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COLOFON
Historisch tijdschrift Fryslân is een uitgave van het Koninklijk
Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur/Keninklik Frysk
Genoatskip foar Skiednis en Kultuer. www.friesgenootschap.nl
Fryslân verschijnt tweemaandelijks.

VAN DE REDACTIE
Naar buiten!

Hoofdredactie: Siebrand Krul. Eind- en beeldredactie: Marijke de
Boer. Redactie: Jeanine Otten, Kerst Huisman, Meindert Seffinga,
Doeke Sijens, Hans Koppen en Jan van Zijverden.

Het is niet lastig te raden waardoor dit ‘Jaar
van de historische buitenplaats’ zo succesvol is.
Staat het bouwwerk er nog, dan is dat door-
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gaans mooi om te zien en prikkelt het lang de
nieuwsgierigheid doordat het veelal niet te
bezichtigen is. Is het verdwenen, dan leeft de
mysterieuze geschiedenis voort, niet zelden met
dramatische wendingen, met het verval en de
Beslingastate in 1723, naar een tekening van

onvermijdelijke sloop als spectaculair slot. De
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rest. En er is voor elk wat wils: elke Fries woont op fietsafstand van zo’n buitenplaats.
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gerlijke landhuizen) zijn er niet veel, dus tellen we ook adellijke stinzen (Schierstins)

bizarre figuren en zwarte schapen) doen de
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Oranienbaum in Duitsland niet makkelijk te befietsen, maar heeft wel degelijk boeiende Friese connecties. Kippenburg, het landhuis van de Van Swinderens, is nog in
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Rijksuniversiteit Groningen, gaat daar op in. Van de honderden verdwenen states en
stinzen is die van Van Sytzama’s in Friens alleen al interessant doordat de familie nog
(Beslinga) of geen state. Een buitenplaats was meer dan een gebouw: het voegde
landschappelijke kwaliteit aan de omgeving toe en was bedrijfsmatig een microeconomie waarvan voorbeelden uit Oranjewoud een goede inkijk bieden in het
verschijnsel dat nu tot de meest waardevolle erfgoederen behoort. In deze Fryslân
is een nieuwe rubriek, Cold Case. Nelleke IJssennagger van het Fries Museum kijkt
daarin met een andere blik naar museale objecten.
Siebrand Krul
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REDACTIE
Marijke de Boer (Sigerswâld, 1971) studeerde
Zweeds en Fries in Groningen. Werkzaam bij Omrop
Fryslân en Letterhoeke (Tresoar).

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

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

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

Jeanine Otten (Amsterdam, 1959) studeerde na voltooien 1e-graads tekenopleiding kunstgeschiedenis in
Amsterdam. In 1988-2008 werkzaam bij het Rijksarchief
in Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, het
Gemeentemuseum Arnhem, Gemeentearchief Zwolle en
het Historisch Centrum Overijssel. Sinds 2008 collectieregistrator Gemeentemuseum het Hannemahuis /
beheerder oude stadsarchief Harlingen. Publiceert over
lokale geschiedenis.
Jan van Zijverden (Waarder (ZH), 1967) studeerde
maritieme geschiedenis in Leiden. Werkte bij het
Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Mariniersmuseum Rotterdam en sinds 2004 als hoofd Educatie
& Informatie bij het Fries Museum. Publiceerde tal van
artikelen, vooral op maritiem gebied.
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THEMA: BUITENPLAATSEN
Hofsteden, herenkamers en buitenplaatsen

4 Cold case
Runenstaf van Bernsterburen

De populariteit van buitenplaatsen in de Republiek der Verenigde
Nederlanden stamt uit de 17de eeuw. Onderzoek moet uitwijzen hoe

6 Plekken met verhalen
Het Schaapmarktplein te Sneek

de buitenplaats zich als landschappelijk en cultureel fenomeen in

10

9 Saskia Uylenburgh, een
eigenzinnige muze

Oranienbaum, oppepper voor de omgeving
Het stadje Oranienbaum in het Duitse Saksen-Anhalt leefde het
afgelopen halfjaar helemaal op. Dat kwam door de succesvolle

26 Kort nieuws
27 Gemengde berichten
Column Eelke

12

tentoonstelling ‘Huis van Oranje – Dutch Design’ in het deels
gerestaureerde paleis Oranienbaum dat een Friese geschiedenis kent.

Spoorloos Beslingastate
De vroegste vermelding van Beslingastate in Friens is van 1410. Ruim

28 Bij het graf van…
Dieke Dijkstra
30 Boeken

Friesland heeft ontwikkeld.

300 jaar was het slot verbonden met de familie Van Sytzama. De

15

laatste bewoner, Eizo de Wendt van Sytzama, stierf in 1843. Een paar
jaar later werden de bezittingen geveild en het slot afgebroken.

Kippenburg, een gekoesterd familiebezit

31 Kalender
Verwacht
KFG nieuws

Het landhuis Kippenburg kent een bijzondere historie. Jonkheer
Oncko van Swinderen bouwde het omstreeks 1830. Later werd het

18

een ‘uitspanning’ met een logement. Afstammelingen van de Van
Swinderens verpachten het landgoed nog steeds.

Onmisbare krachten op de buitenplaats
Tuinbazen en tuinknechten waren onmisbaar op een buitenplaats
omdat ze dagelijks voor groente en fruit zorgden voor de bewoners.
Op het omslag: Aquarel van huize Oranjewoud van Paul Machon.
Huize Oranjewoud is in 1829 gebouwd door Hans Willem de Blocq
van Scheltinga. Het is in neoclassistische stijl en heeft een wit
gepleisterde gevel met zuilenportiek. (Museum Willem van Haren)

22

Soms waren tuinbazen heel lang bij één familie in dienst, zoals Jeep
Bosma van huize Oranjewoud. Hij was 63 jaar in functie.

3
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COLD CASE

NELLEKE IJSSENNAGGER

Runenstaf van
Een Duitse kam haalde onlangs het nieuws, omdat deze versierd is met de runeninscriptie ‘kombu’: kam. Dit lijkt
misschien raar, maar het benoemen van voorwerpen of het aangeven van de eigenaar met een runeninscriptie
komt veel voor. Het Fries Museum heeft een tiental objecten met runeninscripties uit Friese bodem die heel wat
mysterieuzer zijn. De runenstaf uit de terp Bernsterburen gevonden in 1881 spant met de inscriptie ‘tuda æwudu
(of æludu) kiuspu tuda’ de kroon. Wat betekent de mysterieuze inscriptie op dit voorwerp en wat doen runen
eigenlijk in Friesland?

D

De oorsprong van het runenalfabet, ook wel

runeninscriptie te duiden, komt doordat je de

gedateerd. Het is een uniek object, omdat er

‘futhark’ genoemd naar de eerste zes tekens,

tekens moet herkennen, interpreteren en er

geen gelijke van bekend is in Nederland of

is omhuld met mystiek. Er zijn verschillende

woorden van moet maken. Doordat elk teken

daar buiten. Daarom is het een mysterie waar

theorieën die er vanuit gaan dat de tekens

voor één of meerdere klanken staat en er niet

de staf voor gediend heeft. Staven in een

gebaseerd zijn op andere alfabetten. De

altijd een duidelijk scheiding tussen woorden

t-vorm zijn op zichzelf wel een bekend

Middeleeuwse Scandinavische gebruikers van

bestaat, is het interpreteren van inscripties

verschijnsel, bijvoorbeeld in Ierland waar ze

de runen houden er zelf een ander verhaal op

een oefening in het lezen van tekens en

vaak als bisschopsstaf dienst deden. Ierse

na. Hun belangrijkste god Odin, bij ons

woorden die we soms (nog) niet kennen.

archeologen menen echter dat het Friese
exemplaar niet uit Ierland komt. In de eerste

Wodan genoemd, ontdekte de runen toen hij
ondersteboven aan een boom hing om

De walvisbenen staf

instantie wordt het object in de inventaris

zichzelf te offeren. Door de gebruikers van

De runenstaf van Bernsterburen is een

opgenomen als ‘benen wandelstok

toen werd dan ook gedacht dat runen

t-vormige staf van walvisbeen, die versierd is

(gebroken) uit Baard’ maar conservator

magische krachten en betekenissen bevatten.

met driehoekige versieringen en dierkoppen.

P.C.J.A. Boeles schrijft later dat het om ‘een

Op basis hiervan wordt de staf rond 800

merkwaardige en enige, uit losse delen van

Friese inscripties
Hoewel het futhark vooral bekend is van de
inscripties op runenstenen van de Vikingen
(750-1050) bestaat het al eeuwen eerder. Men
gebruikt het runenalfabet tot soms ver in de
18de eeuw in het hele gebied rond de
Noordzee, van Groenland tot het continent.
Friesland en Groningen, samen een deel van
het oude Frisia, steken met het voorkomen
van de runeninscripties duidelijk af bij de rest
van Nederland waar maar twee inscripties
bekend zijn. Het Friese gebied kent vooral
inscripties uit de 5de en 6de eeuw. De vraag is
of je deze inscripties echt Fries mag noemen
of Anglo-Fries, waarbij je ze moet zien als
onderdeel van de Angelsaksische inscripties
waar ze taalkundig veel op lijken. Hier wordt
momenteel aan de universiteiten van
Eichstätt en München onderzoek naar
gedaan. Dat het zo lastig is om een
4

De inscriptie op de runenstaf uit de terp Bernsterburen is lastig te duiden. (Fries Museum)
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Bernsterburen
Cold Case
Nieuwe technieken, andere vragen en actuele
vondsten en inzichten maken dat we museale
objecten soms met andere ogen gaan bekijken als
we ze opnieuw bestuderen. In de rubriek Cold Case
neemt Nelleke IJssennagger, conservator terpencultuur
en Middeleeuwen van het Fries Museum, steeds één
voorwerp uit de collectie van het Fries Museum onder
de loep.

van runeninscripties. Doordat ze meestal
moeilijk zichtbaar zijn, kunnen ze jarenlang
onopgemerkt gaan. Misschien heeft het Fries
Museum dus nog wel meer spannende
inscripties die in het museumdepot liggen te
wachten op ontdekking. De runenstaf van
Bernsterburen zal vanaf de opening in 2013 te
walvisbeen opgebouwde commando- of bode

Speculaties

staf met een dwarse kop’ gaat, afkomstig uit

Als de inscriptie niet op rechtspraak of

de terp Bernsterburen. Archeoloog Egge Knol

echtelijke ruzie duidt, zijn er vele speculaties

ontdekte in 1989 dat er een runeninscriptie

over de betekenis van de tekst mogelijk. Zou

op de staf stond. Runologe Tineke Looijenga

het bijvoorbeeld iets te maken kunnen

heeft de inscriptie bestudeerd en komt tot

hebben met de kerstening, omdat een

twee mogelijke interpretaties. Bij de vertaling

dergelijk staf vaak een attribuut van een

Tuda, een getuige kies jij, Tuda gaat ze ervan

bisschop is? Een spannend idee, zeker omdat

vanuit dat de staf iets met rechtspraak te

de leerling van de vroeg overleden bisschop

maken heeft. De naam Tuda zou dan die van

Tuda van Lindisfarne in Engeland de bekende

een Asega, een rechter zoals bekend uit de

St. Wilfrid is, die eind 7de eeuw als missionaris

Oudfriese rechtsteksten, zijn. Mogelijk werd

naar Friesland kwam. Misschien verwijst de

de staf gebruikt om een eed op te zweren.

staf naar Wilfrids voorganger en is het een

Een tweede optie die Looijenga geeft, is dat

van de weinige tastbare overblijfselen van de

de namen Tuda en Æludu naar een huwelijkse

bekering die we vooral uit verhalen kennen?

ruzie tussen ene Tetta en haar man Alundus

De staf en de inscriptie bieden helaas geen

verwijzen. Hun legende is overgeleverd

uitsluitsel. Hoewel de runenstaf al sinds 1881

omdat zij de ouders zijn van de latere

in het Fries Museum is, werden de runen pas

St. Hathebrandus zouden zijn.

in 1989 bij toeval ontdekt. Dat is vaak het lot

zien zijn in het nieuwe Fries Museum. <

Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) rondde in 2010
de onderzoeksmaster Classical, Medieval and
Renaissance Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen
af. Daarvoor behaalde zij een vrije bachelor
Scandinavistiek/Archeologie met een minor
Oudgermaans. Ze is collectieconservator terpencultuur
en Middeleeuwen bij het Fries Museum en werkt
daarnaast aan een promotieonderzoek bij de RUG.

> Meer weten?
• Egge Knol en Tineke Looijenga, ‘A Tau Staff with
Runic Inscriptions from Bernsterburen (Frisia)’ in
Bremmer, et al. (red.), Aspects of Old Frisian
Philology, 1990, Amsterdam/Groningen
• P.C.J.A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw,
’s-Gravenhage, 1951
• Evert Kramer et al. (red.), Koningen van de
Noordzee, Assen/Groningen, 2003
• R.I. Page, Runes, 1987
• Tineke Looijenga, Text and Context of the Oldest
Runic Inscriptions, 2003
5
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

Onbekommerd drinken toeristen
hier hun koffie, of iets sterkers.
Lekker in de zon, uit de wind. Het
Schaapmarktplein in Sneek is een
heerlijk plekje. Er is altijd wat te
beleven; de hele stad trekt hier al
wandelend of fietsend voorbij.
Zien en gezien worden is het
devies. Niemand realiseert zich dat
een meter ònder de terrasgangers
water stroomt. Ongezien, stil en
donker. Hier ligt het begin van
Sneek als handelsstad.

Het Schaapmarktplein te Sneek

S

1200 de Hemdijk aangelegd. Die dijk loopt

de Neltjeszijl het handelscentrum van de stad.

Zuidwesthoek, zowel wat betreft openbaar

van Jirnsum, ten noorden van het toen net

Schepen, sluis en water zijn op het Schaap-

bestuur als op het gebied van dienstverlening,

ontstane Sneekermeer, naar Tjerkwerd bij

marktplein allang niet meer te zien, maar

nijverheid en handel. Deze centrumfunctie is

Bolsward. De waterkering loopt ook dwars

onder het smalste pand aan de noordkant van

al vanaf vroeger tijd het resultaat van de

door Sneek. Oosterdijk, Marktstraat en Nauwe

het plein, de tabakszaak van Sipma, liggen

gunstige ligging van Sneek: de stad ligt als

Noorderhorne maken er deel van uit. Waar de

nog de restanten van de zijl, nu als verwulft.

een spin in een waterweb. Vanuit zes

dijk in aanleg een afwateringspriel kruiste,

De Neltjeshaven werd in de 19de eeuw

richtingen is de plaats over water te bereiken.

moest een uitwateringssluis komen. Dat werd

overkluisd. Daardoor ontstond het

In tijden dat het verkeer over land niet veel

de Neltjeszijl. De priel werd later vergraven

Schaapmarktplein; de plek waar in schapen

voorstelde was dat een enorm locatievoordeel.

tot de tussen Grootzand en Franekervaart

werd gehandeld. De oostelijke zijde van het

lopende Neltjeshaven. Schepen konden de

plein heette daarvóór het Coorenmarct, zo

Op zoek naar Neltjeszijl

uitwateringssluis niet passeren zodat hun

leert ons de kaart van Blaeu uit 1649. De

Zo rond 1100 slibde de Middelzee dicht. Dat

vracht moest worden uitgeladen en

bejaarde Neltjeshaven loopt nog steeds onder

had tot gevolg dat het water uit de

overgedragen. Dat gaf aanleiding om in de

het plein. En nog immer vertellen Snekers

veengebieden ten zuiden van Sneek niet meer

buurt van de Neltjeszijl opslagplaatsen,

elkaar verhalen over hoe vroeger, héél

naar het noorden kon stromen, maar richting

herbergen en winkels voor scheepsbenodigd-

vroeger, waaghalzen het aandurfden om met

het Almere moest worden geleid, de latere

heden te vestigen. Ook handelaren kozen

kleine bootjes ònder de stad door te varen.

