22ste jaargang | nummer 6 | november/december 2016 | e 4,95

Gysbert
forever?

De Nieuwe Encyclopedie Amsterdamse
‘Pake-en-beppevolgens Atte Jongstra
School in Friesland huisjes’ (PEB)
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O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld
Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D.
De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in
werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van
stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat móet je
gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water.
Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit!

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur
zondag
13.00 - 17.00 uur
Geopend februari t/m december en in de kerstvakantie.

- Verkozen tot Leukste

- Educatieve activiteiten
- Prachtige architectuur
- Technisch hoogstandje
- Gezellige koffie- en
theeschenkerij
uitje van Friesland 2013
- Rolstoel- en
rollatorvriendelijk

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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Ir. D.F. Woudagemaal
Werelderfgoed
sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Gysbert forever?

SIEBRAND KRUL

Er is dit jaar weer wat met Gysbert Japicx aan de hand. Zijn testament werd 350 jaar geleden voorgelezen en dit voorval doet voor Doeke Sijens de deur dicht: waarom toch die hardnekkige aanbidding van
een niet eens zo geweldige schrijver? Heeft de Friese literatuur sindsdien niks vergelijkbaars of beters
voortgebracht?
Het zal niemand zijn ontgaan dat er een nieuwe encyclopedie van Friesland is verschenen. Een monsterproject dat tot ver buiten de grenzen zowel bewondering als verbazing wekt. Atte Jongstra, liefhebber van het genre, laat er zijn licht over schijnen.
Van heel andere orde is een kuier door de provincie op zoek naar expressionistische bouwkunst. De
bouwstijl werd bekend als Amsterdamse School en bracht naast woningen en boerderijen vooral veel
publieke bouw tot stand zoals kerken en scholen.
Vergt het ontdekken van een Amsterdamse School-pand enige oefening, PEB-huisjes kent iedereen. Ze
horen als vanzelfsprekend bij het landschap. Maar zo gewoon als ze zijn, zo lastig is hun bouwgeschiedenis te achterhalen.
Bij toeval werd bij een veilinghuis in Brussel een schilderij ontdekt met daarop het admiraalsschip van
Frieslands zeeheld Tjerk Hiddes de Vries. Dankzij onder meer de OKS hangt het doek nu in het Fries
Scheepvaart Museum in Sneek. De trotse directeur doet verslag.
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GYSBERT JAPIKS

DOEKE SIJENS

Ofsliten
symboal
fan de Fryske
literatuer
Yn Fryslân is der hast elk jier wol in Gysbert
Japiks-betinking. Dan is it om’t er 400 jier lyn
berne waard, dan wer wurdt betocht dat er 350
jier lyn ferstoarn is. De earste kear dat Gysbert
hulde brocht waard wie yn 1823, sûnder mis
binne der al plannen om dat yn 2023 te betinken.
Bytiden liket it der op dat yn de Fryske literatuer
mar ien skriuwer bliuwende betsjutting hat, want
hieltyd wer tsjinnet de ‘Fryske Shakespeare’ as
boechbyld. Is syn rol as symboal no noait in kear
foarby?

Y

n 1966 - dit jier fyftich jier lyn - ferskynde Minskrotten
Rotminsken, de roman fan Trinus Riemersma
dy’t foar in soad opskuor soarge en daliks yn it
Hollânsk oerset waard as De verwoesting van Leeuwarden. In
moderne roman mei in fernimstige foarm, in foarbyld fan
de grutte bloei dy’t de Fryske literatuer yn de jierren sechtich
trochmakke en ien fan de allerbêste boeken fan de skriuwer.
Foar de organisaasje fan de op 7 oktober 2016 hâlden Dei
fan ’e Fryske Letterkunde mooglik in passend jubileum om by
stil te stean? Nee, men gie leaver folle fierder tebek yn de tiid
want, sa’t yn de útnûging stiet: ‘Freed 7 oktober is it krekt
350 jier lyn dat Gysbert Japix syn testamint foarlêzen waard.’
Fansels, sa’n dramatysk foarfal is folle bettere reklame foar
de Fryske literatuer. Master Gysbert is noch mar krekt dea
en no hearre de neibesteanden oft se ek wat urven ha. Mar
dit spannende momint is in optinksel fan de organisaasje:
Gysbert Japiks hie gjin testamint, op 7 en 8 oktober 1666 is
de ynventaris fan syn húsrie opmakke. Hieltiten wer wurdt
besocht omtinken te jaan oan de dichter.

Keninginne Juliana by de ûntbleating fan it ‘pseudo’-stânbyld fan
Gysbert Japiks makke troch Wilfried Put, it orizjineel wie noch
net klear. Neist de keninginne stiet A. Holkema, foarsitter fan it
provinsjale Gysbert Japicx Komité, 1966. (Tresoar, foto J.D. de Jong)
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Portret fan Gysbert Japiks troch Matthijs Harings, 1637. (Fries
Museum, kolleksje Keninklik Frysk Genoatskip)

Sa betocht men yn 1936 dat Gysbert yn 1636 troud wie mei
Sijcke Salves. Dit ‘sillich boask’ hie neffens de doedestiidse
organisaasje djip trochwurke yn de geast fan de dichter en
sa wie de Friesche Tjerne ûntstien. Douwe Kalma neamde by
dy gelegenheid it houlik fan Gysbert mei Sijcke ‘in bloeijende
maaitiid […] dêr’t wy hjoed de dei yette yn libje kinne.’ Ek dit
wienen allegear optinksels, oer it houlikslibben fan de dichter
is neat bekend. Sa wurdt de myte Gysbert Japiks hieltyd wer
fuorre. Him as de ‘Fryske Shakespeare’ te betiteljen, sa’t de
organisaasje fan de letterkundedei ek die, is dêr likegoed in
foarbyld fan.

geleefd hebbe, om aan Gijsbert Japiks den schuldigen lof te
betalen voor de onsterflijke offers, welke hij den roem uwer
oospronkelijkheid heeft toegebragt […] zo was hij een Fries,
een Fries tot in merg en gebeente […] die zonder te vragen
naar lof of beloning, de speeluren van geheel een leven aan
dit patriotisch doel heeft toegewijd.’
Goed hûndert jier letter wie der wat dat oanbelanget noch
neat feroare, al hie de Fryske Beweging in soad berikt
en wienen der ûnderwilens hûnderten Fryske boeken
útkommen. Op ’e nij waard yn de tsjerke fan Boalsert
‘Gysbert-om, hege master’ betocht as de ‘grounlizzer fen it
gebou dêr’t wy noch altyd oan wurkje.’ Ien fan de sprekkers
foarsei: ‘Gysberts glâns sil net ûndergean, hy forskynt ús
ho langer ho greater en klearder.’ Ek waard úthâlden – as
hienen de Halbertsma’s der net west, as hienen Waling
Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen de gânse provinsje
net jierrenlang ôfreizge foar it Winterjûnenocht, wienen de
lângeannen fan de Jongfriezen noait hâlden – dat Japiks ‘yn
in hiele ieu mear foar ús sprake dien hat as hwa ek.’
Ek yn 1966, doe’t keninginne Juliana in stânbyld fan de
dichter yn Boalsert ‘ûntbleate’, wie der noch gjin inkele
feroaring kommen yn de ferearing fan de master. Yn de
krante makke in lêzer him wol drok oer ‘swaeiflachjes’ foar
de taskôgers en it feit dat ‘de volksspelen voor volwassenen’
trochgienen wylst Jelle Brouwer in taspraak yn de tsjerke
hâlde. Ien inkeld protest wie der yn Wytmarsum, dêr’t ek in
(behindiger) stânbyld, makke troch Jentsje Popma, kaam
te stean. Gysbert Japiks hie yn dat doarp skoalmaster west
en soks moast fansels betocht wurde, hy wie dêr ommers
mei de gewoane Fries yn ’e kunde kommen. In jonge man
út Wytmarsum wie sa dryst in flagge op te hingjen mei de
tekst: ‘Gysbert omheeg, de gemeentekas leeg.’ It makke gjin
yndruk. Yn letter jierren bleaunen de betinkingen trochgean,

Yn 1966 stie ek it Boalserter
Heamielfeest yn it teken fan
Gysbert Japiks mei ûnder
oaren in geitekeuring foar
bern. Kampioene wie de geit
Anneke fan J.K. de Vries út
Wytmarsum. (Tresoar, foto
J.D. de Jong)

Gysbert-om, hege master
Gysbert Japiks (1603-1666) publisearre syn wurk yn it
Frysk doe’t soks net gebrûklik wie. It Frysk wie de taal
fan de boeren en arbeiders en literatuer skreau men yn it
Hollânsk of it Latyn. Syn Friesche Rymlerye (1668) foarme
dus in ‘iensume hichte yn in fier en flak fjild’ sa’t Jan
Piebenga it beneamd hat. Dêrmei wie Gysbert Japiks ien
fan de pioniers fan it Frysk en waard er de held fan de
Fryske Beweging. Soks begûn yn 1823 doe’t him yn Boalsert
‘hulde’ brocht waard en hy in tinkstien yn ’e tsjerke krige.
Yn syn taspraak by de betinking ferbûn Joast Halbertsma
de striid foar it Frysk daliks mei it wurk fan Japiks. Hy stie
der op oan dat ‘de folkseigenheit’ bewarre bliuwe moast,
‘Fryslân moat himsels net weismite, mar wêze wat it yn
djipste wêzen is.’ Halbertsma begûn ek de gewoante om
altyd op oerdreaun positive wize - hast kliemsk - oer de
dichter te praten. ‘Ik achte mij gelukkig, Friesen! Dat ik
5

GYSBERT JAPIKS
mei taspraken, muzyk, gouden earizers en altyd wol in as
Gysbert ferklaaide Boalserter.

It Frysk hillige
It wurk fan Gysbert Japiks is skreaun yn it Midfrysk.
Ljeafke lit uwz sobbje’ in sabbje
’t Wijl ’t uwz muwlket, ljoent, in lest,
Dat iz immers fier’ wey best
Litse gnorje’ in uwz belabbje,
Waerms fjoer is oon yessche terd.
Alle dwaen het tijd in berd.
Postsegel om 300 jier Frysk
dichter Gysbert Japiks te
betinken.

Segel fan de Hanzestêd
Boalsert út 1611. (Tresoar)

Reklame foar sigaren fan it
merk ‘Gysbert Japiks’, 1973.
(Tresoar)
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Foar gewoane lêzers binne syn teksten dêrtroch min
tagonklik en allinnich te wurdearjen mei help fan
wurdferklearringen of yn oersetting. Utsein in inkel fers as
‘Wobbelke’ of de útspraak ‘Slieucht in Rieucht’ is syn wurk
by Fryske lêzers ûnbekend bleaun. Hiel oars is dat foar in tal
spesjalisten, dy’t yn stúdzjes en dissertaasjes besocht ha it
wurk benei te kommen. Om’t oer Japiks, syn wurk en syn tiid
mar in bytsje mei wissichheid bekend is, kin men der alle
kanten mei út en wittenskiplike spekulaasjes op loslitte, dy’t
dan wer troch oaren bestriden wurde. De iene skriuwt oer de
‘geastlike status’ fan de dichter, de oare oer syn kontakten
mei skriuwers bûten Fryslân.
Ynearsten seach men yn Japiks in klassyk dichter, letter mear
de dichter fan ienfâld en naïviteit. Dy ‘ienfâld’ soe dan wer
goed passe by it Fryske folkskarakter. In skoftlang waard
Gysbert ek as in grut kristlik dichter eare, mar dêr heart
men net folle mear oer. Sa is de Japiksstúdzje yn de rin fan
de tiid in uterst kompleks wurkfjild wurden, wêrby’t elke
wittenskipper noch altyd in slach om de earm hâldt. Wat
opfalt, is dat ek de spesjalisten Gysbert Japiks sa idealisearje
en hieltyd wer sa kritykleas de hichte ynstekke. ‘Lang heeft
mij de overtuiging gedrukt, dat ik tegen eene verklaring der

Monumint foar Gysbert Japiks, yn 1823 ûntbleate yn ’e Martinitsjerke
yn syn berteplak Boalsert. It is makke troch de Amsterdamske
byldhouwer Paul Joseph Gabriel nei it portret fan Matthijs Harings
yn ’e styl fan in klassike keunstnersbuste. (Tresoar, foto Andrys
Stienstra)

schoonheden van Gysbert niet was opgewassen; of ik zulks
thans ben is twijfelachtig,’ skreau Halbertsma yn 1840 nei in
jierrenlange stúdzje. In oare deskundige, Godard Gosses, wie
fan betinken dat ien man allinne Japiks net oan koe, soks wie
‘kearels wirk’. Anne Wadman wie ek totaal ûnder de yndruk:
‘Wy ha noch gjin rjocht op Gysbert Japiks: wy binne noch net
ryp foar him.’
Douwe Kalma hie earder yn syn dissertaasje oer de dichter
al skreaun dat er ‘it Frysk hillige as tael fen de dichting
en Fryslân oan himsels iepenbiere; syn wurk hat Fryslân
twongen de ealens yn it eigen wêzen to earjen.’ By al dy
adoraasje ferwachtet men in dúdlike útspraak oer de literêre
wearde fan dit wurk, mar dan bliuwt it by de spesjalisten
fierhinne stil. It liket der by de measten wol op, dat men
noch altyd sa ûnder de yndruk is fan it feit dat de dichter
yn it Frysk skreau, dat men oan in oardiel oer syn wurk net
mear takomt. ‘Gysbert Japiks is gjin geniaal hichtepunt yn de
wrâldliteratuer,’ wie Anne Wadman syn betinken, ‘hy is al in
fenomeen oer waans ferskinen men jin mear ferbaze moat

as oer dat fan party wrâldsjenyen.’ Phillippus Breuker priizge
yn syn tige nijsgjirrige dissertaasje it ‘fakmanskip’ fan de
dichter, ‘oeral is nammentlik wol fernimstige inventio (en ek
elocutio)’, troch Breuker yn in krantestik neier omskreaun as
‘út âlde dingen wat nijs meitsje’.

