppe de tachtich. Lang ha se
swijd, mar Hylke Speerstra heinde
de oangripende ferhalen.

door Jan van Zijverden

en gemetselde stenen muurtjes. Op de kaart van
Schotanus van 1664 zijn maar liefst vier korenmolens
van dit type te vinden in het dunbevolkte streekje
rond Burum, Warfstermolen, Munnekezijl en Visvliet.
De standerdmolen van Burum staat er dan al zo’n
honderd jaar. In de rentmeestersrekeningen van 1565
valt namelijk al te lezen dat Hotz Syttzies dochter
de molen in Burum verkoopt. In De geschiedenis
van koren- en pelmolen Windlust, Burum beschrijft
Warner Banga de ruim 450 jaar geschiedenis van deze
‘molen’. Molen tussen aanhalingstekens, omdat het
eigenlijk om drie verschillende molens op dezelfde
plek gaat.
De eerste molen van Burum kent verschillende
eigenaars die in het eerste deel allemaal uitgebreid
de revue passeren. Waar veel molenaars het niet
zo nauw nemen met de waarden en normen in die
tijd, gaat het er op de molen van Burum redelijk
rustig aan toe. Bij de molensanering van 1712-1714

worden de molens die onvoldoende belastinggeld
opbrengen gesloten en gesloopt. In de grietenij
Kollumerland zijn dat de molens van Kollumerzwaag,
Westergeest, Veenklooster en Warfstermolen. Dat
is natuurlijk niet ongunstig voor de molenaar van
Burum, die op deze manier zomaar een aantal
concurrenten kwijtraakt. In 1786 slaat echter het
noodlot toe. Tien maanden nadat het echtpaar Bos
de molen van Burum van Pytter Jans heeft gekocht,
brandt deze tot de grond toe af. De nieuwe eigenaar
blijft niet bij de pakken neerzitten en begint nog
datzelfde jaar met de bouw van een nieuwe molen.
Geen standerdmolen, maar ‘een als stellingmolen
uitgevoerde achtkante bovenkruier met een houten
constructie van doorgaande houten achtkantstijlen,
die in één lengte de hoeken van het molenachtkant
vormen vanaf de laag gemetselde voet tot aan de
kruibare kap.’ Kortom, een achtkantige molen,
waarvan alleen het bovenste deel draaibaar
is. Van deze molen is een uitgebreide
beschrijving opgenomen in het boek en ook
het werk van de molenaar wordt uitgebreid
uit de doeken gedaan: het pellen van gerst
en het malen van graan. De eigenaars
hebben het financieel gezien erg zwaar.
Hoewel hun ‘zeer neringryke broodbakkery’
goed loopt en ze in de stal bij de molen
tien koeien houden, moeten ze de molen
noodgedwongen verkopen in 1793. Ook
hun opvolgers verkeren financieel gezien in
zwaar weer.
Molenaar Riender Durks Hamming
uit Groningen maakt de molen weer
winstgevend. Misschien dat het een handje
helpt dat hij het met de belastingen niet
zo nauw neemt. Hij is het ook die samen
met zijn zoon Dirk de koren- en pelmolen
van Burum aan zijn naam helpt. Het is
in de 19de eeuw gebruikelijk om molens
een naam te geven. De Hammings kiezen
ervoor om de molen van Burum dezelfde
naam te geven als een andere molen
die zij in hun bezit hebben: de pelmolen
‘Windlust’ op de stadswal in Sneek. Na de
Hammings passeren nog diverse andere
molenaars de revue, totdat de schrijver is
aanbeland bij nog levende molenaars, beroeps- en
vrijwilligers. Die heeft hij voor het tweede deel van
dit boek geïnterviewd. Daaronder is bijvoorbeeld de
laatste beroepsmolenaar van Burum: Gerrit Bremer.
Die maalt graan tot in de jaren zeventig, maar geeft
er uiteindelijk de voorkeur aan om verder te gaan in
het transport. De molen raakt zoals zoveel molens in
het land in verval, totdat de gemeente de blikvanger
van Burum aankoopt voor één gulden. Een team van
vrijwilligers waakt sindsdien over de molen. Totdat
deze op Tweede Paasdag 2012 opnieuw in vlammen
opgaat. Na grondig onderzoek van de restanten
wordt de molen toch weer opgebouwd. De bouw van
de derde molen van Burum is door Warner Banga
met behulp van tientallen foto’s nauwkeurig in beeld
gebracht in het derde deel van dit boek. Voor de vele
molenliefhebbers van Nederland een aanstekelijk
verhaal met veel relevante informatie over het beroep
van molenaar . <