Zuiderzee. Om Sneek en wijde omgeving bij

voor deze centrale plek. Naast het (oudere)

storm te beschermen tegen vanuit het zuiden

kerkelijke centrum van Sneek aan het Oud

opdringend water werd omstreeks het jaar

Kerkhof ontstond zo, vanaf de 13de eeuw, bij

6
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Sneek is het onbetwiste centrum van de Friese

Het Schaapmarktplein omstreeks 1900. (Fries Scheepvaart
Museum)

11-09-2012

21:09

Pagina 7

(Kaart Kerst Huisman)
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Textielhandel

Lapkepoepen waren textielhandelaren, veelal

Het Schaapmarktplein is dus het oude hart van

afkomstig uit Mettingen in Westfalen

handeldrijvend Sneek. Daarvan getuigen ook

(Duitsland). Vanaf de tweede helft van de 18de

de vele winkels, nu en in het verleden. Op de

eeuw trokken die met hun handelswaar in een

foto valt niet alleen de monding te zien van de

pak op hun rug langs de boerderijen in deze

overkluisde Neltjeshaven, maar ook hoe

streek. Later vestigden zij zich met

omstreeks 1900 aan de oostkant van het plein

textielwinkels in de stad. Sneek was een

enkele voorname panden staan. Het grootste

gewilde vestigingsplaats, zowel vanwege de

daarvan is het prestigieuze hotel De Stad

goede waterverbindingen als vanwege de

Munster, toen uitgebaat door Clemens August

welvaart van stad en ommeland. Een

Stockmann. Deze Clemens Stockmann was

opmerkelijk aantal lapkepoepen ontwikkelde

nazaat van een ‘lapkepoep’, één van de velen

zich in Sneek tot succesvol ondernemer. Namen

die zich in Sneek hebben gevestigd.

als Stockmann, Schweigmann, Schrakamp,

Onder het sigarenmagazijn van Sipma: de plek van de oude
Neltjeszijl. (Foto Hans Koppen)

Bervoets en Lampe zijn met die
Standbeeld van Pieter Sjoerds Gerbrandy. Op de achtergrond
de tabakszaak van Sipma waaronder zich de restanten van de
Neltjeszijl bevinden. (Foto Hans Koppen)

grootwinkelbedrijven verbonden. Ook de
Brenninkmeijers, stichters van het
wereldconcern C&A, zijn in Sneek begonnen.

De locatie van de Neltjeszijl op de kaart van Sneek van Blaeu
(1649).

Hun eerste winkel, uit 1841, was gevestigd aan
de Oosterdijk. Waar op het Schaapmarktplein

vertrek van De Geer werd Gerbrandy door

eerst het hotel De stad Munster stond, kwam

koningin Wilhelmina tot minister-president

later een vestiging van Vroom & Dreesmann,

benoemd. Via Radio Oranje sprak hij geregeld

eveneens een onderneming met een sterke

het bezette vaderland toe. In 1945, na de

inbreng van Sneker lapkepoepen. Nu zijn op

bevrijding, trad hij af. Gerbrandy was als

die plek, achter historiserende

gymnasiast uitstekend geschoold in Grieks,

nieuwbouwgevels, modewinkels gevestigd.

Latijn en Duits (de wetenschappelijke wereldtaal van die tijd), maar niet in het Engels. In

Minister-president Gerbrandy

Londen leverde hem dat de nodige problemen

Iets terzijde van de terrasjes staat op het

op. Zo merkte Gerbrandy bij het zien van

Schaapmarktplein een standbeeld. Het stelt

enkele goedgeklede Engelse dames eens op:

Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) voor,

‘I like the ladies toilets’, en bij een bezoek aan

geboren in Goënga, onder de rook van Sneek.

Churchill begroette hij die collega met:

Gerbrandy hield een advocatenkantoor in de

‘Goodbye, prime minister!’, waarop deze

Peperstraat, een zijstraatje van het Schaap-

antwoordde: ‘Well, a very short visit indeed’. <

marktplein. Hij stond bekend als een sociaal
bewogen man. Na een hoogleraarschap aan de
Vrije Universiteit volgde in 1939 zijn
benoeming tot minister van Justitie. In die
hoedanigheid kwam hij in 1940, na de
capitulatie, met de rest van het gevluchte
kabinet in Londen terecht. Na het smadelijke

> Meer weten?
• M. Schroor e.a., Sneek, van veenterp tot waterpoortstad, Leeuwarden, 2011
• H. Koppen, Sneek. Wandelen door de geschiedenis
van een waterstad, Amersfoort, 2008
7
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PETER DE HAAN

Saskia Uylenburgh
Een eigenzinnige muze
Toen de Leeuwarder burgemeestersdochter Saskia Uylenburgh 400 jaar geleden in de Grote Kerk werd
gedoopt, konden haar ouders niet bevroeden dat haar door Rembrandt geschilderde portretten anno 2012
menig internationaal museum zouden sieren. Dit nakomertje zou zich ontwikkelen tot een eigenzinnige Friezin
die – zonder enige begeleiding van familie – al vroeg naar het toen verre Amsterdam zou verhuizen.

N

Niet alleen Saskia zelf oefende vanwege haar

ken (woonhuis Lambert Jacobsz. en Wybrand

achtergrond invloed uit op ‘de BV Rembrandt’

de Geest, familie en tijdgenoot van Saskia)

(als model, muze, inbrenger van familiefor-

hebben laten zien. Intrigerend is een uit-

tuin; zij wist beter dan hij om te gaan met

spraak van het Hof van Friesland van 16 juli

Rembrandts rijke opdrachtgevers). Ook haar

1738. Saskia’s familieleden hoopten een deel

familie speelde een belangrijke rol in het

van Saskia’s erfenis terug te krijgen mocht zij

leven van de gevierde schilder. De kunstenaar

voortijdig overlijden. Sommigen beschuldigen

beleefde tijdens zijn huwelijk met Saskia zijn

het echtpaar van verkwisting. Rembrandt en

productiefste periode. Saskia’s neef, Hendrick

Saskia spanden een proces aan tegen Albertus

Uylenburgh, had in Amsterdam één van de

van Loo en diens zuster Mayke (gelieerd aan

grootste kunsthandels in de 17de eeuw met

Gerrit van Loo) wegens boosaardige laster

een dependance in Leeuwarden, bestierd

over de financiële handel en wandels van de

door Lambert Jacobsz. De laatste verkocht in

Van Rijns. Hun advocaat was (opmerkelijk

zijn huis oostelijk van de Jacobijner Kerk ook

genoeg) Ulricus Uylenburgh, Saskia’s broer.

(kopieën van) Rembrandts zoals uit een inven-

Rembrandt erkende dat ze veel geld uitgaven

tarisatie bleek. Rembrandt trok vanuit Leiden

maar dat kwam omdat hij en zijn vrouw nu

bij Hendrick Uylenburgh in, ontwikkelde zich

eenmaal ‘rijckelyck endde ex superabundanti

daar verder, zorgde voor productie die
Hendrick verkocht. Hendrick opende een atelier waar Rembrandt leerlingen begeleidde.
Dankzij Hendrick Uylenburg kreeg

begoediget [sijn]’. Hij verkwistte geen geld,
Gravure van Saskia Uylenburgh door Jos Nauwens uit 1852
naar een schilderij door Rembrandt van Rijn, omstreeks 1640.
(Historisch Centrum Leeuwarden)

Rembrandts kunstenaarscarrière al snel een

maar ze konden zich deze levensstijl permitteren hetgeen wat anders is dan geld over de
balk gooien. Het Hof wees Rembrandts verzoek om schadevergoeding overigens af.

voor hem essentiële ‘boost’. Bij de bruiloft

één van haar logeerpartijen maakt

van Rembrandt en Saskia in 1634 in Sint

Rembrandt een fraaie tekening van haar.

Annaparochie (daar woonde Saskia’s voogd

Er is, kortom, reden genoeg om in dit
jubileumjaar niet alleen de rol van Saskia,

Gerrit van Loo en diens vrouw Hiskia, Saskia’s

Verkwisting

maar ook de relaties tussen Rembrandt van

zus) was geen familie van de kunstenaar aan-

Rembrandt heeft tenminste twee keer van

Rijn en de geboorteprovincie van zijn vrouw

wezig, uiteraard wel de Uylenburghs. Saskia’s

doen gehad met het Hof van Friesland.

voor het voetlicht te brengen. Informatie over

tante Aeltje was getrouwd met de

Het echtpaar is na de bruiloft niet meteen

alle activiteiten staat op www.saskia400.nl. <

Amsterdammer stadspredikant Johannes

naar Amsterdam teruggegaan. Tien dagen

Silvius die een belangrijke rol speelde bij

later tekende Saskia voor het Hof van

familiegebeurtenissen in het jonge gezin.

Friesland nog enkele familiedocumenten voor

Rembrandt maakte van hem een ets. Maar

de verkoop van eigendommen van de

ook bij de doop van de vier kinderen c.q. hun

Uylenburghs. Daarbij werd ze ‘geadsisteert

overlijden (drie overleden al vroeg) was

met Rombrand van Rhijn, haar man’. Saskia

steeds familie van Saskia wel prominent aan-

moet Rembrandt toen haar geboortestad en

wezig. Zo was Saskia’s zus Titia (naar wie Titus

–huis (Ossekop 11, nu praktijkpand gebr.

werd genoemd) steeds doopgetuige. Tijdens

Anker) en voor Rembrandt belangrijke plek-

Peter de Haan (Bolsward, 1949) was tot 2011 beleidsadviseur bij de provincie Fryslân. Hij schreef diverse
artikelen en essays en was (co-)auteur van Gevierde
Friezen in Amerika (2009) en Lang Leve Liwwadden
(2011).

> Meer weten?
• Cristoph Driessen, Rembrandts vrouwen, Amsterdam,
2012
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Hofsteden, herenkamers
en buitenplaatsen
De populariteit en massale aanleg van buitenplaatsen in de Republiek der Verenigde Nederlanden stamt uit de
17de eeuw. In de 18de eeuw bereikten zij hun hoogtepunt. Een buitenplaats vormt een geheel van huis, tuin
en park, soms ook verbonden met landerijen.

B

Buitenplaatsen werden aangelegd op

hoe zij zich in sociaal opzicht wilden

bouw van nieuwe woningen aan of bij deze

bijzondere plaatsen in het landschap en

onderscheiden. Het laatste aspect is in de

boerderijen. Keuken- en siertuinen

leverden op hun beurt een belangrijke

context van de Republiek nauw verbonden

ontwikkelden zich bij deze complexen in

bijdrage aan de inrichting daarvan. Zo vinden

met economische welstand en urbanisatie. Bij

allerlei formaten en de eigentijdse dichters

we buitenplaatsen op zandruggen, in polders,

de opkomst en snelle groei van de

(en buitenplaatsbezitters!) als Cats en

langs rivieren, in binnenduinranden of

buitenplaatscultuur in gewesten als Holland

Huygens gingen, in navolging van klassieke

verveningsgebieden. Landschappelijke

en Zeeland trad de door internationale

auteurs als Vergilius en Horatius, de lof

voorwaarden en architectonische modes

handel rijk geworden koopliedenstand op als

van het leven op de hofstede – de toen

zorgden er voor dat er van het begin af aan

dragende groep. Om hun kapitaal veiliger te

nog gangbare term voor ‘buitenplaats’ –

buitenplaatsen in soorten kwamen.

beleggen gingen zulke kooplieden, die vaak

bezingen.

Buitenplaatscultuur veronderstelt een soort

ook de steden bestuurden, boerderijen en

symbiose tussen leven in de stad en tijdelijk

grond nabij die steden aankopen of geld

Onderzoek naar Friese buitenplaatsen

wonen op het platteland. Studie van de

investeren in aanleg van polders of in de

Tegen deze achtergrond bezien is het aardig

buitenplaatscultuur leert ons inzicht te

vervening. Om het drukke stadsleven te

om hier de vraag te stellen hoe de

krijgen in hoe onze voorouders

ontvluchten, stelden zij zich aanvankelijk

buitenplaats zich in Friesland als

landschapsinrichting met kunst én

tevreden met een tijdelijk verblijf met hun

landschappelijk en cultureel fenomeen in de

wetenschap en techniek verbonden, hoe zij

gezin in de zomer in een deel van het

17de eeuw (en daarna) heeft ontwikkeld. Juist

zich een voorstelling van het goede leven

woongedeelte van hun aangekochte

het gegeven dat dit gewest landschappelijk

maakten, hoe zij klassieke invloeden

boerderijen. Zulke heerschap- of heren-

gezien zeer gevarieerd was en dat in

verbonden met hun religieuze opvattingen en

kamers werden daarna opgevolgd door de

maatschappelijk en cultureel opzicht adel en

Het slot in Dongjum was van Sicco van Goslinga, grietman in Franekeradeel. Tekening uit
1723 van Jacobus Stellingwerf. (Fries Museum)
10

Het slot Andringa onder Marssum, getekend door Jacobus Stellingwerf. (Fries Museum)
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samen met de beide hofstedes van de
gebroeders Wyckel bij het gelijknamige dorp
in Gaasterland, moeten ze hem zijn
opgevallen. Dat de Schotanuskaarten
verwijzen naar sociale distinctie in
wooncultuur lijkt me evident. In hoeverre ze in
juridisch of bouwkundig opzicht altijd even
systematisch zijn valt te bezien. Juridisch heeft
hier betrekking op rechten verbonden aan
grondbezit. Op de latere Schotanuskaarten
staan immers ook de ‘Stemdragende Plaatzen’
vermeld.

Poten, planten en andere dingen
Alleen seriële analyse, op basis van een
veelheid aan bronnen, kan duidelijk maken
waar en wanneer de buitenplaatscultuur in

Hallum en omgeving met Ondersmastate op de kaart van
Schotanus uit 1664.

Jongestal State in Hallum, ook Het Huis van Berouw en Ondersmatate genoemd, getekend door Jacobus Stellingwerf in 1723.