Gjin Shakespeare
Halbertsma kaam as earste mei de fergeliking. ‘Kent hij geen
zweem der woestheid van Shakespear[e] en andere ijsbre
kers, met welke hij eigenlijk behoort vergeleken te worden?’
As pionier fan de Fryske literatuer soe men Gysbert Japiks
wol in ‘ijsbreker’ neame kinne, mar dêrmei hâldt de fergeli
king mei Shakespeare ek wol op. Dy syn wurk is foar elkenien
noch altyd tagonklik, it hat grutte ynfloed krigen en ynspi
rearret oant hjoed-de-dei ta de lêzers. Benammen syn toaniel
wurdt noch altyd lêzen en opfierd - as wie it krekt ferskynd.
Soks jildt op gjin inkele wize foar Gysbert Japiks. Utsein troch
in tal spesjalisten wurdt syn wurk net mear lêzen.
En dan dy ‘net opdroegjende boarne’ fan syn wurk dan, dêr’t
neffens ds. Wumkes ‘elke werberte fen Frysk geastlik libben
mei begjint’? Foar moderne lêzers en skriuwers is syn wurk
net fan belang. Riemersma, Wadman, Steven de Jong of Josse
de Haan hienen foar harren literêr wurk oare foarbylden. Of
nim in skriuwer út de Jongfryske tiid. Brolsma seach nei de
Halbertsma’s, nei Hamsun of Dickens ta ynspiraasje. Dat wie
yn de njoggentjinde iuw al net oars, al hat Waling Dykstra it
wurk fan Gysbert Japiks foar it ‘folk’ bewurke.

Stoarm oer Boalsert
In lytse taal, dy’t oan alle kanten bedrige wurdt, hat
foarbylden fan neden. Gysbert Japiks joech it Frysk status
troch syn konneksjes mei de elite fan Fryslân, syn geleardens

It byld fan Gysbert Japiks yn Boalsert dat troch in stoarm fan de
sokkel waaid wie. (Foto Tonnie Siemonsma)

Betinking fan it houlik fan
én syn foarkar foar it Frysk. Benammen doe’t der fierders
Gysbert Japiks en Sijcke
noch gjin oare Fryske literatuer bestie, wie hy de held. Mar
Salves yn de Martinitsjerke te
hy wie gjin Shakespeare, dy’t de iuwen troch hieltyd wer
Boalsert op 24 oktober 1936.
(Tresoar)
nije lêzers fynt. Men mei him ferearje as
‘ijsbreker’ mar om alles wat oaren letter
berikt ha dan ek mar op syn namme te
setten giet fierstente fier. Syn wurk, dat foar
syn tiid útsûnderlik wie, fynt allinnich noch
by spesjalisten wurdearring. Syn persoan
is in reklamefiguer wurden, dy’t hieltyd mei
mear optinksels yn libben hâlden wurdt.
Syn rol as symboal fan de Fryske literatuer
is dan ek foarby.
Bliuwt der dan noch wol wat oer om yn
Fryslân te betinken? Gjin noed, der binne
noch safolle oare skriuwers en boeken
om by stil te stean. Yn 2016 wienen dat
bygelyks: De silveren rinkelbel fan Waling
Dykstra (160 jier lyn ferskynd), Rimen ind
Teltsjes fan de Halbertsma’s (145 jier lyn
ferskynd), It Heechhôf fan Reinder Brolsma
(90 jier lyn ferskynd), It scil bestean fan
Graniten plakette fan Gysbert Japiks yn de
Obe Postma (70 jier lyn ferskynd), Fjouwer
Gysbert Japiksbrêge te Boalsert, makke troch
Gerhardus Jan Adema yn 1952. (Tresoar)
minsken yn in stêd fan Piter Terpstra (60
jier lyn ferskynd) of Thús is de maggi op fan
> Mear witte?
Hylkje Goinga (35 jier lyn ferskynd). En Gysbert Japikspriis• Ph.H. Breuker, It wurk fan
winner Josse de Haan is dit jier 75 jier wurden! In oare
Gysbert Japix, Ljouwert, Fryske
Akademy, 1989
winner, Jo Smit, is krekt hûndert jier lyn berne.
Begjin 2012 die in stoarm yn Boalsert wêr’t oant no ta alle
Doeke Sijens (Hantum, 1955) is
Friezen foar omlizzen gien binne: Gysbert fan syn fuotstik
bibliotekaris yn Grins. Earder wie
blaze. Acht moannen hat it byld fan Wilfried Put yn it gers by
er redakteur fan de tydskriften
Trotwaer en De Moanne. Hy publide Martinitsjerke lein. Spitigernôch is it dêrnei wer op syn
searret oer literêre saken en keunst
sokkel takele en net nei it depot fan gemeentewurken
en is resinsint foar Frysk by de
brocht. <
Leeuwarder Courant.
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AMSTERDAMSE SCHOOL

PETER KARSTKAREL

Gebouwen als sculptuur
H

onderd jaar geleden introduceerde
Jan Gratama in een erebundel
voor de zestigjarige H.P.Berlage
de stijlaanduiding Amsterdamse School:
‘Vandaar de nieuwste richting in de
bouwkunst, de moderne Amsterdamsche
school met zijn expressionisme, met zijn
moderne romantiek, met zijn fantasie. […]
Zij willen in den algemeenen, rationeelen
stijl een levendige, sensitieve, dit is verdieptpersoonlijke schoonheid’. Hoewel het met
Michel de Klerk, Piet Kramer en Joan van der
Mey met de opzienbarende werken van het
Scheepvaarthuis, de Spaarndammerbuurt en
De Dageraad inderdaad in Amsterdam begon,
zou de stilistische aanduiding expressionisme
duidelijker zijn.
De gebouwen werden als sculptuur behandeld.
Golvende en gerende gevels kregen in- en
uitzwenkingen, soms uitstulpingen en
accenten bij venster- en deuropeningen. Deze
plastiek werd verhevigd door het gebruik van
verschillende soorten en kleuren baksteen en
dakpannen. Gesinterde en soms kromgetrokken
mondsteen, mislukte steen die tijdens het
bakken dicht bij de vuurmond had gelegen, werd
zelfs als expressief middel toegepast.
Het bleef niet tot Amsterdam beperkt. Het
expressionisme raakte bekend en verbreidde
zich over heel Nederland. Zo was Utrecht een
brandpunt, in Hilversum werkte architect Dudok
in een kubistische variant en in de provincie
Groningen raakten veel architecten in de ban
van deze nieuwe stijl. In Friesland eveneens,
maar dan meestal op een ingetogen wijze. Toch
zijn ook hier goede voorbeelden te vinden.
De belangrijkste Friese architecten die er door
werden aangeraakt zijn Geert Stapenséa, Doeke
Meintema, Andries Baart, Piet de Vries, Jan de
Kok, Justus Zuidema, Lou Reinalda, Hendrik
Zondag, Chris van Wamel en Tjeerd Venstra. <

8

Leeuwarden, Transvaalstraat 75, Leeuwerikstraat, Maria Louiseschool,
thans Koningin Wilhelminaschool. Lou Reinalda ontwierp in 1931 de
op rust en zon georiënteerde school. De hoekpartij is het expressiefst
met naast elkaar de overluifelde ingangspartij, de half cilindervormige
trappenhal en de schoorsteen die uitspringt als een zwaar muurpenant.
Aan de westzijde zit een tweede halfronde uitbouw voor de toiletgroepen.
Een modern sprookjespaleis voor de kinderen. (Foto Peter Karstkarel)

Leeuwarden, Druifstreek 63,
woning en atelier. Het woonhuis met atelier dat Piet de
Vries in 1932 voor zichzelf
ontwierp, valt op in de gevelwand. Een halve eeuw later
vertelde hij: ‘In mijn eigen huis
ben ik op speelse wijze met
plasticiteit omgesprongen. […]
Het balkon springt er even uit,
de schoorsteen vormt het verticale element. […] Om de plastische werking zijn het terras op
de derde verdieping en de werketage op de begane grond teruggelegd.’ (Foto Peter Karstkarel)
Detail van de Maria Louiseschool. (Foto Annemarieke Verheij)

Nes, Ameland, Duinweg 15,
recreatiewoning Canidunum.
Tjeerd Venstra ontwikkelde
zich onder meer als specialist
van vakantiewoningen op de
Waddeneilanden. Canidunum
op Ameland ontwierp hij in
1934. Het asymmetrische
houten huisje lijkt aan
de voorzijde met de later
dichtgezette veranda uit
het duin opgetild, aan de
achterzijde wordt het met de
naar beneden doorgetrokken
kap in de duinen opgenomen.
(Foto Peter Karstkarel)
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Opeinde, Kommisjewei 32-34, boerderij met villa. De boerennederzetting, die bestaat uit een stelpboerderij en een villa, is in 1927 ontworpen door C.R. de Boer in samenwerking
met G.M. van Manen. Onder de dominante rieten kappen zijn de bakstenen gevels deels voorzien van houten, gepotdekselde beschietingen. De villa is levendig geleed met een
uitbouw, erkers en een balkon. (Foto’s Ron Conijn)

Gorredijk, Hegedyk
bij nummer 20,
Algemene begraafplaats. Voor het
grote dorp werd
besloten om een
begraafplaats aan
te leggen die de
directeur van
gemeentewerken
Chris van Wamel
in 1925 ontwierp.
Met een vijver,
een expressieve
trappenvlucht en
baarhuis met
torentje fraai verzorgd van aanleg.
Het toegangshek
met penanten van
siermetselwerk en
decoratief gesmede
zwaaihekken is van
een verrassende
sierlijkheid. (Foto
Peter Karstkarel)
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Sneek, Leeuwarderweg 52, sportpark.
Het sportpark is in 1927 naar ontwerp van stadsarchitect
Jan de Kok aangelegd. Tussen de twee speelvelden
strekt zich het houten, expressieve servicegebouw uit:
horizontaal de ruime, houten tribune, een verticaal
gedeelte met balkon voor bestuur, wedstrijdleiding en
pers en daarnaast onder een trage kap op staanders
de door een veranda omgeven kantine. (Foto Richard
Keijzer, Hilversum)

Leeuwarden, Nieuweweg 3, voormalige Friesche
Bank. Het in 1919 door de Sneker architect
Geert Stapenséa ontworpen bankgebouw is een
indrukwekkend rationalistisch bouwwerk dat als eerste
in Friesland op een beheerste wijze de invloed van de
Amsterdamse School laat zien. De strenge hoofdvorm
wordt verlevendigd door bijzonder metselwerk,
gebeeldhouwde details van o.a. kikkers en uilen en een
golvende kam op het dak. (Foto Peter Karstkarel)
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Leeuwarden, Pelikaanstraat 10, Pelikaankerk.
De Groninger architect Egbert Reitsma, die in 1924 de gereformeerde kerk van
Kollum in traditionele hoofdvormen met expressieve detailleringen ontwierp,
liet hierop in 1932 deze kerk in stoere kubistische vormen met expressief
metselwerk volgen. De slanke, spitsloze toren en de boegvormige apsiden met
decoratieve glas-in-lood vensters variëren hierop. (Foto Peter Karstkarel)

De vrije gereformeerde kerk in Twijzel, naar een ontwerp van A. Wiersema,
1934. (Foto Peter Karstkarel)
> Interieur met preekstoel en kerkbanken in de vrije gereformeerde kerk in
Twijzel, naar een ontwerp van A. Wiersema, 1934. (Foto Peter Karstkarel)
Peter Karstkarel (Sneek, 1945) is kunsthistoricus en
freelance publicist. Hij werkte in de monumentenzorg
en was redacteur bij een uitgeverij.
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Interieur van de kerk in Kollum, naar een ontwerp van Egbert Reitsma.
(Foto Floris Leeuwenberg)
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PLEKKEN MET GESCHIEDENIS

HANS KOPPEN

Het nieuwe licht
>

‘Pake-En-Beppe-huisjes’ worden ze wel genoemd, de oude transformatorhuisjes
van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Friesland (PEB). In onze provincie zijn er nog
een behoorlijk aantal te vinden, vooral in de wat oudere woonwijken. Vaak zijn ze
opgetrokken in de wat massieve, tegelijk fijn gedetailleerde bouwstijl van Amsterdamse
School of Nieuwe Zakelijkheid. Het zijn getuigen van een tijd dat men in vooruitgang
geloofde, mede dankzij de elektriciteit. ‘Het nieuwe licht’ zoals men zei.