Groeten uit Leeuwarden

Groeten uit Leeuwarden is de titel van een fotoboek
en een tentoonstelling in Historisch Centrum Leeuwarden. De foto’s laten zien wat er in honderd jaar
verdwenen en verschenen is in de Friese hoofdstad.
Fotografencollectief PS selecteerde honderd foto’s uit
de beeldcollectie van HCL uit de periode 1900-1920 en
maakte op exact dezelfde plek nieuwe foto’s. De oude
en nieuwe foto’s tonen zo in één oogopslag de soms
enorme veranderingen die de stad in de afgelopen
eeuw heeft ondergaan. Voor het project baseerden
de fotografen zich op een plattegrond uit 1915. Bij de
selectie is niet alleen gekeken naar overeenkomsten in
straatbeeld, markante gebouwen en opvallende details, maar ook naar architectonische en sociologische
veranderingen.
Uiteraard is in honderd jaar tijd veel vooruitgang
geboekt, zo is de paardentram vervangen door een
bus. Drukte op het water is verdwenen, de grachten
zijn leeg nu het goederenvervoer niet meer over water plaatsvindt. In 1904 lag het Hoeksterend vol met
kleine scheepjes, de huidige foto toont een parkeergarage die deels in het water staat.
Gebouwen zoals de Oldehove, het Stadhouderlijk hof
en de Waag zijn amper veranderd en nog gemakkelijk
te herkennen. Dat geldt zeker niet voor de veemarkt.
Was dat terrein een eeuw geleden nog het domein van
boeren die hun koeien tussen de bomen verhandelden, nu staan er kantoorkolossen van verzekeringsmaatschappijen. Alleen de naam doet nog iets van het
verleden vermoeden, Oude Veemarkt. Ook de Lange
Markstraat is onherkenbaar veranderd, was er eerst
een ‘Logement en stalling de Phoenix’ gevestigd, nu
staan er kantoren van Achmea. En op de plek waar nu
de ingang van het HCL is, de Boterhoek, hing in 1920
nog gewoon de was te drogen aan het rek.
Het fotografencollectief PS bestaat uit Marjolein Boshuisen, Erik van Echten, Jan Halmingh, Ellen van den
Houte, Robert Mulder, Thea Ripken, Nico Schutte en
Arjo Stokman. Eerder maakten ze een boek volgens
hetzelde idee van de stad Groningen. De tentoonstelling (met 31 foto’s) is
tot en met 5 april te
zien in het Historisch
Centrum Leeuwarden.
Het boek Groeten uit
Leeuwarden, honderd
jaar veranderingen in
de stad is verschenen
bij uitgeverij Kleine
Uil in Groningen en
kost 25 euro (isbn
9789491065811). <
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kalender

7 december
BENNINGA’S MARGARINEFABRIEKEN
Martin Hendriksma
vertelt over dit
bekende Leeuwarder
bedrijf, dat
o.a. bebogeen
produceerde. Een
groot deel van de
(joodse) familie Benninga is in de oorlog weggevoerd.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

8 december
70 JAAR NA DE OVERVAL
Hans Groeneweg verzorgt een bijzondere rondleiding
met bezoek aan de Blokhuispoort.
www.friesmuseum.nl

11 december
HARLINGEN ALS HAVENSTAD
Zeevaartdeskundige Jaap de Jong en sociaal geograaf
Sjoerd van Meteren vertellen over de verschillende
havens en schetsen geschiedenis en achtergronden van
de Harlinger haven in relatie met de stad.
www.hannemahuis.nl

12 december
SIEPERDA-SYMPOSIUM
Zie pag. 26.
www.friesgenootschap.nl

14 december
DE LINNAEUSBUURT
Walter Kromhout en Jaap Balk vertellen over de
Linnaeusbuurt, de eerste naoorlogse buurt in
Nederland die weer werd afgebroken.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

18 december
LUNCHLEZING
Erik Kwakkel, historicus aan de Universiteit Leiden,
verzorgt een lunchlezing in Tresoar over Middeleeuwse
manuscripten op de markt.
www.tresoar.nl

tot en met 14 december
RUURD WIERSMA
Tentoonstelling in het Ruurd Wiersmahûs in Burdaard
met 26 niet eerder vertoonde schilderijen en enkele
bijzondere objecten van schilder Ruurd Wiersma (19041980). Alleen in het weekend toegankelijk.
www.ruurdwiersma.nl

vanaf 20 december
PJUTTEN EN BEUKERS
Tentoonstelling van veertig Friese kinderportretten uit
1550-1800.
www.museummartena.nl
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tot en met 31 december

tot en met 1 maart 2015

FRYSLÂN IN GEEL, GROEN EN BLAUW
Schilder Wim van der Veer vierde onlangs zijn 75ste
verjaardag. Ter gelegenheid daarvan is bij Tresoar een
overzichtstentoonstelling van zijn werk te zien.
www.tresoar.nl