‘patricische’ regenten de toon aangaven –

einde van die eeuw de bewoners van die

kwam naar voren dat hij meende dat deze

naast de stadhouder en zijn getrouwen –

‘eigenerfde staten’ meestal gewone boeren

opgang al in de late 16de eeuw plaatsvond.

maakt zo’n vraag des te spannender. Hoewel

geworden. Deze staten werden, in

Zijn hoofdargument is dat de adel toen

er zeker literatuur beschikbaar is, waarmee

tegenstelling tot die van de adel, niet meer

getalsmatig sterk begon te krimpen en dat

deze vraag provisioneel valt te beantwoorden,

uitgebreid en verbouwd in de 17de eeuw. Zelfs

stedelingen inmiddels zomers buiten waren

moet hier het echte systematische, integrale

de meeste adellijke staten kwamen in dit

gaan wonen. Toch vermoed ik zelf eerder dat

onderzoek eigenlijk nog beginnen. ‘Integraal’

gebied na verloop van tijd leeg te staan en

de massale opkomst ervan in Friesland, vanuit

omdat het in dit verband om allerlei met

waren voor 1750 al verdwenen. Ook gaat

de stad gezien, eerder zich in de tweede helft

elkaar vervlochten zaken gaat. Niet alleen de

Breuker in op het verschijnsel herenkamers.

van de 17de eeuw voltrok. Het waren vooral

opkomst van het verschijnsel buitenplaats en

Niet alleen stedelingen met boerderijenbezit

stedelingen die kloosterbezit opkochten die

zijn betekenis voor bewoners, bezoekers,

zouden sinds de late 16de eeuw gebruik

de Friese overheid omstreeks 1640 op de

bouwmeesters, hoveniers, kunstenaars moet

hebben gemaakt van zo’n herenkamer, maar

markt bracht. Wel beleefde deze opgang een

aan bod komen, maar ook de gehele ideële en

soms ook plaatselijke adel. Zulke vroege, 16de-

soort voorgeschiedenis in de

commerciële context ervan, én thema’s als

eeuwse herenkamers zijn ook van elders in de

verbouwingsexplosie van staten onder de adel

renovatie, verval en verdwijning van buiten-

Republiek bekend. Op de grietenijkaarten van

(inclusief de poortgebouwen en plantagies) in

plaatsen. Juist voor de Friese geschiedenis is dit

Chr. Schotanus en B. Schotanus uit

met name het tweede kwart van de Gouden

onderzoek zo cruciaal, omdat het licht werpt

respectievelijk 1664 en omstreeks 1690 vinden

eeuw. Juist op het platteland gaf de adel in

op de traditie die er zo nauw mee verbonden

we inderdaad een onderverdeling van ‘Edele

die eeuw lange tijd nog de toon aan in de

is, namelijk het zogeheten ‘landelijke

Staten’, ‘Eigen erfde Staten’ en ‘(Aansienlijke)

wooncultuur, ook toen al steeds meer niet-

boerenleven’– als ideaal, praktijk en projectie.

Hof Steden’ (‘villae’). In 1664 zou Friesland,

adellijke personen een state of een hofstede

De langdurige populariteit, tot ver in de 18de

volgens de opgave van Schotanus, nog circa

gingen bewonen. In 1645 noteerde

eeuw, van de term ‘hofstede’ in de Republiek

150 edele staten hebben gekend – maar niet

stadhouder Willem Frederik in zijn dagboek

spreekt wat dit betreft boekdelen. Aansluitend

altijd meer bewoond toen door adel. ‘Sickinga’

dat hij een gast zojuist had voorgehouden,

op het onderzoek van Paul Noomen over de

(het latere buiten van Albertine Agnes,

dat er zomers in Leeuwarden niks te beslissen

stinzen en hun bewoners in middeleeuws

weduwe van stadhouder Willem Frederik van

viel, want dan waren ‘de heren’ buiten de

Friesland heeft Philippus Breuker in zijn

Nassau, in Brongerga/ Oranjewoud),

stad veel te druk bezig met ‘poten en planten

binnenkort te verschijnen boek De Greidhoeke

bijvoorbeeld, werd op de kaart van 1664 als

en andere dingen’. <

de geschiedenis, vanaf de vroege 16de eeuw,

eigenerfde state gemerkt en ‘Jongestal’ onder

beschreven van ruim dertig staten,

Hallum als hofstede. In de grietenijbeschrijving

herenkamers en hofsteden in het huidige

van Ferwerderadeel zelf schreef Schotanus: ‘De

Littenseradiel. Niet alleen adel maar ook

heer Allard Peter van Jongestal heeft hier in

eigenerfden, de bovenlaag van de

dit dorp een voortreffelijcke hofstede gebout.’

boerenstand, bouwden in de 16de eeuw

Omdat dit nagenoeg het enige voorbeeld in

staten. Volgens Breuker waren nog voor het

de tekst is dat Schotanus met naam noemt,

Friesland voor het eerst opgang maakte. In
een gedachtenwisseling tussen Breuker en mij

Prof.dr. Yme Kuiper (Heerenveen, 1949) is bijzonder
hoogleraar in de Historische Antropologie en
Antropologie van Religie en bijzonder hoogleraar
Historische buitenplaatsen en landgoederen aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
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REINILDIS VAN DITZHUYZEN

Oranienbaum
Een buitenplaats als ‘oppepper’ voor de omgeving
Buitenplaatsen hebben tal van voordelen. Ze zijn mooi vanwege hun architectuur, interieur, landschap, tuinen
en parken; ze hebben een interessante geschiedenis en belichamen daarmee continuïteit; ze nemen bezoekers
mee in een eigen, bijzondere wereld, en zo meer. Maar een buitenplaats kan haar omgeving ook oppeppen.

P

Paleis Oranienbaum in het gelijknamige stadje

Frederik Hendrik en zijn prachtlievende en

Oranienbaum (bij Wörlitz, in Saksen-Anhalt) is

uiterst ambitieuze gemalin Amalia van Solms

hiervan een voorbeeld. De tentoonstelling

was, zoals toen gebruikelijk, uitgehuwelijkt

‘Huis van Oranje – Dutch Design’, die het

aan een nette vorst, die heerste over het

afgelopen halfjaar bijna 50.000 bezoekers

kleine, afgelegen, door oorlog verarmde

trok, lijkt het stadje tot leven te hebben

vorstendom Anhalt-Dessau. Van haar man

gewekt. Niet alleen hadden veel inwoners

kreeg ze als ‘weduwgift’ (een soort

werk als suppoost, in de kaartverkoop, de

verzekering ingeval hij zou sterven) enige

museumwinkel of het museumcafé, ook de

landerijen, die ze liet ontginnen. Ook bouwde

stad profiteerde. De horeca floreerde, de

ze woningen, opende een glasblazerij, liet

terrassen zaten vol, het enige, vernieuwde

dijken aanleggen en bracht zo het gebied tot

hotel deed goede zaken en op het vervallen

bloei. Maar ook wenste de Oranjeprinses, in

stationnetje stopte elke weekeinde de

Den Haag opgegroeid in somptueuze paleizen

regiotrein tussen Dessau en Wörlitz. Hoe kon

die haar succesvolle ouders hadden gebouwd

dit?

en kunstrijk ingericht, een buitenplaats.

in de arm. Zo verrees dit paleis, dat ze naar

schoonheid en aantrekkingskracht van het

haar glorieuze familienaam Oranienbaum

paleis, dat vanaf 1683 in opdracht van prinses

noemde. Ze liet het inrichten met kostbaar

Henriette Catharina van Oranje (1637-1708)

goudleer, schilderijen, familieportretten,

werd gebouwd. Deze dochter van stadhouder

elegante meubelen, spiegels, zilvergoed,

12

>

afkomstige bouwmeester Cornelis Ryckwaert

Dit komt in de eerste plaats door de

Henriette Catharina met drie van haar kinderen.

>>

Daartoe nam ze in 1683 de uit Utrecht

Nederlandse buitenplaats in Duitsland

Paleis Oranienbaum in 1710.
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voor exposities. Er was geen elektriciteit, geen
verwarming (dus ’s winters onbruikbaar), geen
stromend water en voor de wc (zonder slot)
moest je tien minuten lopen. De archiefmedewerkers hadden er al die jaren koukleumend en zo dicht mogelijk bij het raam
zittend wegens het schaarse daglicht gewerkt.

Opnieuw drukte en levendigheid
Wat te doen? De KulturStiftung sprak erover
met de Nederlandse ambassade in Berlijn en
Spiegelzaal moderne glaskunst te exposeren.
Hiervoor werd Nicole Uniquole, een
Nederlandse tentoonstellingmaakster die
goed thuis is in de wereld van Dutch Design,
benaderd. Zij reisde naar Oranienbaum en
bekeek het vrijwel lege en enigszins vervallen
slot. Zij was meteen gegrepen door de

(Fries Scheepvaart Museum)

het plan ontstond in de oude, onttakelde

schoonheid van het gebouw en de baroktuin
paleiskamers inrichten!’, zei ze. ‘En daarin

Prinses Henriette Catharina (van paleis
Oranienbaum) en Friesland

gaan we oud en nieuw met elkaar verbinden,

Henriette Catharina was het zusje van prinses

met als uitgangspunt uitmuntend ambacht in

Albertina Agnes, de vrouw van de Friese stadhouder

design en mode.’ En zo gebeurde. Zes

Willem Frederik, en moeder van prinses Amalia van

bedbehangsels en schitterend keramiek,

maanden lang waren in de vijftig vertrekken

Anhalt-Dessau, vrouw van stadhouder Hendrik

grotendeels door Nederlandse ambachtslieden

van Oranienbaum werken te zien van

Casimir II. Door de nauwe en innige onderlinge

vervaardigd. Rondom werd bovendien een

Nederlandse bekendheden als Viktor & Rolf,

familieverbanden kwam Henriette Catharina geregeld

prachtige tuin aangelegd. Zo ontstond midden

Hester van Eeghen, Hella Jongerius, Jan

naar Friesland, zowel naar Leeuwarden als naar

in Duitsland een Nederlands barokcomplex.

Taminiau, Marcel Wanders, Iris van Herpen en

Oranjewoud. In 1696 bezocht ze Sneek. Ze werd daar

diverse jonge talenten, aangevuld met

tot ereburger benoemd en schonk vervolgens

Feodaal relict

objecten en historische serviezen uit het

‘2 konstig gemaakte zilvere bekers’ met deksels, die

Tijdens haar leven zorgde het paleis voor veel

Koninklijk Huisarchief en historische

in het stadhuis nog altijd te zien zijn. Ook hangt daar

bedrijvigheid, ook in het stadje. Maar dit bleef

portretten en schilderijen. Deze combinatie

een herinneringsbord van haar bezoek.

niet zo. Henriette Catharina’s nakomelingen

van hedendaags en historisch werd op

bewoonden het paleis niet meer, gebruikten

spannende manier vormgegeven. Aldus

het vooral als jachtslot. In de 20ste eeuw

ontstond een verrassende expositie voor

raakte de familie het paleis kwijt: eerst werd

meerdere doelgroepen. (Kunst)historici en

het een museum, vanaf 1945 zetel van de

Oranjeliefhebbers stonden onverhoeds oog in

Sowjetcommandostaf. Daarna, in de DDR-tijd,

oog met modern design, designliefhebbers

was sprake van afbraak: het paleis werd

kwamen in contact met de Oranjehistorie,

gezien als een feodaal relict. Gelukkig wist

Duitsers ontdekten een bijzonder stuk

men dit tegen te houden, en besloten werd er

Nederland in hun eigen land, Nederlanders

het Anhaltse Staatsarchief te vestigen. Na de

zagen hun eigen verleden herleefd en

Wende werd het verwaarloosde paleis

kinderen vermaakten zich opperbest in de

ondergebracht bij de Kulturstiftung

Kippenhokkamer, de kelder of met de

DessauWörlitz. Deze restaureert het stukje bij

jurkenbomen. Ten slotte genoten allen van

beetje. Inmiddels zijn er enige kleine

tuin en park rondom het paleis. Opmerkelijk is

tentoonstellingen in het paleis geweest. Maar

dat de bezoekers vaak een hele dag bleven.

veel toeloop brachten deze niet, mede omdat

Eerst liepen ze kriskras door het pas deels

de stad Oranienbaum zo geïsoleerd ligt en

gerestaureerde paleis (men kon willekeurig

eromheen. ‘We gaan niet één, maar álle vijftig
De tentoonstelling Huis van Oranje – Dutch Design in paleis
Oranienbaum trok tal van toeristen naar het Duitse stadje
Oranienbaum. (Foto Nicole Uniquole)

verder eigenlijk niets te bieden heeft. De stad
leek in een diepe slaap verzonken. Daarbij
kwam dat het paleis eigenlijk ongeschikt was

Rechts een portret van de jonge Henriette Catharina in
een ruimte met een ontwerp van het Nederlandse modeduo
Viktor & Rolf. (Foto Nicole Uniquole)
13

Fryslan_HT_5

11-09-2012

21:10

Pagina 14

THEMA

<

<

< 's Zomers at men in de kelder omdat het daar koel was. De
tegels in de zomereetzaal zijn door de Harlinger Aardewerken Tegelfabriek opgeknapt. De witte poppen stellen
verschillende Oranjes voor, onder andere Willem III, Maurits
en Anna van Hannover, vrouw van de Friese stadhouder.
Het bureau in de Schrijfkamer is van prinses Juliana geweest.
Kunstenaar Rolf.fr zaagde het doormidden. De jurk is van
ontwerpersduo Viktor & Rolf.
In de Oranjezaal hangt behang met oranje vogels dat
Wouter Dolk maakte. (Foto’s Nicole Uniquole)

nieuwe voorzieningen gekregen: water,
museumwinkel, ja zelfs een museumcafé met

Historie en Dutch Design:
een goede combinatie

terras. De circa 3.300 inwoners van

De Kulturstiftung DessauWörlitz beschikt over koste-

Oranienbaum wisten niet wat ze meemaakten.

lijke portretten en schilderijen uit de Oranje-erfenis,

Voor de feestelijke opening op 26 april door

die doorgaans op Slot Mosigkau (Dessau) hangen.

koningin Beatrix en de Duitse Bondspresident

Vele hiervan werden in Oranienbaum getoond, maar

Joachim Gauck liepen zij massaal uit. ‘We lijken

anders dan gebruikelijk. Zo zag men in de

wel het centrum van Duitsland. En van

Zilverkamer portretten van prinsessen in zilverkleuri-

Nederland. Ja van Europa!’, zeiden zij

ge jurken (toen modieus), met daarnaast een specta-

opgetogen. Zo’n drukte in, en aandacht voor

culaire jurk van echt zilver van Viktor & Rolf (zie

hun stadje hadden ze niet eerder beleefd. Ook

boven). In de ‘Theekamer’ hing een schilderij van vier

andere evenementen leverden stof tot praten.

theedrinkende Anhalt- en Oranjeprinsessen. Theeën

Zo was er in juni een heus bal in de Oranjerie

was destijds modern en prestigieus, en echt iets voor

van het slot, georganiseerd door prins Eduard

vrouwen. Bij zo’n ‘theekransje’ konden zij niet alleen

van Anhalt (net als onze koningin

ontspannen babbelen, maar ook pronken met de

rechtstreekse afstammeling van Henriette

inrichting, serviezen en elegante kleren. Op het schil-

Catharina) en dr. Reiner Haseloff,

derij valt het uitbundige schoeisel van de dames op.

ministerpresident van Saksen-Anhalt. Er lag

De befaamde ontwerper Jan Jansen raakte geïnspi-

een eindeloze rode loper door de tuin

reerd en maakte speciale schoenen, die naast een

waarover talloze prominente Duitsers in

vergroting van dit schoenendetail pronkten. Verder

flitslicht liepen. Verbaasd bekeken de

hing in de ‘Jachtkamer’ een oud jachtschilderij met

Oranienbaumers het vrolijke vertier:

ernaast moderne bonthandschoenen, gemaakt van

toeristenbussen reden af en aan, volle

muskusratten. Heerlijk zacht (de bezoekers mochten

terrassen, rijen voor de kaartverkoop… En ja –

voelen) én duurzaam. Ook lagen er diverse koninklij-

ze hadden (voor de duur van de tentoon-

ke juwelen, onder meer een uiterst kostbare diaman-

stelling) werk in dit door grote werkloosheid

ten hanger van koningin Emma en het originele ont-

geteisterde gebied! Oranienbaum leek als

werp van de verlovingsring van prinses Máxima

Sneeuwwitje uit haar slaap ontwaakt.