G

een elektriciteit? We kunnen het ons niet indenken.
Ons dagelijks leven zou zonder stroom direct tot
stilstand komen. Eind 19de eeuw was het echter nog
lang niet zeker of er wel enige toekomst in
elektriciteit school. Gasverlichting was toen
nog een geduchte concurrent. De eerste
keer dat met succes gebruik werd gemaakt
van elektrische verlichting was tijdens de
Wereldtentoonstelling van Parijs in 1889.
In de weelderig ingerichte paviljoens aan
de voet van de net opgerichte Eiffeltoren
werden de eerste enigszins betrouwbare
gloeilampen aan het grote publiek gedemonstreerd. Sensatie alom! De fabrikant
van de ‘Jablochkoffkaars’, een lichtbron
Het gebruik van elektriciteit als teken van
waarin tussen twee koolstofstaven een helse
moderniteit en kwaliteit. (Oudleeuwarden.nl)
PEB-transformatorhuisje
aan de Prins Hendrikkade te
Sneek. (Foto Hans Koppen)
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lichtboog vonkte, liet de verblufte tentoonstellingsbezoekers
ervaren hoe ook grote ruimtes goed met elektriciteit verlicht
konden worden. In de begintijd van de elektriciteit waren de
gebruikers vooral restaurants, hotels, theaters en gefortuneerde particulieren. Overwegingen van status en prestige
voerden bij de beslissing om stroom te gaan gebruiken vaak
de boventoon.

Voor iedereen stroom!
De elektrificatie van Nederland kende zeker geen razende
start. In 1883 was weliswaar in Rotterdam de eerste (minieme) elektriciteitscentrale in gebruik genomen, twaalf jaar
later waren er in ons land nog niet meer dan zes centrales in
werking. Een van de eerste Nederlandse fabrieken met een
eigen elektrische installatie (1879) was in Leeuwarden geves-

tigd. Dat was Stoomkartonfabriek J.G. Kuipers & Co. Doordat
die fabriek al een stoommachine in bedrijf had waar de dynamo op eenvoudige wijze aan gekoppeld kon worden, was
de investering economisch gezien te doen. Anders had de
nieuwe, maar nog primitieve techniek zeker niet uit gekund.
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog kwam voor
elektriciteit de doorbraak. Tussen 1915 en 1940 steeg het
aansluitingspercentage van huishoudens van minder dan
tien naar negentig procent. Gas- en olielampen werden
in rap tempo vervangen door gloeilampen en er kwamen
steeds meer elektrische apparaten op de markt - strijkijzers,
stofzuigers, wasmachines, boilers, zelfs elektrische
fornuizen. Elektriciteit in het huishouden werd gepromoot
als hét hulpmiddel om het werk van de huisvrouw te
vergemakkelijken. Het gebruik van elektriciteit stond
symbool voor efficiency, autonomie en vooruitgang. Wie voor
modern wilde doorgaan, kocht zijn brood bij de elektrische
bakker.
Na 1890 werd in Friesland op verscheidene plekken, heel
kleinschalig, stroom opgewekt. Sommige zuivelfabrieken
wekten voor het productieproces eigen elektriciteit op, maar
voorzagen desgevraagd ook particulieren in hun directe
omgeving daarvan. Verder waren her en der in de provincie
‘elektrificatiecomités’ opgericht die zelf een lokale centrale
begonnen. De geleverde stroom kende echter geen enkele
standaardisatie: 100, 115, 120, 220 Volt, al die voltages
kwamen voor. De versnippering en kleinschaligheid van de
stroomopwekking en -distributie was natuurlijk erg inefficiënt. In maart 1916 werd daarom door Provinciale Staten
besloten tot de oprichting van het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Friesland (PEB). Het bedrijf diende volgens het voorstel van Gedeputeerde Staten ‘op commerciële beginselen
gegrond (te) zijn’ en had tot doel ‘het opwekken en leveren
van hooggespannen stroom’. In de jaren daarna werd een
hele infrastructuur opgebouwd om de stroom van de PEBcentrale naar de gebruikers te geleiden. De provincie werd al
snel overdekt door een web van bovengrondse elektriciteitsdraden, opgehangen aan houten palen. En er werden PEBhuisjes gebouwd.

Een geheimzinnig brommen
Het omlaag brengen van elektriciteit van middenspanning
(10.000 Volt) naar spanning geschikt voor bedrijven en particulieren gebeurde, en gebeurt nóg, in zogenaamde trafo- of
transformatorhuisjes. In die gebouwtjes stonden een of meer
transformatoren opgesteld. Wie zijn oor tegen de deur te
luisteren legde, hoorde die geheimzinnig brommen. Omdat
transformatoren in gebruik warm worden moesten trafohuisjes goed geventileerd worden. Dat gebeurde door luchtroosters in de muren en een soort van schoorsteentje op het dak.
Daardoor ontstond natuurlijke trek. Rond de ongeïsoleerde,
blank koperen stroomrails, de trafo’s en de schakelapparatuur diende een veiligheidszone van een meter vrijgehouden
gehouden worden - spanning van 10.000 Volt kan grote (en

Bij De Kat, in de buurt van Abbega, staat een transformatorhuisje dat nog steeds bovengronds
verbonden is met een elektrisch gemaal. Het gemaal uit 1925 is gelegen aan de oever van het
Hissemeer. (Foto Hans Koppen)

dodelijke) sprongen maken. Daarom waren de huisjes vanbinnen ruim van opzet.
De gebouwtjes werden ontworpen door de bouwkundige
afdeling van het PEB. Een van de daar werkzame bouwkundigen was Gerardus W. Brugman (1900-1941), architect,
meubelmaker en kunstschilder. De trafohuisjes werden door
het PEB zorgvuldig vormgegeven. Het ontwerp hield zoveel
mogelijk rekening met de omgeving waar ze zouden komen
te staan. Tegelijk sloten ze aan bij de toen heersende architectonische en modernistische tijdgeest. Zo droeg het exterieur van de trafohuisjes bij aan de sfeer van vooruitgang die
elektriciteitsproducenten graag rond het gebruik van elektriciteit creëerden.
Ook nu de PEB-huisjes op leeftijd beginnen te komen zijn
er nog vele in gebruik. Hun doel is onveranderd: de transformatie en distributie van elektriciteit naar eindgebruikers.
Alleen is de in de huisjes gemonteerde apparatuur in de
loop van de tijd wel veel kleiner en efficiënter geworden. Veel
ventilatieopeningen zijn daarom dichtgemaakt. De PakeEn-Beppehuisjes blijven heel aardige, haast monumentale
bouwwerkjes om te zien,
voor zover ze althans
niet worden ontsierd
door graffiti en reclameposters. <
In Achlum staat de
laatst overgebleven
torentransformator van
Friesland, gebouwd in
1918. In de begintijd
kwam de hoge spanning
via bovengrondse
leidingen binnen,
vandaar dat de oudste
transformatorbehuizingen
de vorm hadden van een
toren. (Provinsje Fryslân)

Gerardus W. Brugman,
ontwerper van PEBtransformatorhuisjes. Hij
stamde uit een familie van
architecten. (Familiearchief
Brugman)

Met dank aan Geesje Brugman.
> Meer weten?
• H.W. Lintsen et al, Techniek
in Nederland. De wording van
de moderne samenleving 18001890. Deel III, Walburg Pers,
Zutphen, 1993
• G.J.M. Derks et al, Architectuur
en stedebouw in Friesland 18501940, Waanders, Zwolle, 1994
Hans Koppen (Batavia, 1949)
is historisch-geograaf. Na
een loopbaan in bestuur
en management houdt hij
zich bezig met het Friese
cultuurlandschap en de
geschiedenis van Sneek. Hij
publiceert over historische en
geografische onderwerpen.
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MEINDERT SEFFINGA

Topaanwinst brengt grootste
Friese zeeheld tot leven
Admiraal Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666) wordt beschouwd als de grootste zeeheld van Friesland. Van hem zijn alleen enkele
portretgravures bewaard gebleven, geen geschilderde portretten. Ook van zijn vlaggenschip de Friesland waren tot voor kort
geen afbeeldingen bekend. In het voorjaar van 2016 werd op een kunstbeurs in Brussel een schilderij geëxposeerd, waarop
het vlaggenschip van Tjerk Hiddes pontificaal is afgebeeld, maar zonder dat de handelaar hier weet van had. Een lid van de
Vriendenvereniging van het Fries Scheepvaart Museum ontdekte in Brussel het Friese wapen op het achterschip en tipte het
museum. De gedachte, dat dit wel eens het vlaggenschip van Tjerk Hiddes zou kunnen zijn, leidde tot een uitgebreid onderzoek.

>

H
Schilderij van het vlaggen
schip de ‘Friesland’ van
Tjerk Hiddes de Vries, door
Abraham Storck. (Fries
Scheepvaart Museum)
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et schilderij is een zeegezicht met
centraal een grote afbeelding van
een linieschip. Op de achterspiegel
daarvan het wapen van Friesland. Rechts
van het linieschip een statenjacht met rijk
versierde spiegel. Links van het midden een
kleiner oorlogsschip met op de spiegel een
afbeelding van een ruiter te paard. Links en
achter dit schip enkele andere schepen. Op
de voorgrond een klein zeiljacht met gaffeltuig.
Op de achtergrond rechts is de kust met duinen
te zien. Rechtsonder een wrakhout met daarop
de signatuur ‘A: Storck: Fecit’.
Omdat op spiegel van het linieschip het
wapen van Friesland is afgebeeld, rees bij

eerste aanblik het vermoeden dat dit wel eens het
linieschip Friesland (in de archieven ook wel Groot
Frisia genoemd) zou kunnen zijn. Dit schip is
in 1665 in Harlingen gebouwd door de Friese
Admiraliteit. In het Scheepvaartmuseum
in Amsterdam worden de lijsten van
oorlogsschepen (Vreugdenhil en Van der
Sluijs) bewaard. Dr. Remmelt Daalder,
oud-conservator van het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum, komt op basis hiervan
tot de conclusie dat er geen andere schepen zijn,
Tjerk Hiddes de Vries. Gravure die qua omschrijving en spiegelversiering
door Jacob Houbraken naar
dichter in de buurt komen van het afgebeelde
een tekening van Gerbrand
schilderij, dan het in 1665 gebouwde linieschip
van den Eeckhout, circa 1750.
Friesland. Ook het feit dat het schip aan de
(Rijksmuseum)

grote steng een zeer lange vleugel (wimpel) voert, duidt er
op dat het een vlaggenschip van een admiraal of vlagofficier
moet zijn.

Leeuwen met zeven blokjes
Het wapen op de spiegel van het schip lijkt op het wapen
van Friesland: twee naar links lopende leeuwen met zeven
blokjes. De leeuwen en de blokjes zijn goudkleurig op een
blauwe ondergrond. Voorzichtigheid is echter geboden, want
het wapen van West-Friesland lijkt erg veel op dit wapen.
Het verschil is dat de West-Friese leeuwen hun kop wenden
naar de beschouwer en dat er vijf blokjes zijn afgebeeld. Het
wapen op het schilderij is zodanig geschilderd, dat de blokjes
niet te tellen zijn, als ze al bewust zijn afgebeeld. Hoewel het
wapen klein is afgebeeld is toch wel zichtbaar dat de leeuwen
voor zich uit kijken en hun koppen niet naar de beschouwer
hebben gewend. De conclusie is derhalve dat het wapen niet
van West-Friesland is, maar van het gewest Friesland.
Zekerheid hierover werd verkregen na een zoektocht naar
vergelijkingsmateriaal. Van het linieschip Friesland zijn
geen goede afbeeldingen bewaard gebleven, maar van de
West-Friesland wordt in het National Maritime Museum
in Greenwich een tekening bewaard, die is gemaakt door
Willem van de Velde jr. Op de spiegel van dit schip is
een ander wapen te zien dan dat van West-Friesland. Van
verwarring met een West-Fries schip is daarom geen sprake.

Tjerk Hiddes de Vries
Tijdens de Vierdaagse Zeeslag In 1665 fungeerde de Friesland
als vlaggenschip van luitenant-admiraal Tjerk Hiddes de
Vries. In het eskader van Cornelis Evertsen (de oude) was
hij ‘tweede in bevel’. Toen Evertsen op de eerste dag van de
zeeoorlog sneuvelde, nam Tjerk Hiddes het commando over.
Op de vierde dag behaalde hij de overwinning. In 1666 nam
Tjerk Hiddes deel aan de Tweedaagse Zeeslag. Op de eerste
dag (4 augustus 1666) raakte hij zwaargewond. Hij miste een
arm en zijn been was verbrijzeld. Tjerk Hiddes zag zijn einde
naderen, maar wilde niet sterven op de vlucht. Het stuurloze
schip dreef westwaarts. Een adviesjacht nam de gewonde
Tjerk Hiddes aan boord en bracht hem naar Vlissingen,
waar hij – op zijn verjaardag – stierf. Vier dagen later beviel
zijn vrouw Nannetje Atses van een zoon, die dezelfde naam
kreeg als zijn vader, Tjerk Hiddes junior. Hij was direct na
zijn geboorte al wees, want moeder Nannetje stierf aan de
gevolgen van de bevalling. De Admiraliteit van Friesland
hield het kind ten doop, kende de wees een jaargeld toe,
dat gelijk was aan een kapiteinswedde en benoemde hem
in de eerste openvallende kapiteinspositie. Hij zou later ook
daadwerkelijk de functie van kapitein uitoefenen.
Op het schilderij is nog een ander oorlogsschip afgebeeld.
Op de spiegel daarvan is een geuniformeerde ruiter te zien.
Volgens Remmelt Daalder zou dit het Friese oorlogsschip
Postiljon (ook wel het Postpaard genoemd) kunnen zijn. Het

Op het schilderij is nog een ander oorlogsschip
afgebeeld. Op de spiegel daarvan is een
geuniformeerde ruiter te zien. Dit zou het
Friese oorlogsschip ‘Postiljon’ kunnen zijn, een
schip van de Friese Admiraliteit, dat in 1665
voer onder commando van Barend Hiddes
de Vries, een jongere broer van Tjerk Hiddes
de Vries. Detail van het schilderij. (Fries
Scheepvaart Museum)

Het wapen op de spiegel van het schip lijkt
op het wapen van Friesland: twee naar links
lopende leeuwen met zeven blokjes. De leeuwen
en de blokjes zijn goudkleurig op een blauwe
ondergrond. Detail van het schilderij. (Fries
Scheepvaart Museum)

aantal kanonnen komt redelijk overeen
met wat uit de archieven bekend is en de
spiegelafbeelding van de geüniformeerde
ruiter met hoed is een uitbeelding van de
scheepsnaam. De Postiljon was een schip
van de Friese Admiraliteit, dat in 1665 voer
onder commando van Barend Hiddes de
Vries, een jongere broer van Tjerk Hiddes
de Vries, die in het zelfde jaar het bevel
voerde over de Friesland. Door de familieband lijkt het er op
dat deze twee schepen – met duidelijk zichtbare spiegels
– niet toevallig zijn afgebeeld op dit schilderij. De Friese
connectie is evident.