GERRIT BENNER

vanaf 11 januari 2015
SJOERD ANDRINGA
De tentoonstelling ‘Sjoerd Andringa: een poëtisch
beeld van Fryslân’ laat zien dat de persfotograaf ook
kunstenaar was. Tresoar toont werk over Fryslân en
HCL belicht Leeuwarden en omliggende dorpen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl en www.tresoar.nl

17 jannewaris 2015
EACH OP BYLD
Syds Wiersma fan it Fries Film Archief toant âld
byldmateriaal fan Grou en omkriten.
www.hertfanfryslan.nl

21 januari 2015
TREKSCHUITEN EN BEURTSCHEPEN
Meindert Seffinga vertelt over trekschuiten en
trekvaarten. De eerste Friese trekschuit voer in 1646
tussen Harlingen en Leeuwarden. Ook de binnenvaart
komt aan de orde.
www.hannemahuis.nl

22 januari 2015
BERUCHTE EN BEROEMDE FRIESE VROUWEN
Els Kloek, samenstelster van het boek 1001 Vrouwen
uit de Nederlandse geschiedenis, houdt een lezing in de
Dorpskerk in Huizum.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

28 januari 2015
GENOOTSCHAPSLEZING
Zie pag. 26.
www.friesgenootschap.nl

Museum, © AG BENNER)

DE ARCHEOLOGIE VAN HET HARMONIEKWARTIER
Juke Dijkstra vertelt over de archeologische
opgravingen van het terrein tussen Haniasteeg en
Schavernek in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

(Collectie provincie Fryslân, bruikleen Fries

30 november

door Marijke de Boer

Overzichtstentoonstelling van Gerrit Benner (18971981) met werk in het Fries Museum en Museum
Belvédère. Rondleidingen in Museum Belvédère op
12 december, 9 en 23 januari 2015 en 6, 20 en 28
februari 2015.
www.friesmuseum.nl en www.museumbelvedere.nl

tot en met maart 2015
DOOD IN DOKKUM
Tentoonstelling over archeologische vondsten die zijn
opgegraven op de Markt van Dokkum en de Grote Kerk.
Er is ook aandacht voor het ontstaan van de terp.
www.museumdokkum.nl

tot en met 5 april 2015
GROETEN UIT LEEUWARDEN
Fotografencollectief PS selecteerde honderd stadsfoto’s
uit de beeldcollectie van HCL van honderd jaar terug en
maakte op dezelfde plek opnieuw een foto. Een selectie
is te zien in de tentoonstelling.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot oktober 2015
HARDRIJDERIJEN IN FRIESLAND
De tentoonstelling over volksvermaak op het ijs tussen
1800 -1900 in het Eerste Friese Schaatsmuseum in
Hindeloopen toont vele aspecten van de hardrijderijen.
www.schaatsmuseum.nl

verwacht
Succesvolle scheiding

Aanvulling

Folkje en Tjitske de Vries waren in 1954 wereldnieuws:
de eerste Siamese tweeling in Nederland die
operatief van elkaar zouden worden gescheiden. Bij
het Diakonessenziekenhuis in Leeuwarden zag het
zwart van de mensen, binnen werkte een medisch
team onder leiding
van dokter H.L. Straat
aan de succesvolle
scheiding. Dokter Straat
moet echter ook om
een andere reden uit
de vergetelheid blijven:
hij was een groot
kunstverzamelaar. In de
volgende Fryslân komt
een portret van een man
met vele talenten. De
januari-editie verschijnt
op 28 januari.

De redactie kreeg een aanvulling op het artikel (pag.
16) over Doumastate in het vorige nummer van
Fryslân. Daarin wordt M.J. Heemstra, journalist van
de Leeuwarder Courant ten tonele gevoerd. Dit is in
werkelijkheid jonkvrouwe M.J. barones van Heemstra
(1903-1991). Freule van Heemstra had zich na de
oorlog in Friesland gevestigd en nam hier al spoedig
een gewaardeerde plaats in. Van haar hand verscheen
in de loop der jaren een groot aantal grotere en
kleinere publicaties van cultuur-historische aard over
tal van Friese onderwerpen. Daaronder waren ook
een aantal artikelen in de Leeuwarder Courant. Zij had
in de provincie een groot netwerk, waartoe ook de
heer Leendert Hannema behoorde. Het was dus door
haar persoonlijke relatie, dat zij op het spoor van de
notitieboekjes kwam.
Op pag. 18 in het vorige nummer van Fryslân is niet
het interieur van De Klinze te zien, maar het interieur
van Orxmastate in Menaldum.