(Steltman Juweliers). In de ‘Kantkamer’ ten slotte zag

Conclusie: het kan dus. Via een buitenplaats de

men naast de kanten wieg van Juliana (door

rondlopen, want de kamers waren thematisch

omgeving wakker schudden en tot leven

Mutters) een servies van glas (door Marleen Kurvers),

ingericht), lazen de zaalteksten en bekeken de

brengen. Nu is Oranienbaum natuurlijk een

dat de openheid en doorzichtigheid van kant weer-

objecten. Dan wandelden ze in de tuin,

bijzonder geval gezien de historische

geeft.

gingen iets drinken, eten of kopen (de

achtergrond. Ook is de vraag of het succes er

catalogus was binnen twee maanden

blijvend kan/zal zijn. Voor de volgende jaren

uitverkocht); vervolgens beluisterden ze de

zijn al wel nieuwe exposities gepland. Maar

audiotour en bekeken alles nogmaals, met

het was in elk geval fascinerend om te zien

andere ogen.

hoe een in zichzelf gekeerde gemeenschap,

elektriciteit, moderne wc’s, een ruime

aanvankelijk aarzelend zo niet afwijzend,

Rode loper

geleidelijk waardering op kon brengen voor

Natuurlijk had het paleis – na keihard werken

een origineel concept, dat nieuwe

in de steenkoude wintermaanden – de nodige

perspectieven opende. <

14

Reinildis van Ditzhuyzen (Arnhem) studeerde
geschiedenis en talen in Nijmegen, Salzburg, Wenen,
Barcelona en Brugge. Schreef diverse cultureelhistorische boeken over de Oranjes, omgangsvormen
en de gloppen op Vlieland. Schreef voor de
Oranienbaumtentoonstelling in de catalogus, de
zaalteksten en audioteksten en sprak deze ook in
(als gratis app, alleen bij Apple, te downloaden).
(www.reinildis.nl)
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KERST HUISMAN

Spoorloos Beslingastate
Van de rijke Van Sytzama’s resteren in Friens louter grafstenen
‘Enkele in en rondom Friens verspreid voorkomende hondsrozen en meidoorns doen misschien de opmerkzame
voorbijganger verbaasd om zich heen kijken. Maar zij missen de kracht om ook maar een schim op te roepen
van de rijkdom aan planten en bomen en van de statigheid van het robuuste slot, bekroond met in de zon
blinkende windvanen met een roos, een klaverblad en een roos: Van Sytzama.’

M

Met deze wat weemoedige woorden besluit

Veiling en afbraak

D.J. van der Meer zijn aardige geschiedwerkje

Eizo had nog een broer, Johannes Galenus

over de Van Sytzama’s, eeuwenlang bewoners

Willem Hendrik, maar die studeerde nog. De

van het slot Beslingastate te Friens. Het ver-

vader van Eizo, Gouverneur des Konings

haal, bijna 150 jaar na de afbraak van de state

Maurits Pico Diderik van Sytzama, kreeg de

door Van der Meer geschreven, kan eigenlijk

zorg over het slot. Hij was als hoogste

wel als exemplarisch gelden voor het lot van

bestuurder van Friesland voorstander van een

zovele adellijke buitenhuizen in Friesland.

staatshervorming in liberale geest, maar werd

Ooit glansrijk en imponerend centrum van een

vanuit Den Haag zwaar tegengewerkt. Hij

dorp of vlek, maar uiteindelijk in de maal-

had bovendien persoonlijke zorgen. De staat

stroom van de tijd niet meer te handhaven en

waarin de familie had geleefd en het onder-

verdwenen. De aanleiding tot afbraak van

houd van Beslingastate met bijgebouwen en

Beslingastate was eigenlijk ook wel erg tra-

tuinen vergden zoveel middelen, dat voortle-

gisch. Eizo de Wendt van Sytzama, de met zijn

ven op deze voet onhoudbaar was. Daar

25 jaar nog jonge grietman van Idaarderadeel,

kwam nog bij dat hij aan een slepende ziekte

was de laatste bewoner. Hij stierf op 18 juli

leed, waaraan hij op 15 juli 1848 overleed.

had. Al op 13 en 14 juni 1849 vond de ver-

1843 plotseling aan een beroerte toen hij

Tijdens zijn laatste levensjaren had hij beslo-

koop plaats van 210 schilderijen en een groot

samen met zijn pas een half jaar in de echt

ten dat Beslingastate dan maar moest worden

aantal tekeningen, prenten en platen. Bij de

verbonden Rinske Heringa Cats een bezoek

verkocht. En dat terwijl het slot pas twintig

schilderijen waren werken van Dirck Hals,

bracht aan Leeuwarden. Hij werd 26 jaar oud.

jaar daarvoor grondig was verbouwd, en er

broer van Frans Hals, Gabriël Metsu, Willem

Van alle torens in de grietenij wapperde een

een ingrijpende modernisering van de tuinen

Bartel van der Kooi en Otto de Boer. Student

zwarte vlag toen hij werd bijgezet in de graf-

werd doorgevoerd die, zo wisten tijdgenoten

Johannes verliet Friens in april 1849, en zijn

kelder op het kerkhof van Friens.

te vertellen, in wijde omtrek haars gelijke niet

moeder Geertruid de Wendt verliet in juni het

Beslingastate in 1723, naar een tekening van Jacobus
Stellingwerf.

Het buurtschap Friens, waar tot 1849 Beslingastate stond. (Foto Hoge Noorden)

15
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Dat komt pas omstreeks 1570, als Jetscke van
Beslinga trouwt met Douwe van Sytzama van
Arum. Douwe, die in Leuven rechten had
gestudeerd, werd grietman van Idaarderadeel.
Zijn achterkleinzoon Pico Galenus van
Sytzama, de kroniekschrijver van het
Sytzamageslacht, noemt hem een ‘zeer geleert
en expert man’. Douwe werd in 1587 lid van
Gedeputeerde Staten. Daar bemiddelde hij
tussen stadhouder Willem Lodewijk en de
Staten, die nogal eens ruzie hadden. In 1601
keerde hij terug als grietman in Friens. Hij
overleed in 1607. Jetscke stierf negen jaar
later. Opvolger op Beslinga werd hun zoon
Andries Douwes van Sytzama. Hij had rechten
gestudeerd en was zeer belezen. Hij bezat een
Latijnse, Duitse en Franse bijbel, de bekende
kroniek van Pierius Winsemius, maar ook de
Decamarone van Boccaccio en het groot
Aan de voet van de oude kerk van Friens ligt een verzamelgraf van de dienstboden. (Foto Hoge Noorden)

Martelaarsboek. Hij liet het huis te Friens
ingrijpend verbouwen. Er verrees op Beslinga

dorp en vertrok naar Leeuwarden, waar ook

catalogus gedrukt. Al een week na de finale

een slot in Hollandse renaissancestijl met twee

weduwe Rinske zich al had gevestigd. In

toewijzing stond er een advertentie in de

verdiepingen en trapgevels. Er kwam ook een

augustus 1849 werden in de herberg de Drie

Leeuwarder Courant waarin de afbraak van

poort, die toegang verschafte tot het erf bin-

Romers in Reduzum de gebouwen en landerij-

de state werd aangekondigd. Die vond kort

nen de grachten.

en publiek geveild. Het zou te ver voeren alle

daarop daadwerkelijk plaats.

Overval op Beslingastate

opstallen te noemen, maar vermeldenswaard
zijn de herenhuizing, het koetshuis, een koe-

Slot in renaissancestijl

Van alle Van Sytzama’s die Beslingastate te

pel, een duivenhok en een varkenshok, bloe-

Daarmee kwam een einde aan een geschiede-

Friens hebben bewoond, was de omstreeks

menkasten, druivenkasten en dertien broei-

nis die ergens in de Middeleeuwen was

1626 geboren Pier, ook Pierius, zoon van

bakken. Er werden 550 bomen geveild en tal

begonnen. De vroegste vermelding van

Andries en zijn vrouw Johanna van Aernsma,

van heesters en struiken. Van de gekweekte

Beslingastate is van 1410. Er is dan in Friens

wel een van de opmerkelijkste. Hij was al jong

planten, ongeveer 3.000, werd een aparte

nog geen sprake van een familie Van Sytzama.

zelfstandig: zijn beide ouders waren al dood

Friens en Beslingastate op de kaart van Bernardus Schotanus
à Sterringa in 1694.

Johannes Galenus van Sytzama (1767-1855), oprichter van
het Regiment Huzaren van Sytzama.

toen hij twaalf werd. Hij veroorzaakte in 1648
een rel die in heel Friesland besproken en
becommentarieerd werd. Pier waagde het om
Foockel van Eysinga, de vrouw van zijn keuze,
te schaken en met haar onder te duiken en tijdenlang vermist te blijven, terwijl er fel jacht
op het tweetal werd gemaakt. Foockel’s
voogd, Tialling van Eysinga, grietman van
Rauwerderhem, was – om onbekende redenen
– mordicus tegen het huwelijk. Samen met zijn
collega en verwant Hessel Roorda van Eysinga,
grietman van Leeuwarderadeel, deed hij met
een kleine veertig bewapende mannen een
overval op Beslingastate. Maar huisbewaarster
Ansck Tiebbes en haar dochter bleven ondanks
intimidaties zwijgen, zelfs nadat een van de
overvallers had gedreigd de beide dames ‘met
de eers (met reverantie geseit) tegen het vuijr
aen te leggen’. Maar dat voornemen werd
niet uitgevoerd. Pier en Foockel werden niet
gevonden. Ze trouwden op 27 mei 1649. Goed
twee jaar later was Foockel er al niet meer.
16
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Douwe, die militair was, in 1672 in Zutphen
stierf, besloot Foeck, die erover klaagde dat ze
door ‘crediteuren wierde gemolesteerd’, tot
verkoop. In 1701 kwam Beslinga weer in handen van de familie Van Sytzama. Koper werd
Pico Galenus van Sytzama. Pico was militair en
lag in Coevorden in garnizoen. Maar in de
loop der jaren begon de vraag hoe het met
zijn adeldom zou komen als hij stierf, hem
steeds meer te plagen. Hij deed daarom een
genealogisch onderzoek naar zijn voorouders
en kreeg van enkele Friese edelen verklaringen, waaruit bleek welk een nobel geslacht de
Van Sytzama’s waren. En hij kocht het voorvaderlijk stamslot terug.

Regiment Huzaren van Sytzama

De paardenstal die bij Beslingastate werd gebouwd. Rechts
een zwarte bediende. Aquarel door Douwe Hansma uit 1836.

Het slot in Friens werd van 1732 af bewoond
door Fecco Dominicus, zoon van Pico. Ook hij

Franse heerschappij weldra voorbij zou zijn,

was militair, en hij zou in 1756 ver van Friens

richtte hij een privé-legertje op. Hij vroeg op

overlijden: in het garnizoen in Grave. In 1759

11 januari 1814 met een proclamatie de Friese

betrok zijn neef Pico Galenus II het slot in

bevolking om vrijwilligers te leveren teneinde

Friens. Pico had geen kinderen maar hij

‘den algemeenen Vyand tot over onze gren-

benoemde Johannes Galenus van Sytzama,

zen te vervolgen’. Er kwamen 250 mannen

een zoon van zijn neef Maurits Pico Diederik

opdagen, en hij vormde het Noord-

van Sytzama, tot opvolger. Hij deed zijn uiter-

Nederlandsche Regiment Dragonders van

ste best Beslingastate voor een Van Sytzama te

Sytzama. In de zomer van 1814 reisde het

Ze stierf in het kraambed. Pier hertrouwde in

bewaren. Johannes trouwde in 1786 met Anna

regiment af naar Leiden en vervolgens naar

1654 met Juliana van Jeltinga. Samen met

Maria Maclaine, met wie hij zes kinderen

Waterloo. Ze waren onvoldoende uitgerust.

haar kreeg hij zes kinderen. Die waren alle-

kreeg, onder wie Maurits Pico Diederik, de

Zo was er bijvoorbeeld geen geld voor de aan-

maal nog veel te jong toen Pier in 1665 over-

latere gouverneur van Friesland. Johannes was

schaf van helmen. Tijdens de gevechten sneu-

leed. De nieuwe bewoners van Beslingastate

een zeer Oranjegezind man, en hij bracht de

velden 32 dragonders en werden 31 gewond.

werden Douwe van Sytzama, een oudere

Franse Tijd in Friens dan ook als ambteloos

De Franse generaal Milhaud verklaarde later:

broer van Pier en Foeck van Eysinga. Toen

burger door. Toen duidelijk werd dat de

‘Ze zagen eruit als apen, maar ze vochten als

Rouwbord voor Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755).

leeuwen’. Het korps is omsteeks 1881 opgeheIn de grafkelders op het kerkhof worden nog altijd Van Sytzama's begraven. (Foto Hoge Noorden)

ven, maar werd in 1905 weer opgericht. Het
bestaat nog altijd onder de naam Regiment
Huzaren van Sytzama.

Stille getuigen
Met het vertrek, in 1849, van de beide weduwen Rinske Heringa Cats (overleden 1851, 28
jaar oud) en Geertruid de Wendt (in 1865, 71
jaar) kwam na bijna 330 jaar een eind aan het
verblijf van de Van Sytzama’s te Friens. Maar
de band tussen Friens en de Van Sytzama’s
bestaat nog altijd. In de grafkelders op het
kerkhof worden nog altijd Van Sytzama’s
begraven, de laatste in 1992. De prachtige
rouwborden en rouwkassen voor diverse
Van Sytzama’s in de kerk van Friens getuigen
er eveneens van. <

> Meer weten?
• D.J. van der Meer, Friens en de Van Sytzama’s, Alphen
aan den Rijn, 1994
17
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REINILDIS VAN DITZHUYZEN

Kippenburg
‘O Gaasterland,
wat zijt gij schoon,
maar Kippenburg,
dat spant de kroon!’

Een paar jaar geleden was ik aan de beurt om onze jaarlijkse driedaagse

Uitspanning en logement

reünie met vrienden te organiseren. Ik ben dol op Friesland, dus ik

Vanaf het begin was de uitspanning geliefd.
Mieke van Panhuys: ‘Men kon er een kop

besloot het charmante landhuis Kippenburg van Mieke van Panhuys

thee of koffie drinken, want sterke drank

hiervoor te huren. Het werd een succes. Mijn vrienden waren verrast

mocht volgens de strikte bepalingen van mijn

over de ligging (aan de Elfstedenroute), de omgeving (het groene

voorouders Van Swinderen niet geschonken
worden. Bier wel. Overigens vertelde een

Gaasterland), de architectuur, de 19de-eeuwse inrichting en het ‘terug-in-

oude timmerman ons eens, dat hij zich

de-tijd-gevoel’ van het huis nabij Oudemirdum.

vroeger erover verbaasde dat de gasten op

T

Kippenburg zoveel koffie dronken. Tot hij
erachter kwam, dat er een flinke scheut

Tijdens ons verblijf kwamen vragen naar

Wyckelse grond het landhuis liet bouwen.

sterke drank in die koffie zat...’ Op zon- en

‘verhalen van vroeger’ geregeld aan de orde.