Signatuur
Het schilderij is gesigneerd op een wrakhout, dat
rechtsonder in zee drijft. Deze manier van signeren is
typerend voor Abraham Storck. Hij signeerde vaker op
wrakhout of op onopvallende plekken op de voorgrond. De
wijze van signeren van Storck is niet heel consistent. Soms
signeerde hij met een jaartal en soms ook zonder datering.
Ook het gebruik van hoofdletters en kleine letters in niet
altijd even consistent. Kunstgeschiedenis is geen exacte
wetenschap. Zekerheid is zelden te geven, ook niet wanneer
een schilderij gesigneerd is. Complicerend is het feit dat
het in de 17de eeuw niet ongebruikelijk was dat meerdere
mensen aan een schilderij werkten. Werken uit een atelier
kregen de signatuur van de meester mee. Bij Storck was
dat niet anders. Niet alleen zijn vader schilderde, maar ook
zijn broers. Van het atelier van Storck wordt vermoed dat
het geen geringe omvang had. En ook in dit atelier zal het
niet ongebruikelijk zijn geweest dat de signatuur van de
meester terecht kwam op schilderijen waar hij niet of slechts
gedeeltelijk aan had gewerkt.
Remmelt Daalder concludeert na uitgebreide bestudering
van het schilderij, dat het zeker ‘het merk Storck’ draagt.

Het schilderij is gesigneerd
op een wrakhout, dat
rechtsonder in zee drijft.
Deze manier van signeren
is typerend voor Abraham
Storck. Hij signeerde
vaker op wrakhout of op
onopvallende plekken op de
voorgrond. Detail van het
schilderij. (Fries Scheepvaart
Museum)

Ruitvormig rouwbord
van Tjerk Hiddes met
de voorstelling van een
wapenschild met daarin
een driemastfregat. Het
schild wordt bekroond door
een helm en een kroon
en wordt omgeven door
acanthusloof. De tekst luidt:
D’Heer Admerael / De Vrise
Obyt 27 / Ivlivs 1666 / ovde
styl. (Fries Scheepvaart
Museum)
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Van het vlaggenschip van
Tjerk Hiddes was geen
enkele afbeelding bekend.
Alleen op een groot zeestuk
met een afbeelding van
de Vierdaagse Zeeslag
in het National Maritime
Museum in Greenwich is
het schip ergens ver op de
achtergrond te ontwaren.
(National Maritime Museum,
Greenwich, Londen)

Niet alleen draagt het werk zijn signatuur, maar het past ook
goed in zijn oeuvre. Ook als het niet gesigneerd was, zou
Daalder het toch koppelen aan de naam Storck: ‘het is goed
geschilderd, het past in het oeuvre van Storck, ademt diens
atmosfeer en is kenmerkend voor de overgang van de 17de
naar de 18de eeuw’. Daalder citeert Laurens Bol in diens
beschrijving van het werk van de familie Storck ‘Bei Jacobus
und Abraham Storck ist immer Sommer und Schönwetter.
Man bekommt den Eindruck, daß alle Schifffahrt eine
angenehme Lustfahrt is (…) Ihre Marinen mit dem allzeit

De weergave van de tuigage
verraadt de hand van een
vakman. Het gaande en
staande want, alle vallen
en schoten lopen precies
goed, en zelfs de blokken
zijn nauwkeurig geschilderd.
De menselijke figuurtjes, die
de schilderijen van Storck
verlevendigen, zijn ook op
dit schilderij in ruime mate
aanwezig. Zelfs de trompetter
op het achterschip ontbreekt
op dit schilderij niet. Detail
van het schilderij. (Fries
Scheepvaart Museum)
> Meer weten?
• A.C. Vreugdenhil en J. van der
Sluijs, Lijst van Nederlandse
oorlogsschepen, alphabetisch
gerangschikt, 1572 – 1950, Handschrift in bibliotheek het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
• Laurens J. Bol, Die holländische
Marinemalerei des 17. Jahr
hunderts, Braunschweig, 1973
Meindert Seffinga (Easterlittens,
1961) werkt sinds 1988 bij het
Fries Scheepvaart Museum (tot
2005 als registrator en maker van
tentoonstellingen en vanaf 2005
als directeur).
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schönen Sommerwetter führen uns heiter und graziös in das
achtzehnte Jahrhundert’.
Het drama van de zeeslag of het gevaar van stormen en
hoge golven, die zo kenmerkend zijn voor de zeeschilders
in het midden van de 17de eeuw, vinden we bij de laat 17deeeuwse schildersfamilie Storck niet terug. ‘Die Elemente
spielen in ihrem Werk keine Hauptrolle, der Begriff Gefahr
is verbannt; ihr Interesse gilt mehr dem Mensch und seinen
Werken’.
Mooi weer, de vrolijkheid en het gracieuze van de
scheepvaart spatten ook van dit schilderij af. Een frisse bries,
een blauwe lucht en ‘süßlich gefärbten Wölkchen’ vormen

Het schilderij is gepresenteerd aan de huidige commandant
van Zr. Ms. Friesland, kapitein-luitenant ter Zee Henk Suurveld.
(Fries Scheepvaart Museum)

Belangrijke aanwinst
Zonder twijfel is Tjerk Hiddes de grootste Friese
zeeheld. Dat er meerdere oorlogsbodems naar hem zijn
genoemd, geeft aan dat hij past in het rijtje De Ruijter,
Tromp, Evertsen en Witte de With. Van zijn vlaggenschip
Groot Frisia was tot nu toe geen enkele afbeelding
bekend. Alleen op een groot zeestuk met een afbeelding
van de Vierdaagse Zeeslag in het National Maritime
Museum in Greenwich is het schip ergens ver op de
achtergrond te ontwaren. Herkenbaar is het niet. Het
is dat schilder Pieter Cornelisz van Soest de naam van
het schip documenteerde, anders was het niet te zien.
Het schilderij van Storck vult dit hiaat. Daarom besloot
de Ottema-Kingma Stichting dit unieke schilderij aan te
kopen en in bruikleen te geven aan het Fries Scheepvaart
Museum in Sneek. Daar hangt het nu, bij het portret en
het rouwbord van Tjerk Hiddes. Het verhaal over deze
grote Friese zeeheld wint met dit schilderij enorm aan
verbeeldingskracht. Voor het museum is het echt een
topaanwinst. Het schilderij is op 17 juni gepresenteerd
aan de huidige commandant van Zr. Ms. Friesland,
kapitein-luitenant ter Zee Henk Suurveld.

de atmosfeer van dit schilderij. De weergave van de tuigage
verraadt de hand van een vakman. Het gaande en staande
want, alle vallen en schoten lopen precies goed, en zelfs de
blokken zijn nauwkeurig geschilderd. Toch is het – ondanks
de gedetailleerdheid – geen stijve scheepsvoorstelling.
De menselijke figuurtjes, die de schilderijen van Storck
verlevendigen, zijn ook op dit schilderij in ruime mate
aanwezig. Zelfs de trompetter op het achterschip, die we
op meer werken van Storck tegenkomen, ontbreekt op dit
schilderij niet. En het zeiljacht op de voorgrond onderstreept
nog eens de door Bol gesignaleerde liefde van Storck voor de
pleziervaart. <

JEANINE OTTEN

Monument voor Tjerk Hiddes de Vries

De onthulling van het monument in Harlingen, 1934. (Hannemahuis)

Op de Grote Bredeplaats in Harlingen staat sinds september 1934 het
monument voor de Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries. Niet naar
ieders genoegen: het schijnt dat enkele Harlinger ondernemers het
bakstenen gevaarte het liefst eigenhandig zouden willen slopen, zodat
er meer ruimte voor terrassen en dergelijke komt. Het monument
kwam er uiteindelijk nadat er vanaf halverwege de 19de eeuw diverse
pogingen waren gedaan om Tjerk Hiddes met een standbeeld te eren. In
de 19de eeuw, de tijd van de nationale heldenverering, werden in allerlei
plaatsen in Nederland standbeelden van nationale helden opgericht.
Men sprak zelfs van een ‘standbeeldenmanie’. In Friesland vond men
het in 1842 ook tijd om een standbeeld voor Tjerk Hiddes op te richten,
maar dit plan viel om onopgehelderde reden in duigen. In 1906 vroegen
B&W aan de Harlinger raad een krediet om in de Grote Kerk onderzoek
te laten doen naar het graf van Tjerk Hiddes, ook werden opnieuw
pogingen in het werk gesteld om een monument op te richten, echter
zonder resultaat. In de eerste helft van de 20ste eeuw werd Tjerk Hiddes
op andere manieren geëerd. Zo kennen Leeuwarden, Kollum en Wolvega
een Tjerk Hiddesstraat en Harlingen de Tjerk Hiddes de Vriesstraat
(aangelegd tussen 1911 en 1930). In 1932 verscheen een romantischhistorische levensbeschrijving van Tjerk Hiddes, getiteld Tierk Hiddes
de Friesche zeeheld, geschreven door M. van der Duin, pseudoniem
van Minne van der Staal (Akkerwoude 1879), en gebaseerd op diverse

archiefbronnen. Op de band van het
boek prijkt een tekening door Johan
Coenraad Braakensiek van Tjerk
Hiddes in zijn admiraalskostuum,
bewonderend aangekeken door zijn
vrouw. Verschillende schepen van de
Nederlandse marine werden naar de
zeeheld vernoemd, en in 1951 werden
de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen
geopend.
Het monument op de Grote Brede
plaats in Harlingen kwam na een tien
jaar durende geldinzamelingsactie. In
1924 startte een comité bestaande uit
Nicolaas Simonsz, burgemeester van
Harlingen, veearts dr. S. Ferwerda als
secretaris en de latere burgemeester
van Harlingen Anthony Engelbert
Hannema als penningmeester met de
geldinzamelingsactie. De actie vond
in de crisisjaren plaats en het geld
kwam ondanks wervende advertenties
en smeekbedes van het comité maar
met dubbeltjes en guldens naar
binnen. Zo gaf de gemeenteraad van Harlingen in 1925 als gebaar
van sympathie voor de actie tien gulden. Door een grote gift van de
liquidatoren van het Harlinger Collegie Zeemansvoorzorg van enkele
duizenden guldens kon het monument in 1934 worden uitgevoerd.
Het Collegie Zeemansvoorzorg wilde met dit gedenkteken voor Tjerk
Hiddes ook de nagedachtenis van de vele Harlinger zeelieden eren en
de belangrijkheid van de zeevaart voor Harlingen naar voren brengen.
Bij het B&W-voorstel voor de plaatsing van het monument op de Grote
Bredeplaats stemde één raadslid tegen omdat hij niet kon begrijpen dat
‘men het in deze tijden aandurft een herinnering in het leven te roepen
aan oorlogen’. Daarop wees een ander raadslid er op dat het de plicht
van het nageslacht is om grote mannen te eren.
Het Tjerk Hiddes-Monument werd op 3 september tijdens de viering
van het 700-jarig bestaan van Harlingen onthuld. Het bakstenen
monument, ontworpen door architect Berend Tobia Boeyinga in de
stijl van de Amsterdamse School, heeft de vorm van de boeg van een
schip, met het portret van Tjerk Hiddes als boegbeeld, uitgevoerd door
Willem J. Valk. <

Jeanine Otten (Amsterdam, 1959) werkt sinds 2008 als collectieregistrator bij Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen en is beheerder van het oude stadsarchief Harlingen.
Publiceert over lokale geschiedenis.
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HOOFDSTAD IN BEWEGING

HESTER POSTMA

‘Die somtijdts eens
een roesje drinckt’
H

et bijzondere album geeft ons een inkijkje in het
studentenleven in het 17de-eeuwse Franeker, waar
in 1585 de tweede universiteit van Nederland werd
opgericht. Welgestelde jonge mannen die in Leeuwarden
de Latijnse school hadden afgerond, trokken voor hun
academische opleiding naar Leiden, Groningen of het nabij
gelegen Franeker. Peter Stuyvesant (1592-1672) bijvoorbeeld,
de laatste gouverneur van Nieuw-Nederland begon zijn
studies letteren en filosofie in 1629 in Franeker en schreef
zich in bij de Leeuwarder studentensociëteit. Getuige het
tekeningetje van de galgen dat bij geroyeerde of beboette
leden werd opgetekend, is hij later wegens wangedrag
geroyeerd. Ook rechtenstudent Cyprianus Bruinsma, later
onder meer advocaat aan het Hof van Friesland en lid van
Gedeputeerde Staten, schreef zich in bij de Leeuwarder
sociëteit. Het opvallende gedichtje bij zijn inschrijving in
1641 laat zien dat als het om het studentenleven gaat, er
tegenwoordig niets nieuws is onder de zon:

>

In deze rubriek gaat
Hester Postma (Sneek,
1978) op zoek naar
veranderingen in het
Leeuwarder straatbeeld in de afgelopen
honderd jaar. Zij put
hierbij vooral uit de
rijke beeldcollecties van
het Historisch Centrum
Leeuwarden waar zij
werkt als beheerder
van de Topografisch
Historische Atlas en
projectleider tentoonstellingen. De beelden
laten het veranderende
Leeuwarden en haar
bewoners zien, een
hoofdstad in beweging.