Van Panhuys: ‘Oncko noemde het

feestdagen stond het er meestal vol met

‘Kippenburg’ kent een bijzondere historie en

Kippenburg, omdat hij van plan was er een

sjezen en andere rijtuigen. In de ‘Sael’ (de

een uitvoerig gesprek hierover met

kippenfokkerij te beginnen. Hij liet dit ook

grote zaal boven) hield men vergaderingen

eigenaresse Mieke van Panhuys levert dan

zien op de voorgevel: op de daklijst is een

en verkopingen. Verder vonden voortaan op

ook veel wetenswaardigheden op. Ze heeft

schildering van kippen.’ Maar helaas – het

Kippenburg de jaarlijkse inschrijving, keuring

stapels oude documenten, boeken, familie-

pluimvee bracht kennelijk niet genoeg geld in

en loting van de harddraverijen plaats, die op

albums, aantekeningen, krantenknipsels,

het laatje. Na de dood van Oncko in 1850

de ‘Wyldemerk’ werden gehouden. Dit was

portretten en foto’s die Kippenburg en haar

besloot (vermoedelijk) zijn zoon Gerard het

een nabijgelegen open plek in het bos, waar

voorouders betreffen voor me klaargelegd.

huis om te laten bouwen tot een

van oudsher jaarlijks in augustus een grote

Het liefst begint ze haar verhaal bij het begin:

‘uitspanning’ met een logement. De tuin

openbare markt was (tot 1900). Deze

bij haar verre voormoeder Dodonea Helena

werd aangelegd met een houten tent en

Wyldemerk ging overigens steevast gepaard

van Wyckel. Van haar komen namelijk de

lommerrijke plekjes, een kegelbaan en een

met een ‘wild’ volksfeest met veel jenever en

bezittingen die Van Panhuys grotendeels nog

schommel. Daarachter lagen slingerpaden,

brandewijn. Het ging goed met het logement.

steeds heeft (zie kader). Het was Dodonea’s

waartussen percelen bos en weiland elkaar

Handelsreizigers en schrijvers vertoefden er

kleinzoon en erfgenaam jonkheer Oncko van

afwisselden. De herberg werd voortaan

graag. Jacob van Lennep deed er inspiratie

Swinderen die omstreeks 1830 op de

verpacht, met de ernaast gelegen boerderij.

op. In 1877 stond in een ‘Gids voor reizenden’

18
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een lovend stukje over Kippenburg: ‘Verwacht
daar geen prachtig hotel. Op de witgeschuurde bovenzaal ligt geen kleed, de
trap erheen is wat steil, een kelner zelfs
ontbreekt. Leg u gerust neder op het frisch
en zindelijk leger, daar is geen stoomfluit
of straatrumoer dat u wekken zal, maar
wel zal het vogelenkoor u de ziele
verkwikken.’

Logeerpartijen op Kippenburg
Ook in de 20ste eeuw bleven de
afstammelingen van de Van Swinderens het
landgoed verpachten. De tijd leek er stil te
blijven staan en dat trok veel mensen aan.
Friese schrijvers zoals Gerben Brouwer en
Fedde Schurer verbleven er. Ook werden er
filmopnames gemaakt, onder andere voor
een film over Rudi van Dantzig met Jeroen
Krabbé. Een lyrische gast schreef in het

Prentbriefkaart met het logement Kippenburg omstreeks 1910. (Tresoar)

gastenboek: ‘O Gaasterland wat zijt gij
schoon, maar Kippenburg, dat spant de

volle bietenkarren, die natuurlijk niet opzij

Van Panhuys: ‘We bleven een week op

kroon!’ Met plezier denkt Mieke van Panhuys

konden. En dan te bedenken dat je nu in één

Kippenburg logeren. Er waren dan geen

terug aan haar logeerpartijen in het huis:

uur zelfs van Amsterdam naar Kippenburg

gasten. Wij sliepen boven in de drie

‘Mijn grootmoeder van moederszijde had

kunt rijden!’ De meisjes Van Panhuys kregen

slaapkamers in grote houten ledikanten en

Kippenburg geërfd. Tweemaal per jaar ging

op het huis te maken met herbergierster

gebruikten overdag Gryts woonkamer.

zij er de pacht innen. Tijdens mijn lagere

Grytje Schotanus-Dykstra. Sinds 1938 zwaaide

Beneden achterin de gang was een wc. Maar

schooltijd mochten mijn twee zusjes en ik (wij

zij hier de scepter, eerst met haar man Botte,

de mannen moesten van Gryt altijd naar

woonden in Hummelo, waar mijn vader

na diens dood met haar trouwe hulp Dieuwke

buiten. Anders werd die wc vies… Ik

burgemeester was) in de herfstvakantie altijd

(Djoeke) en haar zoon Inne voor de boerderij.

herinner me ook de boerenknecht (de

mee. Dat was vaste prik en wij verheugden
ons erop. Vanaf de Fraeylemaborg, waar mijn
grootmoeder woonde, reden we er per auto

Drie generaties eigenaren van Kippenburg, verkleed voor de rijtoer voor Gronings Ontzet (28 augustus) in 1955.
Grootmoeder en moeder staan rechts, het kleinste meisje links is Mieke van Panhuys, rechts de zus en achter de vader en aan
de linkerkant de oudste zus van haar moeder. (Collectie Mieke van Panhuys)

naar toe. Het was een eindeloze rit, over vele
kleine smalle weggetjes. Ik herinner me dat
we vaak lange tijd voortsukkelden achter

De grootouders van Mieke van Panhuys, Star Numan-van
Swinderen met hun gezin. Zij hebben Kippenburg ook in bezit
gehad. Het oudste meisje is de grootmoeder van Mieke van
Panhuys die later op de Fraeylemaborg ging wonen. (Collectie
Mieke van Panhuys)
19
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Achtergrond van het Gaasterlandse grootgrondbezit
Erfdochter Dodonea van Wyckel

voor verkoop begon hij in 1811 met het graven van De

ter hand en begon met de verlenging van de Luts, de

De familie van Dodonea kwam uit Wyckel (tussen

Luts, het kanaal dat Gaasterland met het Slotermeer

huidige Van Swinderenvaart. Ook bemoeide de

Sloten en Balk) en bezat rondom Nijemirdum veel land.

verbindt. Aan het einde van dit kanaal werd later

grootgrondbezitter zich met de aanleg van wegen. Bij

Omdat stemrecht aan de grond was verbonden, waren

Landhuis Kippenburg gebouwd.

de dood van zijn vader Oncko in 1850 kreeg Gerard
ook het Wyckelse bezit in handen. Daarmee was hij de

de Van Wyckels in Gaasterland belangrijk. In de 18de
eeuw bekleedden zij er het grietmansambt. Dodonea

Erfdochter Constantia Rengers

rijkste man van Friesland. Maar hij ging niet

was dus een rijke erfdochter. Maar zij stierf, zoals zo

Oncko’s zoon Gerard van Swinderen zou de rijkste man

rentenieren. Integendeel. Hij bleef zeer actief. De

vaak in die tijd, op jonge (33-jarige) leeftijd, kort na de

van Friesland worden. Eerst verkreeg hij in 1834 via

mensen uit de omgeving klopten niet vaak vergeefs

geboorte van haar dochter Octavia von Rheden. Deze

zijn huwelijk met de rijke erfdochter Constantia

om hulp bij hem aan. Met zijn adagium ‘Boeven vangt

trouwde op haar 18de met mr. Wicher van Swinderen

J. baronesse Rengers uitgebreide bezittingen in en rond

men met boeven’ maakte hij van de grootste stropers

en zo kwam het bezit in de familie Van Swinderen. Hun

Huize Rijs in Gaasterland. De energieke Gerard, die zich

in zijn bossen de beste jachtopzieners. De familie Van

zoon Oncko had nauwe banden met Gaasterland. Om

met zijn gezin op Huize Rijs vestigde, ging aan de slag.

Swinderen had dan ook een goede naam: ‘Wie kan mij

het hout uit de Gaasterlandse bossen te transporteren

Hij nam de ontginning en bebossing van Gaasterland

hinderen, ik zit onder Van Swinderen!’

belletje om de hoek van de deur mocht laten
rinkelen. Dan kwam Dieuwke, de hulp, net als
Gryt keurig gekleed met witgesteven schort.
We gleden ook graag langs het trapje naar de
keuken in het souterrain naar beneden. In die
In 1988 kwam Kippenburg in bezit van Mieke van Panhuys. Ze herstelde de kamers in oude luister zoals de keuken en rechts de
gelagkamer.

keuken snorde een kacheltje met poezen
eromheen.’ Zelf vertelde Gryt Schotanus in
1964 over haar werk het volgende: ‘Ik sta om

herberg was gecombineerd met een boerderij

Kippenburg kwamen de pachters, deden hun

6 uur op en ga door tot 12 uur ’s nachts. Er is

met zo’n 26 melkkoeien) die op zolder in de

klompen uit en gingen één voor één naar

veel te doen hier! Ik doe de was, er moet

dakkapel sliep. ’s Morgens heel vroeg

binnen. Ze praatten Fries, mijn grootmoeder

gekookt worden, het huis moet

stommelde hij via een uittrekladder naar

niet, die sprak wel Gronings met haar

schoongemaakt. En dan ertussen door de

beneden om met het boerenwerk te

Groningse pachters.’ Tijdens de Kippenburg-

mensen, die koffie, uitsmijters of een glaasje

beginnen.’

vakanties vermaakten de drie zusjes Van

bier komen gebruiken. Is er ’s avonds een

Panhuys zich goed. ‘We speelden graag in het

vergadering, dan moeten stoelen en tafeltjes

Dienstbode met witgesteven schort

bos, verstopten ons daar als ‘onderduikers’,

neergezet worden. En bij danspartijtjes moet

‘Oma ging er dus heen voor de pacht, maar

we lazen, gingen naar het nabijgelegen Balk,

alles er weer uitgesjouwd worden.’

ook om de verschillende contacten te

maakten uitstapjes. Wij gingen ook mee op

Inderdaad, er waren dansavonden op

onderhouden, zowel met de pachters als met

bezoek bij de pachters, dat was leuk, daar

Kippenburg. ‘Dat was niet alleen leuk’, zegt

haar familieleden. Ze stond goed bekend: op

gingen we koeien kijken. En we smulden van

Van Panhuys, ‘maar ook nuttig. Daar

haar tachtigste verjaardag zijn alle pachters

het lekkere eten van Grytje. Roomboter!

ontmoetten de mensen elkaar, leerden ze

voor haar naar de Fraeylemaborg gekomen.

Lekkere eitjes! Witbrood! Ik vond het altijd

elkaar beter kennen en trouwden

Ik heb er nog een mooie foto van. Op

enig als ik tijdens het eten het dienstbode-

uiteindelijk.’
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Einde van het grootgrondbezit
Voorlopig bleven de Van Swinderens
grootgrondbezitters. In 1889 bezat de familie niet
minder dan bijna 4.000 hectare in Gaasterland.
Grondbezitter nr. 2 was Van Lynden met 3.100 ha, nr. 3
Van Eysinga met 2.000 ha. Maar dit veranderde. De
familie kwam in geldelijke problemen en moest
bezittingen gaan verkopen. In 1915 was er nog maar
95 ha over. Een kleine twintig jaar later, in 1934,
gaven de freules Quirina en Johanna van Swinderen
op Huize Rijs nog een groot feest om te herdenken dat
de familie er honderd jaar woonde. Een paar jaar later,
in 1937, werd het huis gesloopt en werden de bomen
rondom gekapt. Kippenburg en omgeving bleef via de
vrouwelijke lijn wel in de familie, tot op de dag van
vandaag. Het landgoed beslaat thans dertig ha.

Ter ere van haar tachtigste verjaardag in 1959 bezoeken alle pachters mevrouw C.C. Thomassen à Thuessink van der Hoop van
Slochteren-Star Numan, grootmoeder van Mieke van Panhuys, op de Fraeylemaborg te Slochteren, waar ze eigenaar van is.
(Collectie Mieke van Panhuys)

weer zoals oorspronkelijk bedoeld een grote

Een nieuwe bestemming

onderhoud. De fundering moest deels

ledikanten, hemelbedden en bedsteden. Er

In 1965 overleed Oma. Haar twee dochters

opnieuw omhoog worden gebracht. Kortom:

kwam nieuw sanitair. En de oude keuken

waren erfgenamen. Mieke van Panhuys:

een enorm karwei wachtte de erfgename. Het

werd niet alleen compleet heringericht en van

‘Ze besloten de Friese bezittingen te verdelen:

is dan ook begrijpelijk dat verkoop ervan werd

alle moderne gemakken voorzien, ook werden

mijn moeder hield Kippenburg en een aantal

overwogen. ‘Toen heb ik Kippenburg van mijn

de kostbare oude blauwe tegeltableaus van

boerderijen.’ Voorlopig bleef Kippenburg op

moeder overgenomen’, vertelt Mieke van

onder andere de firma Tichelaar uit Makkum

de oude voet doorgaan. Maar in 1985 hield

Panhuys. ‘In 1988. Ik vond het doodzonde als

gerenoveerd. En de oude gelagkamer? Die is

Gryt Schotanus ermee op. Het werk was haar

dit oude familiebezit in andere handen zou

geheel intact gebleven. De boer moest echter

teveel. Omdat haar zoon de pacht, die al sinds

overgaan. Ik besloot het in oude luister te

vertrekken gezien de nieuwe natuur- en

1908 in handen van Gryts familie was geweest,

herstellen en in te richten als gastenverblijf en

landbouwrestricties. Mieke van Panhuys vond

niet wilde overnemen, kwam het huis vrij. Een

soms ook voor onszelf.’ Vele maanden werd er

gelukkig een nieuwe pachter voor de

ding was zeker: Kippenburg, een

door Mieke, haar man en familie gezwoegd.

landerijen die Friese paarden houdt en een

rijksmonument, moest grondig opgeknapt

‘In eigen beheer’, zegt ze, ‘anders was het

hengstendekstation op het landgoed heeft.

worden. Het hele pand was verveloos, zowel

onbetaalbaar geworden.’ De oude ‘Sael’ waar

‘Het landgoed telt 30 hectare’, vertelt ze, ‘We

van binnen als van buiten. Er was achterstallig

vroeger vergaderd en gedanst werd, is nu

zijn veel met de natuur bezig geweest en met

zitkamer, ingericht met 19de-eeuws meubilair.
In de slaapkamers staan ouderwetse

de omvorming van weiland naar natuur. Er
De familie Van Panhuys voor de Fraeylemaborg in Slochteren. Het kleinste meisje op de foto is Mieke. Naast de
familie is het personeel dat op het slot werkte. (Collectie Mieke van Panhuys)

zijn boomsingels, slingerpaadjes, weilanden
omzoomd met lanen. Er zijn zelfs vleermuizen
en er is een dassenburcht. Maar het ‘terug-inde-tijd-gevoel’ is gebleven.’ <

> Meer weten?
• www.kippenburg.nl
• Sieger Rodenhuis, Geertje Kingma, Adeldom verplicht.
De geschiedenis van de familie Van Swinderen in
Gaasterland, Leeuwarden, 2011
• Rita Mulder-Radetzky, Staten en landhuizen in ZuidFryslân, Leeuwarden, 2007
• Meindert Schroor ‘Van Swinderen: een Groninger God
in Gaasterland’, in: Twee eeuwen Friese adel 18142000, Leeuwarden, 2000
• Yme Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880, Groningen
(dissertatie), 1993
(dit artikel is eerder gepubliceerd in Arcadië)
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THEMA

RITA MULDER-RADETZKY

Onmisbare krachten

Twee tuinknechten in een praam bij het nog altijd bestaande eendeneilandje van huize Oranjewoud, omstreeks 1910. (Particuliere collectie)

Het leven op de buitenplaats intrigeert vanwege het romantische beeld dat uit de literatuur en televisieseries
wordt gepresenteerd. Een buitenplaats bestond uit een voornaam huis of state, omgeven door een fraai
aangelegde tuin, bestaande uit verschillende onderdelen zoals de siertuin, de moestuin en de boomgaard. De
laatste twee voorzagen in de dagelijkse behoefte van de bewoners van de buitenplaats. De eerste diende voor
het aangenaam verblijf, het verpozen. Misschien wel het meest onmisbaar voor de bewoners waren de
tuinbazen en tuinknechten, omdat die dagelijks voor groente en fruit zorgden.

D

De eigenaar en zijn familieleden woonden op

categorieën hadden taken bij het leveren en

Verbonden met de familie

de buitenplaats, maar ook leden van het per-

verwerken van groente en fruit. Zo kwam

De tuinbaas was verantwoordelijk voor het

soneel die in dienst waren van de familie. Er

veel uit eigen tuin, waarbij tuinknechten

onderhoud van de aanleg, het gazon, de

waren twee categorieën personeelsleden:

onder leiding van de tuinbaas het werk uit-

paden en de bossages. Zijn hoofdtaak was

intern en extern. Het inwonend personeel,

voerden. Veel informatie is verzameld over de

echter de zorg voor een goede oogst van

zoals het kamermeisje, de linnen-, was-, keu-

bezigheden van het tuinpersoneel van de bui-

groente en fruit voor de bewoners. Hij moest

ken- en poetsmeid maakten deel uit van de

tenplaatsen in Friesland, met name in

verstand hebben van de groenteteelt. De

huishouding. Het externe personeel, zoals

Oranjewoud: huize Oranjewoud en

ervaring deed hij vaak in de praktijk op als

huisknecht, tuinbaas, tuinknechten en bos-

Oranjestein. Hiervoor zijn tuinlieden geïnter-

tuinknecht. Sommigen hebben een grote ken-

wachters woonde in dienstwoningen op de

viewd die voor en na 1940 op die buitens

nis opgebouwd en konden bijzondere exoti-

buitenplaats of in de nabije omgeving. Beide

werkten.

sche planten tot bloei brengen zoals tuinbaas
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n op de buitenplaats
Mathijs de Kort op Oranjestein in 1886. Zijn

uit de tuin. Enige tijd later haalde hij de

bijzondere prestatie, het kweken van een

benodigde etenswaren op en leverde het zelf

aloë, werd zelfs aangeprezen in de krant. De

weer af. Na de middagpauze was hij in de

tuinbaas had toezicht op de kassen en oranje-

tuin bezig met het verdelen van het werk en

rieën van de buitenplaats, waar sinaasappels,

hield hij toezicht op de werkzaamheden van

citroenen en druiven groeiden. Soms waren

het personeel. De tuinbaas had ook contact

kassen aan de tuinmanswoning aangebouwd,

met kwekerijen elders, waar hij ontbrekende

zoals in de Overtuin van huize Oranjewoud.

gewassen bestelde. Naast deze praktische

Helaas zijn deze in de loop der tijd afgebro-

zaken had de tuinbaas ook financiële verant-

ken. Een enkele tuinbaas leidde bezoekers

woordelijkheid. Hij hield een financiële admi-

rond in de kassen daar. Hij moest er ook op

nistratie bij in een kasboekje en betaalde de

toezien dat de vruchtbomen, zoals kersen,

lonen wekelijks aan de tuinknechten uit. Dit

tegen vogels beschermd waren. Soms lagen

hield verband met de opgebouwde vertrou-

de moestuinen verspreid over het bezit, zoals

wenspositie bij zijn werkgever, de eigenaar

bij dit buiten. Dan moest hij alle tuinen goed

van het huis. De tuinbaas voerde overleg over

in de gaten houden, evenals de velden met

de dagelijkse voorzieningen en hoewel hij

aardappelen en andere gewassen. Een

extern woonde, kon hij altijd worden opge-

belangrijke taak op Oranjestein was

roepen. Soms waren tuinbazen heel lang bij

omstreeks 1943 de dagelijkse rondgang per

één familie in dienst. Van tuinbaas Jeep

feit dat, toen hij boven de zeventig jaar was,

fiets ’s ochtends vroeg langs het personeel

Bosma van huize Oranjewoud is het bekend

tegen hem werd gezegd: ‘Bosma, we kunnen

van het buiten om te vragen welke groenten

dat hij 63 jaar in functie was, tot 1943. Bij één

je nog niet missen’.

men nodig had. Tuinbaas Johannes Blacquière

van zijn dienstjubilea kreeg hij een gouden

begon bij het huis en ging verder langs de

horloge aangeboden. De goede relatie met

Dadelboom op Oranjestein

woningen van het externe personeel. Zij kre-

zijn werkgever, het echtpaar van Limburg

De tuinbazen van Oranjewoud en Oranjestein

gen, evenals de familie zelf, groenten en fruit

Stirum-de Blocq van Scheltinga, bleek uit het

gaven leiding aan tuinknechten. Het aantal

De gerenoveerde bloemenkas van Oranjestein werd voor het kweken van bijzondere planten in de tuin gebruikt.
(Foto Rita Mulder-Radetzky)

Tuinman Jeep Bosma bij de fruitmuur met leiperen in de
Overtuin, omstreeks 1930. (Particuliere collectie)

van hen wisselde afhankelijk van het seizoen
en de werkzaamheden in de tuin. In het midden van de 20ste eeuw waren op Oranjewoud
nog zeven en op Oranjestein acht tuinknechten werkzaam. Later nam hun aantal af. Soms
waren verschillende generaties van één familie als tuinman in dienst bij dezelfde buitenplaats, zoals de familie Van der Molen op
Oranjewoud. Zo werkten Sake, Marten,
Paulus en Lammert van der Molen tussen
1860 en 1954 in de verschillende tuinen van
het buiten. Ze leerden het vak in de praktijk,
sommigen waren zo kundig dat zij tot tuinbaas opklommen. Ze woonden meestal ook in
een dienstwoning bij de buitenplaats. Het
werk van een tuinknecht was afwisselend.
Soms was het heel zwaar, bijvoorbeeld als een
grote boom moest worden gekapt en de wortels verwijderd. Ze besteedden veel aandacht
aan het harken van de lanen en het gazon.
Op zaterdagen veegden ze alles aan en staken ze de paden af voor de zondag. De bladeren werden op Oranjestein verzameld en in
23
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Appelhuisje bij huize Oranjewoud
In het voorjaar was er veel werk bij de broeibakken. Ze moesten leeg worden gehaald en
van bemeste grond en plantjes voorzien.
Daarna werden ze opgekweekt en uitgeplant
in de moestuinen. In de herfst werd na de
oogst het fruit opgeslagen. Bij huize
Oranjewoud stond zelfs een zogenaamd
appelhuisje waarin men op houten rekken
verschillende appels en peren bewaarde,
voorzien van een emaille plaatje met hun
soortnaam, waarvan enkele nog aanwezig
zijn. De groente brachten ze ook steeds naar
het huis, waar het keukenpersoneel het
inmaakte voor de winter. In de herfst werden
de kuipen met oranjebomen en palmen naar
de oranjerie vervoerd. Vier mannen tilden de
planten met behulp van stokken op, die ze
door de handvaten staken. Men plaatste de
kuipen vervolgens op een door paarden
getrokken wagen en vervoerde deze naar de
oranjerie. In de winter werden de tuinlieden
ingezet voor het zagen van hout van omgehaalde bomen voor de kachels in de kassen.
De tuinknechten Jan Hoekstra (rechts) en Tjalling de Vries aan het maaien voor huize Oranjewoud. Foto, 1953. (Particuliere collectie)

Deze moesten worden gestookt om de exotische planten te laten overwinteren. De tuinknechten stookten ’s ochtends vroeg de
kachels op de buitenplaatsen. Tuinknechten
maakten lange dagen en hadden voor de
Tweede Wereldoorlog alleen op zondag vrij.
Toch werkten ze graag in dienst van de heren
van de buitenplaats. In de moeilijke tijden
van de jaren twintig van de vorige eeuw hebben werkeloze timmerlieden zich door tuincursussen laten omscholen tot tuinlieden. De
meesten vonden een goede betrekking met
zekerheden en voorzieningen in natura. Het

Eile Bosma is aan het maaien in de tuin van Oranjestein. Foto
circa 1920. (Particuliere collectie)

beroep tuinbaas heeft zijn aantrekkingskracht
nog niet verloren. Voor tuinbazen zijn oplei-

bulten opgeworpen om na enkele jaren tot
goede tuingrond te verwerken. Deze werd
dan vermengd met mest en water en in kleine

Het zogenaamde appelhuisje van huize Oranjewoud waarin
appels en peren op houten rekken werden bewaard. (Foto
Rita Mulder-Radetzky)

dingen om dit bijzondere beroep in stand te
houden. <

blokjes geperst, met een gat erin voor de
plantjes die in de bloemenkas werden

ven. Op Oranjestein stond zelfs een dadel-

gekweekt. Een vrachtauto bij boerderij

boom! Bij de oranjerie staan hier nog de

Moskou in Katlijk haalde de mest op. Terwijl

oude broeibakken met glas, die ’s zomers wit

de tuinknecht de mest in de wagen schepte,

gekalkt werden. In de winter waren ze zwart

maakte de chauffeur een praatje met de boer.

geverfd. Elk voorjaar moesten deze leeg

De tuinknechten zorgden ook voor het uit-

gemaakt en van bemeste grond en planten

zaaien en planten van de bloemen. Ze kweek-

worden voorzien. De gerestaureerde oranjerie

ten verder veel groente en fruit voor de dage-

is nu als theeschenkerij in gebruik en is tijdens

lijkse maaltijden. Het assortiment was breed.

de vastgestelde openingstijden in de zomer

In aparte kassen groeiden perziken en drui-

toegankelijk.
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Rita Mulder-Radetzky (Budapest) studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie aan de
Rijksuniversiteit in Groningen. Zij publiceert over de
levensstijl van de Friese elite en over buitenplaatsen
in Friesland. Haar speciale interesse gaat uit naar de
tuinarchitectuur, met name naar het oeuvre van de
19de-eeuwse tuinarchitect L.P. Roodbaard.

> Meer weten?
• Rita Mulder-Radetzky en Barteld de Vries, In dienst
van de landheren van Oranjewoud, Heerenveen, 2007
• Rita Mulder-Radetzky en Barteld de Vries,
Geschiedenis van Oranjewoud, Alphen aan den Rijn,
2010
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KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

Beschermd dorpsgezicht
Oranjewoud heeft de status van beschermd dorpsgezicht
gekregen. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is het landgoederengebied tussen Oranjewoud,
Oudeschoot, Katlijk en Mildam van nationaal belang
vanwege de cultuurhistorische betekenis.
www.statenenstinzen.nl

Aad Hielpen
De folkloristische zang- en dansgroep Aald Hielpen is
onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. De groep
bestaat 100 jaar en is daarmee de oudste folkloregroep
van Nederland. Doel is om de cultuur van Hindeloopen
te laten zien met klederdracht, zang en dans.
www.aadhielpen.nl

Gevelstenen in Harlingen
In de Harlinger binnenstad zijn zeven gevelsten
opgeknapt door decoratieschilder/restaurateur Klaes
Posthuma. De stenen zijn verbonden met vroegere Joodse
families in Harlingen. In augustus zijn in samenwerking
met het Centraal Comité 45 struikelstenen gelegd ter
nagedachtenis aan gedeporteerde Harlinger Joden.
www.oud-harlingen.nl

Zwaard Grutte Pier
Het Fries Museum heeft het zwaard van Grutte Pier
uitgeleend aan het Maritiem Museum in Rotterdam voor
de tentoonstelling ‘Echte Piraten’. Nooit eerder was dit
topstuk in ‘vijandelijk’ gebied. De vrijheidsstrijder Pier
Gerlofs Donia (1480-1520) uit Kimswerd zorgde ervoor
dat Friesland niet werd bezet door de Hollanders. Zijn
lengte van 2,13 meter en meer dan normale
spiervermogen bezorgden hem de bijnaam Grutte Pier.
Bij de opening van het Fries Museum in september 2013
is het zwaard weer in Leeuwarden.
www.friesmuseum.nl

Aak en blazer
In Lemmer is de aak LE50 gerestaureerd door
vrijwilligers. Het 111 jaar oude schip zal meevaren bij
evenementen en is beschikbaar voor toeristen. In
Workum is de blazer TX11 opgeknapt en te water
gelaten. De TX11 is één van de twee blazers ter wereld
die nog in de vaart zijn. De oorspronkelijke TX11 is in
1892 gebouwd door Ulbe Zwolsman op scheepswerf
De Hoop in Workum. De huidige versie is een replica
uit 1980.
www.le50.nl en www.zuiderzeemuseum.nl

Zodenhuis
In Firdgum wordt een replica van een zodenhuis uit de
8ste eeuw gebouwd. Uit opgravingen is ongeveer
bekend hoe de huizen op de terpen in Friesland er in het
jaar 700 na Christus uitzagen. Het wordt 4,5 meter
breed en 15 meter lang. Archeoloog Daniël Postma is
bezig met promotie-onderzoek naar de zodenhuizen.
www.zodenhuis.nl

Grafstenen in Pietersbierum
In de kerk van Pietersbierum zijn twee zeldzame grafstenen uit de 15de eeuw gevonden. Het gaat om afdekplaten die bovenop de sarcofagen van twee pastoors,
Ulbe en Hessel, zaten. De zerken zijn gevonden door de
eigenaar van de kerk, kunstenaar Klaas Werumeus
Buning. De teksten op de stenen zijn in het Middelnederlands. Op één staat een wapen met een miskelk,
dat het oudste in zijn soort is ooit in Friesland gevonden.
www.hvnf.nl

Schilderij Johannes Elsinga
Het Fries Landbouwmuseum heeft een schilderij
verworven van Johannes Elsinga uit 1950 van de familie
Crijns. Op het schilderij is het kweekveld van Engelum te
zien met op de achtergrond de kerktoren. Op de
voorgrond loopt een vrouw met kind, daarachter werken
een paar mannen op het veld. Elsinga (1893-1969) was
een Fries impressionist, schilder en aquarellist van
figuren, landschappen, stadsgezichten en bloemen.
www.frieslandbouwmusem.nl
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Nieuw portret van Saskia Uylenburgh
Er is een nieuw portret van Saskia Uylenburgh, de vrouw
van Rembrandt, opgedoken. Een particuliere
kunstverzamelaar kocht het op paneel geschilderde werk
een aantal jaren geleden op een veiling in Zweden.
Volgens experts is het niet door Rembrandt zelf
geschilderd, maar is het schilderij wel in de omgeving
van Rembrandt ontstaan. De verzamelaar meldde het
bestaan van dit tot nu toe onbekende portret bij de
organisatie Saskia400, die de 400ste geboortedag van
Saskia dit jaar met tal van activiteiten viert.
www.saskia400.nl
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GEMENGDE BERICHTEN
Vijf dooden in 14 dagen
Leeuwarden, 7 september 1902. In de eerste helft van
Juli werd de landarbeidersbevolking in Friesland wel
zwaar getroffen. Behalve de gewone landbouw-ongevallen, hadden er in 14 dagen (van 2 tot 17 Juli) niet minder
dan vijf landbouw-ongevallen met doodelijken afloop
plaats. Vier van de vijf slachtoffers werden door het
hemelvuur getroffen, en één vond den dood door een
zonnesteek. Deze vijf ongevallen geschiedden bij landbouwers, aangesloten bij de Friesche Landbouw-Onderlinge
en als het nut en de groote sociale betekenis van instellingen als de Friesche Landbouw-Onderlinge ooit duidelijk
aan het licht is gekomen, dan is het wel nu bij deze ernstige ongevallen. (Friesch Weekblad)