Bij het Historisch Centrum Leeuwarden wordt het Album Collegii Studiosorum ex Gymnasio
Leovardiensi (1626-1668) bewaard, oftewel het ledenregister van de sociëteit van Leeuwarder studenten
aan de Universiteit van Franeker. Is Leeuwarden tegenwoordig een studentenstad?
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Abel Hoekstra, voorzitter van de algemene studentenvereniging
Sempiternus in zijn studentenkamer. (Foto Niels Westra)

Bestuursleden van studentensociëteit Ataraxia van de HTS, 1970.
(Historisch Centrum Leeuwarden)

Die somtijdts eens een roesje drinckt
En weer een aerdigh deuntje sinckt
En als het op een cloppen gaet,
Die dan niet als een Joseph staet
En met een soete jonge maegt
Soms een tornoy in ‘t hembde waegt
En dan eens weer een week off thien
Sijn boek met vlijt weet door te sien
En soo het goed en ‘t quade kent,
Dat acht ik eerst een recht student.
Ad mortem.
Met een universiteit in het nabijgelegen Franeker (tot
1811) en Groningen speelde het hoger onderwijs in
Leeuwarden eeuwenlang geen rol van betekenis. Hier kwam
halverwege de jaren 1980 verandering in, toen na fusies
van verschillende onderwijsinstellingen de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden (NHL) en de Christelijke
Hogeschool Noord-Nederland (CHN, tegenwoordig
Stenden) ontstonden. Na het in februari 1989 door de Friese
commissaris van de Koningin Hans Wiegel en zijn Groninger
collega Henk Vonhoff gesloten Herenakkoord kwam daar
enkele jaren later het Van Hall instituut (nu Van Hall
Larenstein) bij. Leeuwarden werd een HBO-stad.
Voor de komst van de drie hogescholen trokken de Hogere
Technische School (HTS) en lerarenopleiding Ubbo
Emmius al studenten naar de stad. Maar met populaire
opleidingen als de Hotelschool van de CHN en de Thorbecke
Academie van de NHL, het eerste instituut in Nederland
dat opleidingen op het gebied van overheidsmanagement
aanbood, kwam in Leeuwarden het studentenleven echt op
gang. Tegenwoordig studeren er ruim 25.000 studenten
en met ruim 2.500 buitenlandse HBO-ers krijgt het
studentenleven in Leeuwarden een steeds internationaler
karakter. Al valt dit, afgezien van feestende studenten
op de bekende stapavonden, misschien niet altijd op.

Met de kenniscampussen buiten het stadscentrum en
‘slechts’ 8.000 studenten die op kamers wonen, wordt het
Leeuwarder straatbeeld niet door studenten bepaald, zoals
in studentensteden als Utrecht en Groningen het geval is.
Maar een actief verenigingsleven is er wel degelijk. Er zijn
verschillende studentenverenigingen, waarvan een aantal
met een sociëteit in de binnenstad en disputen en jaarclubs
met hun eigen taal en mores.

Studenten op de Lange
Pijp tijdens de start van het
studiejaar, 1984. (Foto Leeuwarder Courant/Historisch
Centrum Leeuwarden)

University Campus Fryslân

De City Campus van RUG/CF wordt gevestigd in de Beurs.
(Foto RUG/CF)

Het hoger onderwijs heeft zich in de afgelopen decennia
in Leeuwarden geworteld en krijgt ongetwijfeld een impuls
nu sinds mei 2015 de University Campus Fryslân (UCF),
de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
van start is gegaan met een aantal masteropleidingen. Na
ruim 200 jaar heeft Friesland weer een eigen universiteit, zij
het op kleine schaal. In september 2018 opent in de oude
Beurs aan de Wirdumerdijk het hart van de City Campus,
het nieuwe universiteitsgebouw van UCF/RUG. De campus
moet ruimte bieden aan zo’n 1.000 studenten die in de
buurt van de campus gehuisvest worden en naar alle
waarschijnlijkheid de Leeuwarder kroegen wel eens zullen
afschuimen om ‘eens een roesje te drincken…’ <

Inschrijving van Peter
Stuyvesant (1629) in het
Album Collegii Studiosorum
ex Gymnasio Leovardiensi
(1626-1668) met linksonder
het tekeningetje van de
galgen. (Historisch Centrum
Leeuwarden)
> Meer weten?
In het Historisch Centrum Leeuwarden is tot 26 maart 2017 de
fototentoonstelling ‘Leeuwarden
Studentenstad’ van fotograaf
Niels Westra te zien. Hij volgde
met zijn camera studenten
tijdens hun dagelijkse bezigheden en schetst zo een beeld van
het Leeuwarder studentenleven
anno 2016.
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SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

Mij spreekt
de blomme
een tale
W

Sarracena Flava,
Bekerplant. Eelke Jelles
Eelkema, begin 19de
eeuw. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)
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ie naar de tentoonstelling over Lawrence AlmaTadema geweest is, moet het opgevallen zijn: de
nadrukkelijke aanwezigheid van bloemen in zijn
schilderijen. Aquarellen en foto’s van zijn tweede Londense
atelier-woning maken duidelijk, dat de schilder en zijn gezin
zich omringen met alles wat groeit en bloeit. Het begint in
de grote tuin bij zijn huis, waar grote bloemenborders zijn
aangelegd. Tientallen potten met tere azalea’s, oleanders,
bloeiende voorjaarsbollen en bladplanten staan in lange rijen
op de lage muurtjes van de zuilengalerij, die naar het huis
toe loopt. Een kleine kas biedt zelfs ruimte voor een kleine
palm. Overal in huis staan potten met stekjes en nog meer
groene planten en vooral veel grote boeketten, zorgvuldig
geschikt in kunstzinnige vazen. Het verhaal gaat, dat AlmaTadema voor zijn schilderij De rozen van Heliogabalus weken
lang rozenblaadjes uit de Rivièra laat overkomen. Maar hij
zal ook zeker volop gebruik maken van de voorbeelden, die
hij thuis onder handbereik heeft. Echte bloemen, maar ook
geschilderde bloemen in de vorm van de ragfijne en tere
aquarellen van een ware meester op dit gebied, de schilder
Eelke Eelkema. Weinig schilders kunnen zo levensecht een
paar bedauwde peren op tafel of een door mot aangevreten
appeltwijg schilderen als deze ondergewaardeerde Friese
schilder. Alma-Tadema is een groot bewonderaar van
Eelkema’s werk en omstreeks 1880 koopt hij een groep van
51 fruit- en bloemstudies van zijn hand. In goudkleurige
passepartouts en zwarte lijsten hangen ze tot aan zijn dood
naast elkaar in de hal van zijn huis. Daarna worden de
aquarellen verkocht en het blijft gissen waar ze zijn
gebleven. <

Marlies Stoter (Woerden, 1960) is sinds
1999 conservator bij het Fries Museum.

Koninklijk Fries Genootschap
voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip
foar Skiednis en Kultuer

KFG NIEUWS

Uitnodiging voor

Sieperda Symposium
Controle van melk door de Bond van Coöperatieve
Zuivelfabrieken, circa 1920. (Tresoar, foto H.P.E de la
Roche Busé)

Graven naar de wortels van de
Friese kenniseconomie

Het Koninklijk Fries Genootschap en de Fryske Akademy organiseren op vrijdag 16 december 2016, van 13.00-17.00 uur, het
Sieperda Symposium in het Leeuwarder WTC Expo. Hoe vergaarde het Friese bedrijfsleven vroeger nieuwe kennis en vaardigheden? Een team van historici heeft zich de afgelopen tijd intensief met deze vraag beziggehouden. Voor een breed publiek wordt
dit nieuwe onderzoek tijdens het Sieperda Symposium gepresenteerd. Meest kenmerkend voor de moderne Friese economie is
het internationale succes van de agribusiness. Zo zijn de Friese koe en de bijbehorende zuivelindustrie wereldwijd bekend. De
symposiumbijdragen concentreren zich op voorbeelden uit het agrarische bedrijfsleven en de zuivelindustrie. Met lezingen en
debat wordt ingegaan op de actualiteit: wat kan het verleden ons leren in ons streven naar een veerkrachtige economie?
De lezingen zijn:
• Marijn Molema (historicus 19de en 20ste eeuw,
Fryske Akademy): ‘Wortels van de Friese kenniseconomie’
• Binne de Haan (onderzoeker Biografie Instituut
Rijksuniversiteit Groningen): ‘Agrarische bedrijfsveranderingen 1955-1980: enkele observaties uit een oral history-project’
• Martha Kist (collectievormer, Tresoar) en Ronald Plantinga (sociaal-economisch historicus,
Fryske Akademy): ‘Beeldverhaal over de eerste
(1889-1899) en tweede (1904-1995) Suvelskoalle
Bolsward’
• Jan Ybema (cultuurhistoricus, Fryske Akademy):
‘Trochleare en omstean leare. Individu en modernisering in de Friese zuivel’

Aan het eind is er een discussie over het nut van
geschiedenis voor kennisgedreven innovatie met
Wendy Zuidema (directeur Food & Dairy, Hogeschool Van Hall Larenstein), Lieuwe Tamminga
(voorzitter Lânboukundich Wurkferbân) en Marijn
Molema.

De Vrije Fries
Tijdens het symposium wordt het jaarboek De
Vrije Fries gepresenteerd door Hotso Spanninga
(voorzitter Koninklijk Fries Genootschap) en Joop
Koopmans (redactievoorzitter De Vrije Fries). In
deze editie van De Vrije Fries is veel aandacht voor
kennisontwikkeling in de moderne bedrijfsgeschiedenis van Fryslân.

Aanmelding en kosten
Aanmelden kan via de website www.fryskeakademy.nl/sieperda-symposium.nl. Deelname
aan het symposium (inclusief koffie/thee, oranjekoek en borrel) kost € 12,50. Voor leden van het
Fries Genootschap en leden en donateurs van de
Fryske Akademy geldt er € 5,00 korting en kost
deelname € 7,50. Symposiumdeelnemers kunnen
met € 5,00 korting naar de Noord-Nederlandse
Landbouwbeurs die van 14 tot 17 december eveneens in het WTC Expo wordt gehouden.

Erelid Wim Dolk overleden

Wim Dolk achter zijn bureau aan het werk op het
Gemeentearchief in Leeuwarden omstreeks 1955.
(Historisch Centrum Leeuwarden)

Wim Dolk was in de periode van 1967 tot 1993
vijftien jaar secretaris van het Koninklijk Fries
Genootschap en bovendien eenentwintig jaar
lang redacteur en redactiesecretaris van De Vrije
Fries. Dolk, bescheiden als hij was, bleef het liefst
wat op de achtergrond, maar heeft door zijn
jarenlange spilfunctie in het Genootschap en
zijn vele publicaties, vooral over de Leeuwarder
geschiedenis (waaronder veertien artikelen in
De Vrije Fries), een niet te onderschatten

rol gespeeld. In 1986, bij zijn pensionering
als medewerker van het Leeuwarder
gemeentearchief, waar hij sinds 1950 had
gewerkt, werd hij benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Dat lintje kreeg hij
in de eerste plaats vanwege zijn langdurige
en toegewijde vrijwilligerswerk voor het
Genootschap. Op 11 augustus is hij overleden,
91 jaar oud. Het Genootschap heeft veel aan
hem te danken.
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BOEKEN

ATTE JONGSTRA

Postmortem-encyclopedie
Het genre van de encyclopedie is al vele, vele eeuwen oud. De meesten onder ons denken dat
d’Alembert en Diderot met hun Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers (1772) de eersten waren, maar dat is een misverstand. Een leerling van de antieke Griek Plato
stelde er al eentje samen. En voor wie dat geen encyclopedie wil noemen is er de 1ste-eeuwse
Naturalis Historia van de Romein Plinius de Oudere, of Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme
van circa 1270. Van Maerlant moest wel concurreren met de Etymologiae van Isidorus van Sevilla,
een Spaanse vraagbaak die al vanaf de 7de eeuw groot gezag genoot.