80 jaar geleden…
Het slimme boertje
Heerenveen, 17 september 1932. Toen een boer te
Heerenveen bij het waaggebouw aankwam bleken zijn
varkens niet het voorgeschreven gewicht van 80 K.G. te
hebben, waardoor ze niet voor den prijs van ƒ 0,30 per
K.G. kon worden verkocht, maar 79 K.G., zoodat ze niet
meer dan ƒ 0,24 de K.G. konden opbrengen. Het boertje
wist wel een oplossing. Bij het eerste de beste café aangeland, vroeg hij de eigenaar of deze hem soms aan 40
liter karnemelk kon helpen. Dat kon, de boer gaf elk varken 4 liter karnemelk en liet de varkens later weer wegen.
Elk varken woog nu ruim 80 K.G. (Friesch Dagblad)
Hooiberg in brand
Haulerwijk, 21 september 1932. Ongewone drukte op
straat op de late avond (omstreeks 11 uur) in ons overigens zoo stille dorp. Er bleek brand in een hooiberg van
den heer P. Hoff. Een bonte mengeling van ouden en jongen in dag-, avond- of nachttoilet waren reeds aanwezig
om toe te kijken of de behulpzame hand te bieden. De
brandspuit was ook reeds gearriveerd maar door te overgroote haast was waarschijnlijk vergeten zich te overtuigen of er nog voldoende benzine aanwezig was. Ook
weigerde de zuigpomperspomp aanvankelijk, maar toen
die in orde was, werd er gespoten van jewelste.
Belendende gebouwen bleven gelukkig gespaard. (Friesch
Dagblad)

70 jaar geleden…
Jeugdspaarbank te Heerenveen
Heerenveen, 18 september 1942. Groot was de
belangstelling voor de Jeugdspaarbank, die Zaterdag j.l. te
Heerenveen is geopend. Een groepje kinderen wacht bui-

COLUMN EELKE

ten zijn beurt af, terwijl binnen het Spaarbankbestuur zich
beijvert om den stroom van jeugdigen spaarders geleidelijk te bedienen. (Nieuwsblad van Friesland)

60 jaar geleden…
(Foto Hoge Noorden)

110 jaar geleden…

IDS DE JONG

Ferline nei de bliksem
Nederlandse straaljagers in botsing
Leeuwarden, 16 september 1952. Nadat Maandag
reeds twee militairen door een ongeval bij het laden van
munitie om het leven waren gekomen, trof de vliegbasis
Leeuwarden Dinsdagochtend een nieuwe slag. Twee
Gloster Meteor-straaljagers, die deel uitmaakten van een
formatie die voor oefeningen was opgestegen, kwamen
omstreeks kwart over tien boven het dorpje Britsum
(Friesland), op enkele kilometers afstand van de basis met
elkaar in botsing. De vliegtuigen stortten neer en beide
piloten kwamen om het leven. (Ons Noorden)

50 jaar geleden…
Dr. Krogmann ontkent bij SS of SA te zijn geweest
Franeker, 1 september 1962. Dr. Willy Krogmann, door
de Fryske Akademy aangezocht om te spreken op het
derde filologenkongres over de Lex
Frisionum, was een nog al omstreden figuur. Verschillende dagbladen
hebben er hun verbazing over uitgesproken, dat deze Dr. Krogmann, die
een SS-er werd genoemd en tijdens
zijn verblijf in Friesland de Friese
cultuur zou hebben willen beïnvloeden in nationaal-socialistische
geest, nu in Friesland een rede
kwam houden. Krogmann ontkende
SS-er of SA-er te zijn geweest. Hij
erkende indertijd in een inleiding
‘tegen mijn wil’ opvattingen verkondigd te hebben die hij
toen al niet kon onderschrijven en die hij nu nog betreurde. (Friese Koerier)
Onze Papoea’s terug
Makkum, 15 september 1962. Het recreatieoord De
Holle Poarte en het hotel De Vigilante op de Makkumer
Sânkop zijn momenteel in beslag genomen door repatrianten uit Nieuw Guinea. De families zijn ondergebracht in
de aan de rand van het IJsselmeer staande bungalows.
Uiteraard zijn ze voldoende voorzien van warme kleren
om zich te beschermen tegen het vaak koude klimaat,
vooral op dit winderige stukje Nederland. De kinderen
gaan naar school in Makkum of naar Bolsward waarheen
ze per bus worden vervoerd. (Friese Koerier)
Ids de Jong (Harderwijk, 1959) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.

De Ljouwerter Krante wie eartiids in oere fan de
dei. Oars hiene je him net út. Sterker, je knipten
stikjes út, yn it mapke bewarje-aanst-om-tinke.
De Ljouwerter Krante wie baas yn Fryslân, dat se
doe noch Friesland neamden. Se skreaune bygelyks oan de Stifting It Fryske Boek dat se altyd
earst de nijtsjes fan boekesutelaksjes ha moasten,
oars berjochten se der hielendal net oer. De stifting gie akkoart, mar joech de brief oan ús, we
kinne net in kant út. De Ljouwerter Krante is no
ôfsakke ta fiif minuten fan de dei, in slop ôftreksel fan harren grutste konkurrint, dat is de
Telegraaf. As je tinke, no komt it echte ferhaal,
hâldt it alwer op. De Ljouwerter Krante siket nei
nije wegen, nedich want de sinten binne fuort, de
minsken brûke dy fiif minuten earne oars foar. No
wol de Telegraaf de LC wol opkeapje, mar dat
wolle se yn Ljouwert en Grins leaver net. Dus is
der in soarte fan konsortium oprjochte en dat
skynt 50 miljoen te bieden. En dy krije de help
fan kommissaris John Jorritsma, dy't seit dat soks
eins al trochgean moat, we moatte ús ûnôfhinklike Ljouwerter hâlde. Net slim dat hy dat seit, hy
stipet de Omrop ek. Jorritsma is yntusken aardich
ferfryske, brûkt de taal en docht dat noch net iens
sa min, begrypt al wat er sels seit. Hy praat ek yn
it Hollânsk oer de provincie Fryslân. En dus hat de
Ljouwerter Krante as tank it Fryslân dat se yntusken brûkten ynienen wer stilswijend feroare yn
Friesland. Fier by Jorritsma, mar ek it gewoane
folk wei. Dus sil it úteinlik de Telegraaf wol
wurde dy't de Ljouwerter oerkeapet. Wer in moai
stik ferline nei de bliksem. <

Eelke Lok (Drachten, 1950) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
it skiednisprogramma ‘It Paad Werom’.
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BIJ HET GRAF VAN…

DOEKE SIJENS

Zoeken naar een schim

In 1891, ergens in Leeuwarden, moet Dieke Dijkstra mijn betovergrootvader Sjoerd Andringa ontmoet hebben.
Hij leidde een rusteloos bestaan nadat hij van zijn vrouw gescheiden was. Zij was dienstmeisje geweest op het
platteland, maar wilde wel eens van het stadse leven genieten. In de stad liet zij zich Dina noemen,
waarschijnlijk omdat dit minder boers klonk dan Dieke. Officieel wordt zij de huishoudster van Andringa, maar
na enige tijd wordt er een kind geboren. Zo komen Dieke Dijkstra (1861-1908) en haar dochter Baukje Dijkstra
(1893-1995) onze familie binnen.

D

Dieke heeft bijna geen sporen achtergelaten.

Dienstmeisje

Over haar persoonlijkheid of haar uiterlijk ben

Zoekend in archieven krijgt het leven van

ik niets te weten gekomen. Ze blijft een schim.

Dieke Dijkstra enige kleur. Ze werd geboren

Alleen door haar te volgen in officiële

in1861 in Burgum, de eerste dochter van een

in de verwachting dat zij na verloop van tijd

papieren, akten en bevolkingsregisters valt

boerenarbeider, die steeds op verschillende

zou trouwen, maar dit gebeurde niet. Of ze

iets van haar leven te reconstrueren. Zeker is

plaatsen in Friesland werkte. Toen Dieke tien

bij boeren werkte of bij ‘nette’ mensen, zoals

dat Dieke in Terwispel is overleden op

jaar was, verhuisde ze met haar familie naar

een notaris of een dominee, laten de

donderdag 16 januari 1908. Over de oorzaak

Drachten. Zoals bijna alle meisjes in die tijd

dienstboderegisters niet zien. In 1889, toen ze

van haar overlijden is niets bekend, de

moest ze na de lagere school aan het werk.

28 jaar oud was, verhuisde ze naar Reduzum.

ambtenaar van de burgerlijke stand noteerde

Misschien heeft ze eerst haar moeder nog een

Waarom ze naar deze voor haar onbekende

alleen het tijdstip van haar dood: zeven uur in

tijdje in de huishouding geholpen, maar toen

contreien is gegaan, valt niet meer te

de namiddag. Een paar dagen later werd zij

ze 15 jaar oud was, verliet zij het ouderlijk

achterhalen. Een jaar later verhuisde ze naar

begraven in Drachster Compagnie, op rij 11,

huis om als dienstmeisje te gaan werken. Ze

Leeuwarden en dan komt haar leven

nummer 7 van het kerkhof, zoals keurig in het

werd vanaf dat moment zelfstandig vermeld

duidelijker in beeld. Het eerste jaar woonde

begrafenisregister werd genoteerd. Alleen die

in het dienstboderegister van de gemeente

ze in de Hendriksbuurt, zuidelijk van het

aantekening resteert, toen ik het kerkhof

Smallingerland. Over haar jeugd en meisjes-

spoor. Een jaar later gaat ze werken voor

bezocht bleek ook haar grafsteen verdwenen.

jaren weten we niets. Ze zal opgegroeid zijn

Sjoerd Andringa, die vlakbij haar woonde aan

28

Dieke Dijkstra werd begraven in Drachtster Compagnie in
1908. Haar graf is er niet meer. (Foto Hoge Noorden)
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Achter de Hoven. Het is aanlokkelijk om hier

schuldeisers krijgt. In 1886 vertrekt hij naar

met wie ze in de stad is gaan wandelen. Met

een romantisch verhaal achter te zoeken,

Amsterdam om daar zijn geluk te beproeven.

deze mededeling moet de onderzoeker het

zoiets als twee eenzame mensen op zoek

Een jaar later komt hij terug naar Friesland en

doen. Een jaar na de geboorte van Baukje

naar genegenheid, maar de werkelijkheid kan

wordt in Leeuwarden melkboer. Dieke komt in

verhuizen Sjoerd en Dieke naar Huizum, waar

wel veel prozaïscher zijn geweest.

1891 bij hem wonen om de huishouding te

ze tien jaar blijven wonen. Hun volgende

doen. Twee jaar later, op 2 april 1893, wordt

woonplaats is Zutphen, waar Sjoerd kaasventer

Rusteloos

een dochter geboren. In de geboorteakte

is. Over Dieke wordt in het bevolkingsregister

Sjoerd Andringa (1848-1929) had, toen hij

wordt weliswaar vermeld dat de vader niet

vermeld dat zij ‘niet verwant’ aan Sjoerd is,

Dieke ontmoette, al veel tegenslagen in zijn

bekend is, maar de naam die het kind krijgt –

maar ze wordt ook niet meer met een eigen

leven doorstaan. Hij was geboren in Stiens. Zijn

Baukje – is een indicatie dat Sjoerd de vader is.

beroep vermeld. Ze blijven rusteloos. In de

ouders waren niet onbemiddeld en in zijn

Baukje was ook de naam van zijn moeder,

loop van 1905 vertrekken ze naar

jonge jaren leefde hij in welstand. Hij bezat

terwijl de voornaam in de familie van Dieke

Recklinghausen, mogelijk in het spoor van

een eigen boerderij en verhuurde land en

niet voorkomt. Omdat hij officieel nog steeds

andere Friezen, die op zoek naar een betere
toekomst, in de mijnen van het Ruhrgebied

andere boeren. In 1874 trouwde hij met de
acht jaar jongere Iebeltje Bilstra. Dit huwelijk
zou slechts vier jaar standhouden. In 1878, kort
na de geboorte van hun tweede kind, zetten

In archieven krijgt het
leven van Dieke kleur

gaan werken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat
Sjoerd, die inmiddels 57 jaar oud was, ook als
mijnwerker aan de slag is gegaan.
Waarschijnlijk is hun Duitse avontuur geen

Sjoerd en Iebeltje de destijds zeer ongebruikelijke stap om echtscheiding aan te vragen. Uit

getrouwd is en waarschijnlijk de verhouding

groot succes, een jaar later zijn ze terug in

de verklaringen van zowel Sjoerd en zijn

met zijn twee andere dochters niet op het spel

Friesland. In Terwispel huurt Sjoerd een

vrouw als de getuigen die zij door de recht-

heeft willen zetten, heeft hij Baukje nooit als

boerderij, waar hij met zijn ‘gezin’ bijna twee

bank lieten oproepen, komt een beeld naar

zijn kind erkend. Terwijl zijn twee ‘echte’

jaar woont tot Dieke in januari 1908 overlijdt.

voren van twee mensen, die totaal niet bij

dochters opgroeiden bij hun moeder in Stiens,

elkaar pasten en elkaar het leven vrijwel elke

zullen de meeste mensen in Leeuwarden Dieke

Schim

dag zuur maakten. Na de scheiding van tafel

en Sjoerd als echtpaar beschouwd hebben. In

Ook mijn voorvader Sjoerd Andringa is een

en bed blijft Sjoerd eerst in de buurt wonen

hoeverre zijn dochters (of hun moeder) de

schim. Op zoek naar sporen van zijn leven

om zijn twee dochters te kunnen zien. Hij leeft

werkelijke verhouding kenden, blijft jammer

ontdekte ik niet alleen Dieke Dijkstra, maar

nogal roekeloos en moet zijn boerderij

genoeg onbekend. In een brief refereert een

ook dat hij in 1929 in Heerlen was gestorven.

verkopen omdat hij problemen met

van hen aan de huishoudster van hun vader,

Het meisje dat uit hun verhouding werd
geboren, moet de reden zijn dat Sjoerd zo ver

Dieke Dijkstra ging in 1891 bij Sjoerd Andringa werken. Dat was vlakbij waar ze woonde aan Achter de Hoven in Leeuwarden.
(Tresoar)

van Friesland is gaan wonen. Na de dood van
Dieke verliet hij spoedig Terwispel. Eerst
woonde hij met Baukje in de stad Groningen,
daarna in Winschoten. In 1912 trouwt Baukje
met een man die ze al in Terwispel heeft
leren kennen. Omdat ze nog minderjarig is,
heeft ze toestemming nodig om te trouwen
en in alle haast wordt Sjoerd als haar voogd
benoemd. Dit is de enige officiële rol die hij
ooit voor haar heeft vervuld. Baukje verhuist
met haar man naar Duitsland en later naar
Heerlen. Sjoerd blijft nog een aantal jaren in
het noorden wonen. Af en toe bezoekt hij
Stiens, bij de huwelijken van zijn dochters is
hij aanwezig (en zijn officiële vrouw afwezig).
Verder heeft hij er weinig meer te zoeken,
zijn vrouw heeft alle familieverhoudingen
vergiftigd en in 1918 verhuist hij ook naar
Heerlen. Baukje vertrekt na de Tweede
Wereldoorlog met haar grote gezin naar
Amerika en overlijdt in 1995, 102 jaar oud. Ze
moet de laatste zijn geweest, die zich Dieke
Dijkstra nog herinnerde. <
29
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BOEKEN
Hindeloopen; Stad van levende herinneringen
Karel Gildemacher (eindredactie)
PENN, Leeuwarden, 2012
160 pp. isbn 9789077948736 | € 19,50
De elf Friese steden
worden vaak in één
adem genoemd. Maar
wie verder kijkt
dan de stempelposten, ziet al
gauw dat deze
steden onderling
enorm verschillen.
Als het gaat om
eigenaardigheden
spant
Hindeloopen de
kroon met een eigen taal, een eigen klederdracht en het bekende Hindelooper
schilderwerk. In Hindeloopen; Stad van
levende herinneringen gaan zeven auteurs
onder leiding van Karel Gildemacher in op
de geschiedenis van Hindeloopen. De oudste vermelding van Hindeloopen dateert
uit het eerste kwart van de 9de eeuw toen
monniken uit het klooster Fulda het bezit
van dertig koegangen met zestien ‘horigen’