M
Hoofdredacteur Meindert
Schroor (links) en
opdrachtgever Bert Looper
van Tresoar nemen een eerste
kijkje in de encyclopedie.
(Foto Mattie Boekema)
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aar zoals in alle encyclopedieën waren niet
alle afzonderlijke artikelen (lemma’s) van deze
bisschop even goed. In de meteorologische
afdeling beweert bisschop Isidorus bij voorbeeld: ‘De
wolken zijn een vergadering van apostelen, en regen is Gods
woord.’ Deze woorden horen natuurlijk in een religieuze
poëziebloemlezing thuis, en niet in een encyclopedie. Maar
het genre ‘naslagwerk’ was dus geboren, al zou pas in de
19de eeuw een regenbui aan encyclopedieën losbarsten,
die pas met de intrede van internet zou opdrogen. Internet
is immers zelf een steeds maar uitdijend naslagwerk.
Onbetrouwbaar? Ik herinner nogmaals aan Isidorus van
Sevilla’s wolkenlemma, maar ook het artikel ‘Opkomst:
zie Ondergang’ uit de eerste druk van A. Winkler Prins’
Geïllustreerde encyclopedie (1882) doet ons op het hoofd
krabben.
De op papier gedrukte encyclopedie lijkt met het huidige
internet tot het verleden te behoren. Ik betreur dat. Er zit
namelijk een groot voordeel aan papier. Ik ben al van kinds af
aan een lezer van encyclopedieën. Elke zondagmiddag las ik
als kind in de 1956-editie van genoemde Winkler Prins. Alle
delen van A-Z heb ik van de eerste tot de laatste bladzijde
gelezen. Nu ja vooruit, sommige lemma’s waren niet aan
mij besteed – chemische onderwerpen, artikelen over kerkgenootschappen, sektes en wat verder in geloofsverband ter
tafel kwam zouden me pas na mijn twintigste gaan boeien.
Laten we niettemin vaststellen dat het lezen (en dus niet
alleen maar naslaan of zoeken in) van een papieren encyclopedie de mens sticht, en strekt tot opvoeding in het algemeen. In dat opzicht is dood van de papieren encyclopedie
betreurenswaardig. En dan verschijnt in het postmortem-jaar
2016 de monumentale Nieuwe Encyclopedie van Fryslân. We
kunnen weer lezen of bladeren, 3150 bladzijden lang!
Bij het schrijven van dit stuk ben ik daar nog niet echt
aan begonnen. Maar een eerste indruk heb ik alvast: de
wilskracht van dit grote naslagwerk, het ‘hier ben ik!’-aspect.
Het is breed opgezet, qua inhoud, qua vormgeving ook. Dat

Bert Looper van Tresoar overhandigt de encyclopedie aan
gedeputeerde Sietske Poepjes. (Tresoar, foto Neeltje van der Weide)

laatste valt op, en verschilt ook enorm met de dichtbedrukte
pagina’s in de tijd dat de papieren encyclopedie nog echt
leefde. Hier spat niet slechts de tekst van de bladzijden –
een fraai lettertype – maar ook het ruimvoorradige wit. De
illustraties zijn niet minder flonkerend. Er is niet op papier
bespaard, ze zijn helder en toepasselijk. Mooi.
Dan gaan we naar de inhoud. Hoe informatief is deze? In dit
stadium moet ik mij beperken tot steekproeven. Hoe doe je
dat? Uit de tijd dat ik encyclopedieën en deelnaslagwerken

op alle mogelijke onderwerpen verzamelde (vóór internet
het overnam) herinner ik me deze methode: zoek naar een
onderwerp waar je zelf iets van weet, en kijk wat men daar
over schrijft. Dat geeft een indruk van de kwaliteit. Vergelijk
ook sommige lemma’s. Wie of wat krijgt teveel eer, wie of
wat te weinig?
Daar gaan we. Ik duik in het vierde deel van de Nieuwe
Encyclopedie van Fryslân, en zoek of men ‘Wursten’ heeft
opgenomen. Dat blijkt het geval. Deze ‘strook kleiland ten
oosten van de Weser’ (die, maar dat zeg ik, overigens ook
nog enigszins de vorm van een worst vertoont) ‘werd vanaf
de achtste eeuw bevolkt door Friezen’, zo lees ik. Er wordt
nog wat verdere historische info verstrekt, maar dat men er
tot in de 18de eeuw een volstrekt uniek Fries dialect sprak
(snuh voor ‘zoon’, smuh voor ‘zomer’- ’t wud smuh, snuh!’)
wordt niet vermeld. Jammer.

Wilskracht
Ander deel gepakt. Kijken wat er over Multatuli staat. Ik zie
een heel kort lemma. Wacht, even vergelijken. Sta ik zelf in
dit naslagwerk? Ander deel opgeslagen: inderdaad. Mooie
samenvatting, maar bijna even lang als het Multatuli-lemma.
Mijn bescheidenheid (of realiteitszin) verbiedt mij dat
rechtvaardig te vinden. Terug naar Multatuli. Lezingencyclus
genoemd (ook in Heerenveen, Gorredijk en Terwispel, mijn
geboortedorp), zijn Sneker vrienden vermeld, en twee van
zijn boektitels. Maar dat hij in 1862 buiten zijn medeweten
door het district Leeuwarden in als Tweede Kamerkandidaat
op de verkiezingslijst was geplaatst lijkt me toch ook van
Fries belang. Alsmede zijn commentaar daarop: ‘Toen men
had my voorgesteld tot kandidaat, onder verzekering dat ik

een kordate Fries was, heb ik geprotesteerd tegen die eer.
Kordaat beweer ik te zyn - en ik zal ‘t tonen - maar een Fries
ben ik niet. Er is een kreet van verwondering opgegaan, toen
ik daarop betuigde: “Fries of geen Fries, dat is hetzelfde.”’
Voor dit citaat zou ik als redactie van deze encyclopedie
graag wat wit hebben ingeleverd.

De opmaak is ruim, met veel
illustraties en wit.

Slapeloze nachten
Op naar het lemma over Terwispel, mijn geboortedorp zoals
ik al zei. Dat is beknopt zoals het hoort in dit verband, het
dorp is niet groot, behalve in haar korfbalclub LDO. Maar
wacht, die club wordt niet genoemd in het Terwispel-lemma.
Ik zoek dus op ‘LDO’, maar word doorgestuurd naar ‘Leert
Door Oefening’. Daar vind het ik het Terwispelkorfballemma: ‘De club schitterde in het zaalkorfbal en speelde
met internationals als Griet Bergsma en Kees de Boer twaalf
jaar lang hoofdklasse’. Schitterend inderdaad. Nu oogt het
Terwispel-lemma weer wel wat bescheiden: het artikel ‘Leert
Door Oefening’ is even lang. Maar ik word gecompenseerd.
Aan de muntschat die begin maart 1863 tijdens het turfsteken op geringe diepte vlak bij Terwispel werd aangetroffen
is een afzonderlijk artikeltje gewijd. Ik slaak een zucht van
verlichting – helemaal gerustgesteld.
Dan kan nu het grote lezen beginnen. Ik vind het lemma
‘Aanvallende dijk’. Interessant. ‘Aartspriester’ – hé, zijn niet
alle priesters dat? ‘Absenteïsme’ – heb ik last van sinds ik
zestig ben. ‘Aed’ blijkt het Friese woord voor ‘melkmoud’ –
intrigerend.
Het water loopt mij in de mond, ik raak op gang. Heerlijk
lezen. Al die nieuwe informatie! Dat worden weer slapeloze
nachten. <

Nieuwe Encyclopedie van Fryslân
Meindert Schroor (eindred.)
Bornmeer, Gorredijk, 2016
3150 p. | isbn 9789056153755
€ 125
Atte Jongstra (Terwispel, 1956)
is schrijver van een omvangrijk
oeuvre, waarvoor hij onlangs
de Constantijn Huygensprijs
kreeg toegekend. Enkele recente
titels van zijn hand: Kristalman.
Multatuli-oefeningen (essays,
2012), Diepte (Terwispel-roman,
2013), Worst (roman, 2014) en
Aan open zee (roman, 2016).
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WURK ÛNDER HANNEN

SIEM VAN DER WOUDE

Onderduikers in beeld
Al sinds de jaren 1980 werken
vele vrijwilligers aan een betere
ontsluiting van de collecties van
Tresoar. Vooral de Vrienden van
de Archieven in Friesland hebben
in de loop der jaren kolossale
hoeveelheden werk verzet waardoor
het stamboomonderzoek in
Friesland aanmerkelijk makkelijker
is geworden. De werkwijze bij dit
vrijwilligerswerk is onlangs grondig
gemoderniseerd. Het platform
www.fryskehannen.frl is gelanceerd,
en daarmee kan iedereen thuis
vanaf de eigen computer een
bijdrage leveren aan het ontsluiten
van Fries erfgoed.

Collage van onderduikers
kaarten die zijn gedigitali
seerd via het project Fryske
Hannen. (Tresoar)

H

et eerste project op het FryskeHannen-platform
is de onderduikersadministratie van de gewesten
Leeuwarden, Joure-Sneek en Drachten van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Deze administratie is
de afgelopen jaren op verschillende plaatsen opgedoken. De
bijna 7.000 kaarten en formulieren vormen een unieke bron
van informatie over het grootschalige onderduikersbedrijf

in Friesland in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog.
Friesland werd niet voor niets een onderduikersparadijs genoemd. Niet alleen mensen uit de eigen provincie vonden
er een schuilplaats, maar ook grote aantallen mensen uit
de Randstad doken hier onder. De kaarten vertellen waar de
onderduikers vandaan kwamen, waar ze werden ondergebracht, wie hun helpers waren en wat voor (financiële) hulp
zij kregen.

Monumenten

> Meer weten?
• www.fryskehannen.frl
Siem van der Woude
(Easterbierrum, 1953) werkt als
teamleider bij Tresoar.
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FryskeHannen is een zogenaamd crowdsourcingsplatform, waarbij de hulp van het grote publiek wordt ingeroepen om grote collecties te beschrijven. In principe
zijn er vele soorten werk mogelijk: persoonsgegevens uit
gevangenisregisters, plaatsen en personen uit fotocollecties, het positioneren van een oude kaart op Google
Maps. Zinvol en uitdagend werk, waarmee Tresoar de
hoeveelheid zoekgegevens flink kan uitbreiden.
FryskeHannen is een laagdrempelig platform. Om mee
te helpen aan FryskeHannen is ervaring niet nodig, maar
passie voor Friesland en het Friese verleden zijn wel
belangrijk.

Om deze unieke bron doorzoekbaar te maken, is aan het
publiek gevraagd om mee te helpen de gegevens in de
computer in te voeren. Alle data die op deze manier worden
verzameld, zullen in 2017 door Tresoar beschikbaar worden
gesteld voor onderzoek op een themawebsite en via
AlleFriezen.nl. Tresoar werkt in dit project samen met het
NIOD, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Fries
Verzetsmuseum.
Fryske Hannen gaat eind dit jaar verder met een tweede
project. Dan vraagt Tresoar hulp bij het invoeren van adresgegevens bij de 26.000 dia’s van het Friese Monumenten
Inventarisatie Project (MIP). Het MIP werd uitgevoerd door
de provincie in de jaren 1980 en was gericht op de inventarisatie van van de jongere bouwkunst die tot dan op de monumentenlijsten ontbraken. <

KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

Gunnar Daan
Architect Gunnar Daan
uit Oosternijkerk is eind
oktober op 77-jarige leeftijd overleden. Hij stond
bekend om zijn eigenzinnige smaak. Naast
woningen ontwierp hij
ook grote gebouwen, zoals Crystalic in Leeuwarden en
het Aquaverium in Grou. Daan vestigde zijn kantoor
in 1972 in Friesland, eerst in Oosternijkerk en later in
Burdaard. Daan verliet het bureau in 2005. Belangrijk in
zijn werk was de worteling in de plek, het aarden van het
ontwerp, het ontstaan van een gebouw dat zich stoer,
lichtvoetig, onopvallend of dominant manifesteert in
zijn omgeving, daar op eigen wijze mee omgaat en zich
verstaat met de karakteristieken van het gebied.
www.omropfryslan.nl

Grêfstien Terkaple
By de restauraasje fan de
tsjerke fan Terkaple is in 531
jier âlde grêfsark tefoarskyn
kommen. De stien út 1485 is
fan de Fryske ealman Tsjepke
fan Oenema en hat as
ynskripsje ‘M CCCC en LXXXV do staerf Tyepka Onama
op may dey. Biddet foer die syel en Pater noster’. De
stien is dêrmei de op ien nei âldste grêfynskripsje
mei Aldfryske wurden dy’t op it stuit bekend is. De
reade sânstien is ôfkomstich út Dútslân en is nei alle
gedachten yn de 11de of 12de iuw brûkt as in grêflid
sûnder tekst op in sarkofaach.
www.fryske-akademy.nl

Oranje-Nassau en Henriëtte Amalia von Anhalt-Dessau.
De meeste brieven van deze zes vorstinnen waren tot
nu toe niet ontsloten. Door de digitalisering is nieuw
wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de invloed
van deze vrouwen op de politieke, culturele en sociale
processen, binnen en buiten de 17de-eeuwse Republiek
der Verenigde Nederlanden. Het materiaal staat op de
website van het Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis via de portal van EMLO (Early Modern
Letters Online).
http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk

(Foto Haye Bijlstra)

Obe Postmapriis
Geart Tigchelaar (1987)
hat de Obe Postmapriis
krigen foar syn oersetting
Erik of it lyts ynsekteboek,
skreaun troch Godfried
Bomans. Neffens de
advyskommisje is
it Tigchelaar goed slagge om dizze klassiker út de
Nederlânske literatuer oer te setten yn it Frysk. Hy jout
Bomans syn blomrike taal wer yn geef en soepel Frysk.
Boppedat hat er de dûbele laach yn it bysûndere ferhaal
yntakt hâlden, Bomans syn spot mei konservatisme en
krityk op oerskatting fan de wittenskip binne tusken de
rigels ek yn it Frysk goed te folgjen.
www.tresoar.nl

Museum het Hannemahuis heeft
een schrift met herinneringen
van kapitein Jan Lieuwes
Holstein (1850-1943) gekregen.
Daarin beschrijft hij zijn jeugd
in Harlingen, de Zeevaartschool
en de tijd dat hij op zee voer.
Het is een aanvulling op wat al
bekend was van Jan Holstein, als
leerling van de School voor Wis- en Zeevaartkunde in
Harlingen. De schenking komt van twee nichten, die
een Engelse vertaling maakten van het manuscript van
hun overgrootvader.
www.hannemahuis.nl

De briefwisselingen
van zes Hollandse en
Friese stadhoudersvrouwen uit de 17de
eeuw zijn gedigitaliseerd. De ruim 3.500
brieven zijn van
Amalia van SolmsBraunfels, Mary (I) en Mary (II) Stuart, Sophia Hedwig
von Braunschweig-Wolffenbüttel, Albertine Agnes van

‘t Andere Museum
van oldtimer tot kant
(voorheen Museum
Pakhuis Koophandel)
aan de Oostersingel
in Leeuwarden is met
150 vierkante meter
uitgebreid. Het museum van Marchienes Geersing
en zijn vrouw Mayken Geersing-Dominicus telt nu
500 vierkante meter. In de nieuwe ruimte is meer plek
voor oude auto’s zoals Chryslers, Dafjes, een Singer
en Meccanospeelgoed. Bovenop het nieuwe gedeelte
worden nog twee verdiepingen afgebouwd. Er zijn ook
trapliften in het museum aangebracht.
www.leeuwardercourant.nl

Beeldbank
Amelanders
De website
Amelander historie
is uitgebreid met
een beeldbank die
duizenden oude
foto’s van Ameland
bevat, waaronder de vier dorpen, de landschappen, de
vuurtoren, maar ook bidprentjes, alle grafstenen en de
eerste zomerwoningen. En veel foto’s van Amelanders,
zoals schoolfoto’s en schoolreisjes.
www.beeldbank.amelanders.com

Kapitein Jan Holstein

Skripsjepriis
Nienke Jet de Vries hat
de Skripsjepriis 20142016 fan de Fryske
Akademy wûn foar har
masterskripsje ‘Fan
Selskip nei Mienskip’,
dy’t se yn 2015 makke
foar de oplieding
Fryske letterkunde oan
de Ryksuniversiteit
Grins. Yn de skripsje sjocht De Vries nei de rol fan de
Fryske literatuer tusken 1844 en 1915 as ferbinende krêft
fan it doe ta stân kommende Fryske taalbewustwêzen.
De Skripsjepriis wurdt om it jier útrikt foar it bêste
skripsjeûndersyk nei in Frysk tema. De priis, in bedrach
fan tûzen euro, is útrikt op de earste Letterkundedei fan
de Fryske Akademy.
www.fryske-akademy.nl

Atte Jongstra

De Hoop
Briefwisselingen

Andere Museum

(Fryske Akademy, foto Hindrik Sijens)

(Foto Hendrik de Jong)

(HCL/Leeuwarder Courant,
foto Wietze Landman)

Tresoar heeft 48 brieven
en 14 originele foto’s van
Margaretha Zelle ontvangen.
De brieven zijn geschreven
in 1903/04, de periode dat
Margaretha Zelle de omslag
maakte van huisvrouw naar
Mata Hari. Tot nu toe was
over die periode in haar leven
weinig bekend. Het materiaal
komt uit de nalatenschap van Edward MacLeod, een
neef van de echtgenoot van Margaretha Zelle. De
brieven zijn volgend jaar (als bruikleen) te zien in de
grote tentoonstelling over het leven van Margaretha
Geertruida Zelle. In 2017 is het 100 jaar geleden dat
Mata Hari werd geëxecuteerd, dan wordt ook het
gerechtsdossier van haar openbaar gemaakt.
www.tresoar.nl en www.friesmuseum.nl

(Foto Haye Bijlstra)

Brieven Mata Hari

Scheepstimmerwerf De Hoop in Workum is
uitgeroepen tot mooiste monument van de gemeente
Súdwest-Fryslân. Via Facebook konden mensen hun
stem uitbrengen. Er zijn 439 stemmen uitgebracht. De
gemeente had een voorselectie gemaakt van twintig
monumenten. De Waterpoort in Sneek eindigde op
de tweede plaats, gevolgd door het stadhuis van
Bolsward. De Workumer werf krijgt in 2018 extra
aandacht van de gemeente, in het kader van Culturele
Hoofdstad.
www.omropfryslan.nl

Atte Jongstra heeft de
Constantijn Huygensprijs
gekregen voor zijn hele
oeuvre. Jongstra (1956,
Terwispel) heeft in dertig
jaar diverse werken
geschreven waaronder
Djipte! (Kadoboek, 2013).
Aan de prijs is een
bedrag van 10.000
euro verbonden. De
overhandiging is op
22 januari 2017 in Den
Haag.
www.nos.nl
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(Foto Hoge Noorden)

Heimwee naar de toekomst
zijn portretten en landschappen, die hij ook als portretten ziet. Er zijn vele zelfportretten, vaak direct herkenbaar door de hoed, maar telkens weer anders van techniek en kleur. Voor zijn landschappen zoekt De Vries
het dichtbij huis, De Deelen is een geliefd onderwerp
en wordt in alle jaargetijden getoond. Zelfs in een werk
dat hij dit jaar nog maakte, als in memoriam voor zijn
vriend en oprichter van het museum Thom Mercuur.
Binnen de tentoonstelling is ook ruimte voor de ‘ziekenhuistekeningen’, werken uit 1990, toen De Vries
korte tijd in het ziekenhuis was opgenomen vanwege
zijn drankzucht en een zware depressie. Hij werkte op
een aantal op elkaar geplakte statusformulieren van het

Fryslân

28

De Deelen (IM Thom Mercuur), 2016. Gemengde
techniek in gelaagd karton. (Particuliere collectie)
Sjoerd de Vries (Oudehaske, 1941) wordt met zijn
unieke techniek en herkenbare signatuur gezien als de
belangrijkste hedendaagse Friese kunstenaar. In 2015
won hij voor zijn gehele oeuvre de Gerrit Bennerprijs
van de provinsje Fryslân. Museum Belvédère toont met
de overzichtstentoonstelling ‘Heimwee naar de toekomst’ zestig jaar kunstenaarschap.
Zo’n honderd werken beslaan de hele linkervleugel van
het museum. Er is onder andere een serie portretten
van Friese schrijvers te zien, die De Vries over een periode van dertig jaar maakte, zoals die van Rink van der
Velde en Trinus Riemersma. Daarbij staat een vitrine
met het materiaal waarmee Sjoerd de Vries veel van
zijn werken in gelaagd karton maakt, naast verf zijn dat
verrassend genoeg ook een stanleymes, staalborstel,
muntstuk en schuursponsje.
Eind jaren zestig ontwikkelde hij zijn kerftechniek in het
gelaagde karton van oude boekbandjes en ontdekte hij
dat dat materiaal was waar hij niet alleen op, maar ook
in kon werken. Waar hij eerder al kraste op papier, kon
hij nu kerven in karton en zowel letterlijk als figuurlijk
een extra verdieping creëren. Het reliëf, dat daardoor
ontstond, had het verweerde uiterlijk van een oude
fresco. Met verhitting, frottage, bleekmiddel, schuursponsjes en pigmenten experimenteerde hij net zo lang
tot het gewenste resultaat was bereikt.
De twee hoofdthema’s in het werk van de kunstenaar
(Foto Niels Westra)

Doe’t de gemeente Súdwest-Fryslân ûntstie,
waard it stedhûs fan Boalsert net sluten.
Moarns kinne je dêr noch telâne foar jo
rydbewiis, of middeis foar jo paspoart. Al
moatte je dan earst efkes in ôfspraak meitsje.
Kin fia de kompjûter, en dan sil blike dat je
frijwol alle kommunikaasje mei de gemeente
fia dy kompjûter dwaan kinne. En dan komt
linkendewei it hiele monumintale stedhûs,
fan ynearsten 1474 en ferboud yn 1614, leech
te stean. De gemeente wol lykwols al syn
leechsteande gebouwen wer nij libben ynblaze.
Dus ek it Boalserter stedhûs. Sa binne der
plannen om de byb fan de Markstraat nei it
stedhûs te skowen. It Titus Brandsma Museum
soe fan de Grote Dijlakker ek nei it stedhûs
moatte. De âldheidkeamer fan de Snitserstrjitte:
hup ek in pear keamers. En fansels it Gysbert
Japicxmuseum, yn it bertehûs fan Gysbert
Japicx, oan de Wipstrjitte soe ek in markant
histoarysk ferantwurde goed plak yn dat
monumintale gebou ha moatte. Neat mis mei.
Al hie ’t wol moai west as it lêste foar it Gysbert
Japicxjier klear west hie. En wat moat der no
mei de oare fjouwer gebouwen barre? Dy ha
ek allegear har ferline. Bygelyks dat Gysbert
Japicxhûs, oankocht troch syn neiteam, Auke
en Tryn Holkema. Letter hielendal ta museum
makke troch Hindrik van der Meer en oaren.
Watte, yn hiel Fryslân reitsje monuminten leech.
En dan kin in sunige oerheid neat oars dwaan:
der moat wat yn. Ofbrekke mei net. Mar al
dy multyfunksjonele gebouwen betsjutte dat
der noch mear histoaryske pannen, mar dan
lytsere, leech komme te stean. Boppedat wat is
der moaier as de ferneamde Friezen, lykas Eise
Eisinga, Marijke Meu, Gysbert Japicx en Grutte
Pier yn harren bertehûs te betinken?
Mar dat betsjut dat we bakken fol jild nedich
ha. We moatte dus Gysbert yn syn bertehûs
litte, mar wat komt der dan yn it stedhûs? De
weryndielingen en de digitale feroaringen yn
de wrâld gean echt wol troch. Dus krije we yn
Fryslân noch folle mear monuminten dy’t we yn
stân hâlde moatte. Mar dy binne makliker fol te
krijen as dy lege jildbakken.

Ziekenhuistekening (‘De Verpleegster’), 1990. Gemengde
techniek in gelaagd papier. (Particuliere collectie)
ziekenhuis om zo reliëf te creëren. De tekeningen met
een kwetsbaar karakter werden allemaal verkocht, waardoor de kunstenaar in een nieuw atelier een nieuwe
start kon maken. In dat Heerenveense atelier werkt hij
tot de dag van vandaag aan zijn omvangrijke oeuvre.
Nog steeds is hij gericht op verdieping en vernieuwing, of zoals hij het zelf zegt: ‘Ik heb heimwee naar
de toekomst.’ Opvallend is het grote aantal werken
uit particuliere collecties op de tentoonstelling. Naast
uitgebreid onderzoek ging aan de expositie ook een
publieke oproep vooraf, waardoor de minder bekende
en zelfs onbekende werken aan de selectie konden
worden toegevoegd.
De tentoonstelling is tot en met 8 januari 2017 te zien
in Museum Belvédère in Heerenveen-Oranjewoud.
De catalogus Heimwee naar de toekomst is geschreven
door Susan van den Berg, telt 128 pagina’s en kost
€ 29,95.
www.museumbelvedere.nl
Sjoerd de Vries is op 9 november 75 jaar
geworden. Als verjaardagscadeau hebben
sympathisanten de Stichting Sjoerd de Vries
opgericht met als doel het werk van de kunstenaar
meer te promoten.
www.stichtingsjoerddevries.frl

BOEKEN KORT

MARIJKE DE BOER

Denk niet dat ik slecht ben.
Margaretha Zelle vóór Mata Hari
Lourens Oldersma (red.)
Bornmeer/Tresoar, Gorredijk/
Leeuwarden, 2016
216 p. | isbn 9789056153823 | € 25

Het Friesland van Johann Hermann
Knoop
Johann Hermann Knoop (inl. Geart
de Vries)
Bornmeer, Leeuwarden, 2016
80 p. | isbn 9789056153892
€ 12,50

48 Brieven van Margaretha Zelle
lagen ruim honderd jaar in een
familiearchief. De brieven uit
begin 20ste eeuw schetsen de meest belangrijke
fase in de ontwikkeling van Margaretha Zelle tot de
wereldberoemde Mata Hari. Ze heeft net een ongelukkig
huwelijk achter de rug en probeert de draad weer op te
pakken. In het boek zijn ook niet eerder gepubliceerde
foto’s opgenomen.