JAN VAN ZIJVERDEN

in de ‘villa’ Hintinluofe of Hintinkufe in hun
registers vastlegden. Volgens de overlevering zou Hindeloopen in 1225 stadsrechten
hebben gekregen. Al uit de vroegste
geschiedenis blijkt dat het stadje sterk
gericht is op de Zuiderzee. In 14de-eeuwse
verslagen van de Hanze worden regelmatig Hindelooper schippers genoemd die
zaken deden via het ‘kantoor’ van
Hanzestad Staveren. In de loop van de
17de eeuw raakte Staveren in verval en
ging Hindeloopen de buurgemeente overvleugelen. De handel op het
Oostzeegebied legde hen geen windeieren.
Met hun fluitschepen voeren Hindelooper
schippers af en aan naar havensteden als
Riga, Danzig en Koningsbergen. Narva was
onder Hindelooper schippers met afstand
de populairste bestemming. Daar werd
hout gehaald voor houtzaagmolens aan
het IJ en de Zaan. Met deze handel werd
goed verdiend, wat te zien is aan de verschillende stadsuitbreidingen uit die tijd. In
de 18de eeuw moest de markt worden
gedeeld met andere plaatsen uit de
Zuidwesthoek. De welvaart liep - evenals
het inwonertal - snel terug. Maar de basis
voor een toekomstige bron van inkomsten
was inmiddels gelegd. Door de geïsoleerde

ligging van het gebied en de oriëntatie op
de (internationale) handel hadden taal en
materiële cultuur zich op een afwijkende
manier ontwikkeld. Dat wekte de belangstelling van onderzoekers die er overblijfselen uit een oudere tijd in zagen. Het
Zuiderzeestadje en het vijf kilometer verderop gelegen Molkwerum waren in de
17de eeuw al een bezienswaardigheid.
Toen in de loop van de 19de eeuw de
belangstelling voor de Friese cultuur een
enorme vlucht nam, speelde Hindeloopen
daarbij een hoofdrol. Joost Hiddes
Halbertsma meende in de periferie de
essentie van de Friese cultuur te vinden. Hij
bestudeerde de taal, de kleding en lokale
gewoonten en gebruiken. Op basis van zijn
onderzoek schetste hij een beeld van de
Friese geschiedenis waarbij hij grote conclusies niet schuwde. Zo paste de haardracht van vrouwen in de Friese
Zuidwesthoek probleemloos in het verhaal
van de grote rol die de Friezen speelden bij
de kolonisatie van Engeland en later
Amerika. De denkbeelden en dromen van
Halbertsma gaven een enorme impuls aan
de belangstelling voor Hindeloopen die
onder andere uitmondde in de presentatie
van een Hindelooper kamer op de

Historische Tentoonstelling van 1877 in
Leeuwarden. Dat was zo’n daverend
(kas)succes dat de Hindelooper Kamer een
jaar later als Nederlandse bijdrage te zien
was op de wereldtentoonstelling van
Parijs. De opmars van Hindelooper kamer
was niet meer te stuiten. Daarbij representeerde de kamer niet alleen Hindeloopen
en Friesland, maar droeg hij ook bij aan
versterking van de nationale identiteit. Dit
alles was de voorbode voor een niet aflatende stroom toeristen die Hindeloopen in
de tweede helft van de 20ste eeuw weer
de nodige voorspoed zou brengen. In de
publicatie die verscheen ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van de folkloristische zang- en dansgroep Aald
Hielpen belichten deskundigen verschillende aspecten van de Hindelooper geschiedenis en cultuur. Zo gaat Meindert Seffinga
in op de scheepstypen die in gebruik
waren bij de Hindelooper schippers, laat
Klaas Jansma zijn licht schijnen over de
ontwikkeling van het toerisme, gaat Arjen
Versloot dieper in de op de taal en vertelt
Carolien Hack over kleding en schilderkunst in Hindeloopen. Een boek dat letterlijk en figuurlijk kleur geeft aan ‘stempelpost’ Hindeloopen.

Friese journalist was
namelijk ook een actief
PvdA-lid. Veel
bekendheid kreeg hij
door zijn rol binnen
Nieuw Links, de
vernieuwingsbeweging
binnen de partij. In
1969 wist hij een crisis
in de partij te bezweren. Dat leverde hem
de titel ‘redder van de PvdA’ op. Toen zijn
krant opging in de Leeuwarder Courant,
werd hij één van de hoofdredacteuren.
Dat bleef hij tot 1978. Ayolt de Groot won
met zijn biografie over Laurens ten Cate
de Villamedia Scriptieprijs 2011.

cultuurhistorische en natuurlijke
elementen. In Tussen Hemdijk en Klif
vertelt sociaal-geograaf Meindert Schroor
hoe het landschap van Zuidwest-Fryslân
zich heeft ontwikkeld onder invloed van de
wisselwerking tussen mens en natuur.

Sikkens; Een ‘vergeten’
schildersfamilie
Carolien Hack en Marijke van der Winden
Museum Hindeloopen, 2012
41 pp. | € 10,00 (via Museum
Hindeloopen)

Pier Feddema (1912-1983); Skilder,
skriuwer, stânfries
Ihno Dragt
Streekmuseum Het Admiraliteitshuis,
Dokkum / Stichting Musea Noordoost
Fryslân i.o. nr. 10, 2012
68 pp. isbn 9789081704854 | € 13,95

Marijke van der
Winden en Carolien
Hack deden
onderzoek naar
het werk van
Hindelooper
schilders uit het
begin van de 20ste
eeuw.
Van een aantal beschilderde objecten
lukte het maar niet om te achterhalen
wie de schilder was. Tot een nazaat een
blaasbalg herkende die door zijn opa was
beschilderd. Dat was het begin van een
uitgebreide studie naar vader Lodewijk
en zoon Laurentius Sikkens die in het
eerste kwart van de 19de eeuw een
bedrijf hadden aan de Nieuwstad in
Hindeloopen. Het bleek te gaan om een
schildersfamilie die topkwaliteit leverde.
Dat blijkt onder andere uit de prijzen
die zij wonnen op de wereldtentoonstellingen in Brussel en Berlijn.
Voldoende reden voor een publicatie
en een tentoonstelling in Museum
Hindeloopen (nog te zien tot en met
1 november).

KORT
Parels onder riet; Rietgedekte
zomerhuizen, villa’s en boerderijen
in Friesland
Piet Opdam
Uitgave in eigen beheer, 2012
200 pp. isbn 9789090263731 | € 24,75
(via www.parelsonderriet.nl en te koop bij
diverse boekwinkels)
Piet Opdam ging op
zoek naar de mooiste
met riet gedekte
huizen in Friesland.
Het is een bonte
mengelmoes
geworden van
monumentale panden en moderne
creaties van bekende Friese architecten.
Opdam maakte een tekening van elk huis,
een korte beschrijving en een serie foto’s.
Laurens ten Cate; Portret van een
socialistisch journalist
Ayolt de Groot
Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker,
Amsterdam, 2012
184 pp. isbn 9789035138315 | € 19,95
Laurens ten Cate was van 1963-1969
hoofdredacteur van de Friese Koerier.
Ondanks de geringe oplage van dit
regionale onafhankelijke dagblad van
linkse signatuur werden zijn commentaren
in Den Haag met aandacht gelezen. De
30

Tussen Hemdijk en Klif; Een
verkenning van het nationale
landschap van Zuidwest-Fryslân
Meindert Schroor
Afûk, Leeuwarden, 2012
124 pp. isbn 9789062738977 | € 15,Zuidwest-Fryslân is
één van de twintig
nationale landschappen. Je vindt
er zeven van de elf
Friese steden, terpen,
bossen en de
kenmerkende stuwwallen. Bovendien is dit
het hart van het Friese merengebied.
Kortom, een unieke combinatie van

In 2012 is het honderd
jaar geleden dat
Pier Feddema in Anjum
werd geboren. Dat
was reden voor de
Pier Feddema Stichting
om een tentoonstelling
te organiseren in
het nabijgelegen Streekmuseum Het
Admiraliteitshuis in Dokkum. Bij de
tentoonstelling (nog te zien tot en met
1 oktober) verscheen een monografie over
de schilder en schrijver Pier Feddema, die
onder andere bekend werd als één van de
vijf vrienden die samen opereerden onder
de naam ‘Yn ‘e line’. Ihno Dragt, directeurconservator van het museum, schetst in
deze publicatie het leven en werk van
Feddema.
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KALENDER

MARIJKE DE BOER

6 oktober
Fietstocht door Oranjewoud
Een gids vertelt tijdens de twee uur durende fietstocht
over de geschiedenis van de landgoederen en de
bewoners.
www.vvvheerenveen.nl
6 oktober
Excursie Erfgoedvereniging Heemschut
De excursie voert lang diverse staten in Fryslân. Vertrek
is om 10.00 op het station van Leeuwarden.
www.heemschut.nl

13 oktober
Dag van de Leeuwarder geschiedenis
Deze dag staat in het teken van Saskia Uylenburgh, de
vrouw van Rembrandt. De manifestatie ‘Sporen van
Saskia’, met een tentoonstelling, publicaties en lezingen,
gaat op deze dag van start, in de Grote Kerk in Leeuwarden is de Saskiaviering met drama, muziek en dans.
www.saskia400.nl en
www.historischcentrumleeuwarden.nl

KALENDER

30 september
De groene historie van onze buitenplaatsen
Lezing van Jan Holwerda over het groen in historische
tuinen en parken en op historische buitenplaatsen en
landgoederen.
www.princessehof.nl

14 oktober
Vermaarde tuinontwerpers in Friesland
Rita Radetzky vertelt over hovenier Johann Hermann
Knoop en landschapsarchitect Lucas Pieters Roodbaard.
www.princessehof.nl
15 oktober
Lezing over David Gorlaeus
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de beroemde
Cornjumer filosoof en atomist David Gorlaeus op 21-jarige leeftijd overleed. Historicus dr. Arjen Dijkstra vertelt
over deze getalenteerde oudbewoner van Martenastate.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
tot en met 28 oktober
Groen Geluk
Het hele tuinseizoen is de tentoonstelling ‘Groen Geluk.
Van lusthof tot volkstuin’ te bezoeken. Tuinen uit verschillende eeuwen vormen het decor voor keramiek met
een groen tintje.
www.princessehof.nl

9 oktober
Filmavond Johannes Doedes de Jong
De avond toont hoogtepunten uit het filmmateriaal van
Johannes Doedes de Jong (1912-1996), de bekende fotograaf-journalist van de Friese Koerier, de Leeuwarder
Courant en het Fries Landbouwblad. De filmcollectie
bevat 25 films die gedigitaliseerd zijn.
www.tresoar.nl
11 oktober
Leeuwarden in de tijd van Saskia
Meindert Schroor vertelt aan de hand van de kaart van
Sems uit 1603 over aspecten van de stedelijke ontwikkeling van Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

2 november
Lezing Friese adel en staten
Bearn Bilker houdt een lezing over Friese adel en staten.
www.schierstins.nl

In Museum Martena laat
de tentoonstelling ‘Eisinga
onder professoren’ de
schatkamer van de Friese
natuurwetenschap zien
met vele natuurkundige
instrumenten uit privéverzamelingen die nog niet
eerder getoond zijn.
www.museummartena.nl
14 november
Lezing over Sophie van Saksen Weimar Eisenach
Thera Coppens vertelt over groothertogin Sophie van
Saksen Weimar Eisenach. De dochter van koning Willem II
wordt uitgehuwelijkt aan erfgroothertog Carl Alexander
en houdt haar intocht in Weimar. Aan het eind van haar
leven ontvangt ze de felbegeerde erfenis van Goethe.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
18 november
Lezing over Leeuwarder scheepswerven
Aan bod komen verschillende scheepsbouwers en jachtwerven in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
23 november
Studiedag Friese geschiedschrijving ca.1913-1938
Het Obe Postma Selskip en de Fryske Akademy houden
een studiedag over Friese geschiedschrijving circa 19131938. Er is aandacht voor vergelijkend historiografisch
onderzoek naar de wetenschapsopvattingen van het
Fries Genootschap en de Fryske Akademy.
www.obepostma.nl
tot en met
24 november
Noorderlicht
Tentoonstelling in het
kader van Noorderlicht
2012, in samenwerking
met de fotografen van
‘Het Blauwe Uur’.
www.tresoar.nl

2 november
OKS symposium
Op het symposium ‘(On)beheersbaar Erfgoed: zonder
kennis geen keuze’ wordt gesproken over de problematiek van beheerders van verzamelingen die worden
geconfronteerd met behoudproblemen. Waardevol roerend erfgoed vindt vaak geen onderdak meer bij musea.
Daardoor neemt kunst- en cultuurhistorische kennis af.
www.oks.nl

VERWACHT

Tegeltableau, omstreeks 1800 geschilderd
door E.H. Koetsiers Harlingen met
voorstelling van een kofschip. (Fries
Scheepvaart Museum)

tot en met 11 november
Eisinga onder professoren

KFG NIEUWS

Friese zeevaart

Haalt Friesland 2034?

Het grote onderzoek naar de Sonttol-registers, waarin Tresoar en de Fryske Akademy
participeren, vestigt de aandacht op de
rijke geschiedenis van de Friese zeescheepvaart. Dat werd hoog tijd: de rijkdom van
dat verleden staat in schril contrast tot de
relatieve onbekendheid ermee onder geïnteresseerden in de Friese historie. De
novembereditie van Fryslân belicht vier
aspecten: de haven Harlingen, de schippersfamilie Kingma van Makkum, de rederij op Vlieland en een overzichtsartikel van
dit roemruchte verleden buitengaats.

Ter gelegenheid van zijn 185ste dies
natalis organiseert het Koninklijk Fries
Genootschap op vrijdag 23 november in
Leeuwarden het symposium 'Haalt
Friesland 2034?' Uitgangspunt voor de
studiemiddag is het artikel van Goffe
Jensma 'Plat land, diepe geschiedenis.
Friesland als trauma', dat verscheen in De
Vrije Fries (2010). In zijn opstel
presenteert Jensma de stelling dat de
geschiedenis van Friesland tot een
wezenlijke last is geworden. Op het
symposium gaat het om de vraag in
hoeverre het Friese verleden de Friese

toekomst bepaalt. Speelt de Friese
geschiedenis (nog) wel een rol in de
economische, maatschappelijke of
ruimtelijke ontwikkelingen? Zorgen de
alom toeslaande schaalvergroting en
globalisering juist niet voor een
definitieve breuk met dat wat eens was?
Sprekers zijn, naast Goffe Jensma,
publicist en historicus Geert Mak en
historisch geograaf Hans Renes,
hoogleraar erfgoed van Stad en Land aan
de Vrije Universiteit te Amsterdam.
www.friesgenootschap.nl
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