Alma-Tadema I Klassieke verleiding
Elizabeth Prettejohn en Peter Trippi
(red.)
WBooks, Zwolle, 2016
240 p. | isbn 9789462581586
€ 39,95

Alma -Tadema

De Spion
Paulo Coelho, oersetting Jantsje
Post en Jetske Bilker
De Arbeiderspers, Amsterdam,
2016
170 s. | isbn 9789029511421
€ 18,99

Het boek is een selectie uit de
Tegenwoordige Staat of Historische
Beschryvinge van Friesland uit 1763 van Johann Hermann
Knoop. Maria Louise van Hessen-Kassel haalde hem als
hovenier naar Friesland, maar hij ontpopte zich al snel
tot een veelzijdig publicist. In zijn Tegenwoordige Staat
beschrijft hij de provincie in de 18de eeuw en behandelt
een breed scala aan onderwerpen.

klassieke verleiding

Alma-Tadema, klassieke verleiding gaat over de fascinatie van de kunstenaar Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) voor de
klassieke oudheid. Als geen ander wist hij in zijn oeuvre het dagelijks leven uit die tijd tot leven te wekken. De ateliers
die hij met zijn echtgenote Laura en twee dochters vormgaf in de Londense wijk St. Johns Wood waren hierbij onmisbaar.
Alma-Tadema werd geboren in Friesland, studeerde in België en verhuisde in 1870 naar Londen. Daar nam zijn carrière
een hoge vlucht. Zijn werken bepaalden in belangrijke mate onze beeldvorming over de klassieke oudheid. De echo van AlmaTadema’s schilderijen klinkt nog altijd door in theater- en filmproducties. Dit boek is het resultaat van nieuw onderzoek
door Europese en Amerikaanse experts en begeleidt de tentoonstellingen in het Fries Museum (Leeuwarden), Belvedere
(Wenen) en Leighton House Museum (Londen).

www.wbooks.com

Yn De spion rekonstruearret de
Braziliaanske skriuwer Paulo
Coelho it gloarjerike en tragyske libben fan Mata Hari.
Har jeugd, ûngelokkige houlik, bern, de opkomst as
dûnseres, har omgong mei heechpleatste militêren
en politisy en de beskuldiging fan spionaazje en
heechferried. Der is ek in Nederlânske edysje ferskynd
by De Arbeiderspers yn oersetting fan Piet Janssen (isbn
9789029511346).

De Schierstins, middeleeuws
torenkasteel in Feanwâlden
Erwin Boers
Uniepers Uitgevers, Hoorn, 2016
112 p. | isbn 9789087410339
€ 15,90
In de late middeleeuwen was het
Friese landschap bezaaid met kleine kastelen. In de
meeste gevallen ging het om torenstinzen. Aan het
einde van de middeleeuwen vervulden de torenstinzen
een belangrijke rol in de bloedige Friese oorlogen. De
Schierstins in Feanwâlden bleef als enige middeleeuwse
exemplaar bewaard en staat centraal in dit boek.

Een varend eiland
J. Slauerhoff (red. Hein Aalders)
De Arbeiderspers, Amsterdam,
2016
456 p. | isbn 9789029500005
€ 29,99
Dichter en scheepsarts Jan Jacob
Slauerhoff (1898-1936) reisde de
hele wereld over. Uit verre havens
verstuurde hij brieven aan studievrienden, geliefden,
literaire vrienden en vriendinnen, uitgevers, collegaartsen en familieleden. De brieven vol sarcasme,
zelfspot en romantisch fernweh lezen als een
autobiografie.

ALMA-TADEMA
klassieke verleiding

In het boek bij de gelijknamige
tentoonstelling in het Fries
Museum wordt Alma-Tadema beschreven als een
schilder die een van de beste verhalenvertellers van zijn
tijd werd. Met zijn voorstellingen en overmoed had hij
grote impact. Zijn werken inspireerden de makers van
films als Exodus en Gladiator.

Sporen van Alma-Tadema in
Dronrijp en Leeuwarden
Gert Elzinga (inl.)
Historisch Centrum Leeuwarden,
Leeuwarden, 2016
80 p. | isbn 2001000008360
€ 7,50
In de serie Stads- en
Dorpswandeling is het deel Sporen
van Alma-Tadema in Dronrijp en Leeuwarden verschenen.
Daarin worden de sporen gevolgd van de Friese roots
van Alma-Tadema: de plekken waar hij heeft gewoond
en waar hij (vermoedelijk) in zijn Friese tijd zijn stappen
heeft gezet. Ook wordt ingegaan op de mensen met wie
hij omging in zijn jonge jaren.

Statig Beetsterzwaag.
Parklandschap rond een Fries dorp
Ronald van Immerseel en Peter
Verhoeff
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2016
128 p. | isbn 9789053454978
€ 24,95
Deze landschapsbiografie beschrijft
het ontstaan als ontginning vanuit het Koningsdiep,
de ontwikkeling van het dorp, de sociale verhoudingen
tussen landgoedeigenaren en de lokale bevolking en
de opkomst van het toerisme vanaf de 19de eeuw.
Er is bijzondere aandacht voor de landgoederen en
buitenplaatsen met de karakteristieke parken en tuinen.

De eerste Gouden Eeuw
Luit van der Tuuk
Omniboek, Utrecht, 2016
272 p. | isbn 9789059776517
€ 19,99
De basis voor de overzeese handel
in de Gouden Eeuw werd al tijdens
de vroege middeleeuwen gelegd.
De bewoners van onze kuststreken
trokken erop uit om in den vreemde handel te drijven.
Zij onderhielden een geolied handelsnetwerk dat de
economie in het noordelijk deel van Europa op een
ongekende wijze deed opbloeien.

Vikingen - Noormannen in de Lage
Landen
Luit van der Tuuk
Omniboek, Utrecht, 2016
288 p. | isbn 97894401906821
€ 19,99
In de vroegste geschiedenis
van onze landstreken spelen de
Vikingen een belangrijke rol. Ze
hadden in de 9de en 10de eeuw vele grafplaatsen en
nederzettingen in Nederland en België. Luit van der
Tuuk beschrijft de bonte stoet van kooplieden, ballingen
en avonturiers en schetst een kleurrijk beeld van deze
even roerige als onderbelichte geschiedenis van de Lage
Landen.

Frieslands verleden
Douwe Kooistra, Erik Betten en
Pieter Anko de Vries (red.)
Bornmeer, Gorredijk, 2016
288 p. | isbn 9789056152833
€ 17,50
In samenwerking met de Fryske
Akademy en het Friesch Dagblad is
deze bundel met vijftig verhalen
ontstaan waarin gerenommeerde historici de Friezen en
hun geschiedenis beschrijven. Er wordt niet alleen een
overzicht gegeven van de Friese geschiedenis, maar ook
markante figuren en wetenswaardigheden passeren de
revue.

Missing in action
Lieuwe Boonstra
Uitgave in eigen beheer, De Knipe,
2016
104 p. | € 17,50 (o.a. te koop bij
boekhandel Planteyn in Gorredijk)
Reconstructie van het neerstorten
van de Britse bommenwerpers in
Oudehorne en Ter Idzard op 14
september 1942. In Oudehorne kwam de zevenkoppige
bemanning daarbij om het leven, de zeven vliegers van
de crash bij Ter Idzard konden tijdig het toestel verlaten.
Boonstra vertelt het verhaal van de bemanningen aan
de hand van ooggetuigen, nabestaanden en enkele
vliegers zelf.
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KALENDER
4 december
DE ZUSSEN VAN VINCENT
Lezing van kunsthistoricus Willem-Jan Verlinden over
de drie zussen van de familie van Vincent en Theo van
Gogh. Twee zussen, Anna en Liesbeth, woonden ooit in
Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

MARIJKE DE BOER

tot en met 8 januari 2017
ANCIENT LIGHT
Tentoonstelling met werk van viltkunstenares Claudy
Jongstra, met schetsen, proeven en foto’s van het maakproces van tal van werken en een groot nieuw werk.
www.friesmuseum.nl

DENDROCHRONOLOGISCH ONDERZOEK
Lezing van Paul Borghaerts over dendrochronologisch
onderzoek in Friese boerderijen.
www.fryske-akademy.nl

ALMA-TADEMA: DE
TRUKENDOOS VAN
ALMA-TADEMA
Introductie van
conservator Marlies
Stoter op de
tentoonstelling AlmaTadema: Klassieke
Verleiding. Het thema
is de trukendoos van
Alma-Tadema.
www.friesmuseum.nl

8 en 15 december
ALMA-TADEMA: OP BEZOEK IN CASA TADEMA
Introductie van conservator Marlies Stoter op de
tentoonstelling Alma-Tadema: Klassieke Verleiding. Het
thema is op bezoek in Casa Tadema.
www.friesmuseum.nl

EEN EEUW HBO IN LEEUWARDEN
Lezing van Herman Maring en Simon van der Wal over
de geschiedenis van de NHL en voorlopers.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

11 december
ALMA-TADEMA’S AZIATISCHE KERAMIEKCOLLECTIE
Lezing van Eline van den Berg (Keramiekmuseum
Princessehof) over Alma-Tadema’s fascinatie voor
Japanse en Chinese kunst.
www.friesmuseum.nl

15 december
LUNCHLEZING
Lezing van Anne Mieke Backer over tuinkunst in
oorlogstijd.
www.tresoar.nl

16 december
SIEPERDA SYMPOSIUM
Het symposium heeft als thema ‘Kennisontwikkeling in
de moderne bedrijfsgeschiedenis van Fryslân.’
www.fryske-akademy.nl

tot 7 januari 2017
1666 IN BREDER PERSPECTIEF
Tentoonstelling over het in 1666 in brand steken van
170 schepen op de rede van Vlieland door de Engelsen.
De Nederlandse vloot nam wraak tijdens de bekende
Tocht naar Chatham.
www.trompshuys.nl

tot en met 8 januari 2017
SJOERD DE VRIES
Overzichtstentoonstelling van Sjoerd de Vries.
Naast landschappen, stillevens en naakten zijn ook
turfbeeldjes, ziekenhuistekeningen en vroege werken
te zien.
www.museumbelvedere.nl

tot en met 8 januari 2017
HET MAZA-GEBOUW EN DE KOKOSFABRIEK
Tentoonstelling van stalen (proefstukken, monsters)
afkomstig uit de Kokostapijtfabriek Gebr. van der Schoot.
www.hannemahuis.nl
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NIEUW!
Tentoonstelling in Museum Joure over de geschiedenis
van de industrie van nu en de ontwikkelingen van de
afgelopen 200 jaar.
www.museumjoure.nl

12 en 26
januari 2017

8 december

11 december

tot en met 16 april 2017

21 januari 2017
1666
Symposium ‘1666, De ramp van Vlieland en Terschelling’ van de wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske
Akademy in de Maritieme Academie in Harlingen.
www.fryske-akademy.nl

22 januari 2017
FRIES INTERIEUR
Lezing van prof.dr. Johan de Haan over bedstee- en
kastenwanden in het Friese interieur.
www.museumhindeloopen.nl

tot en met 9 juli 2017
SEXY CERAMICS
Tentoonstelling in Keramiekmuseum Princessehof
over erotiek en keramiek met klassieke Griekse vazen,
verfijnd Aziatisch porselein en moderne keramiek.
www.princessehof.nl

26 januari 2017
EPO VAN DOUWMA-LEZING
Lezing door oud-Leeuwarder Jan Jaap van der Wal
in Dorpskerk Huizum te Leeuwarden.
www.facebook.com/Dorpskerk-Huizum

tot en met 7 februari 2017
ALMA-TADEMA-KLASSIEKE VERLEIDING
Tentoonstelling met ruim tweehonderd objecten van
Alma-Tadema, waaronder schilderijen, tekeningen,
prenten en voorwerpen uit zijn atelier.
www.friesmuseum.nl

26 februari 2017
FRIESE SCHILDERKUNST IN DE GOUDEN EEUW
Lezing van dr. Piet Bakker over de verrassend
omvangrijke en veelzijdige schilderijenproductie in
Friesland in de 17de eeuw.
www.museumhindeloopen.nl

tot en met 26 februari 2017
WAT BEZIELT JE?
Tentoonstelling over 80 jaar Karmelklooster in
Drachten.
www.karmelklooster.nl

6 april 2017
JANSONIUS-LEZING
Lezing door prof. A. Brenninkmeijer (oud Nationale
Ombudsman) in Dorpskerk Huizum te Leeuwarden.
www.facebook.com/Dorpskerk-Huizum

oant en mei 10 septimber 2017
HALBERTSMA
Utstalling oer de Halbertsmafabriken yn Grou.
www.museumhertfanfryslan.nl

VERWACHT

Op 26 februari
1853 stak vanuit
de Harlinger
haven het
stoomschip The
City of Norwich
van wal, met
aan boord Sake
Kooistra.
Met zijn ouders
emigreerde hij
naar Amerika,
waar hij als Silas
Coster deelnam aan de Amerikaanse Burgeroorlog. Het beloofde land werd een
drama: Sake sneuvelde in de Slag van
Gettysburg. Het volgende nummer van
Fryslân verschijnt op 25 januari 2017.

Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!
Laat u verrassen of verras uw vriend, vriendin,
relatie of familie met een kostelijk verhaal over de
Nederlandse kookkunst met vorstelijke gerechten
van Koning Willem I in de hoofdrol!
• luxe uitvoering met harde kaft • full colour • 250
pagina’s • formaat 208 x 288 mm • 300 foto’s en
illustraties • 150 authentieke gerechten • receptuur
met volledige beschrijving

Voor slechts

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

BESTEL NU!

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

Presentatie boek Paleis ‘t Loo

Prinsenweg 1, Heerenveen

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

 info@dekoningshof.nl

Sfeervolle accommodatie met zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart

Ruim eigen parkeerterrein

Bedrijfscatering

Gezellig tuinterras

Partycatering

Lunch en plateservice
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