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DE BEELDENSTORM

FRIESLAND OPENLIJK PROTESTANTS

Moderniseringen
in de zuivel

Een eeuw
Terpenvereniging

Geert Ruiter,
kontroversjeel Beweger
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O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE
STOOMGEMAAL TER WERELD

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

- Unesco Werelderfgoed
- Spannende 3D-film

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

- Verkozen tot Leukste

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

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water
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Ontwikkeling bedrijven

SIEBRAND KRUL

Voor de Beeldenstorm, zo belangrijk in de vaderlandse geschiedenis, is geen eenduidige verklaring te
geven. De steekvlam die op 10 augustus 1566 in het Frans-Vlaamse Steenvoorde werd ontstoken en
razendsnel noordwaarts trok, onderweg honderden kerken verwoestend, was in elk geval geen plotse
opwelling van gereformeerde geloofsijver. Zoals twee artikelen in deze Fryslân duidelijk maken, was de
protestantisering al decennia aan de gang. De uitbarsting van geweld was daar meer een woeste uiting
van, dan dat het volk ineens bevangen werd door gereformeerd besef. Misschien indachtig de volksaard kwam het in Friesland overigens amper tot gewelddadigheden; hier en daar werd in Leeuwarden
wat zilverwerk in veiligheid gebracht. De regionale overheid had zich al neergelegd bij de nieuwe religieuze wind; sedert langere tijd had het Hof de kettervervolging gestaakt. Niettemin is ook in Friesland
de Beeldenstorm een cesuur: het ‘nieuwe geloof’ kon na tientallen jaren oogluikend te zijn getolereerd,
openlijk worden beleden.
In december organiseren het Koninklijk Fries Genootschap en de Fryske Akademy een symposium over
bedrijfsgeschiedenis. In deze editie een voorproefje terzake de modernisering in de veehouderij en
zuivelindustrie. Met dezelfde onderwerpen te maken heeft het portret van Geert Ruiter: een Friese Beweger, een visionair op landbouwgebied, flink fout in de oorlog. De Vereniging voor Terpenonderzoek
bestaat honderd jaar: aanleiding voor een bijdrage van haar voorzitter.

Bezoek onze nieuwe website: www.historischtijdschriftfryslan.nl
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HANS COOLS

De gesneefde contrareformatie

>

In 1524 nam Karel V na jaren van strijd bezit van Friesland en hij integreerde het gewest in zijn Bourgondische landencomplex.
Een goede halve eeuw later, in 1579/81 sloten de Staten, onder verwijzing naar de traditionele Friese Vrijheid, zich aan bij de
Unie van Utrecht en zegden zij hun gehoorzaamheid aan diens zoon koning Filips II alweer op. Voortaan maakte Friesland deel
uit van de nieuwe Republiek der Verenigde Provinciën. Daarbij fungeerde de Beeldenstorm uit het najaar van 1566, dit jaar 450
jaar geleden dus, als een soort van waterscheiding. In de nasleep daarvan werd duidelijk dat de nieuwe religieuze infrastructuur
die Filips II en zijn raadgevers, waaronder Viglius van Aytta, hadden uitgetekend om hun contrareformatorisch offensief in de
praktijk te brengen, in dit noordelijk gewest niet verder dan de tekentafel kwam.

De beeldenstorm van 1566. In
een kerk in Antwerpen
worden beelden met touwen
naar beneden getrokken.
De ramen worden kapot
geslagen. Op de voorgrond
enkele soldaten en vrouwen
die spullen meenemen in hun
overrok. Prent door Frans
Hogenberg, 1566-1570.
Het beleg van het Olde
klooster nabij Bolsward in
1534. Ets door Pieter Feddes
van Harlingen, ca. 1620.
(Rijksmuseum)
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n de zes decennia van Habsburgse heerschappij
veranderde het Friese religieuze landschap grondig. De
eerste reformatorische beweging die er een aanzienlijke
aanvang verwierf, was die van de dopers. Zij braken radicaal
met de katholieke kerk. In de verwachting dat de eindtijd
naderde, richtten de dopers in 1534/35 in het Westfaalse
Münster een theocratische stadsstaat op. Maar ook in
Friesland deden zij van zich spreken en bezetten zij ruim
een week lang klooster Bloemkamp bij Hartwerd. Hier, net
als in Münster, werd hun oproer hardhandig neergeslagen.
In reactie daarop kozen de overgebleven dopers voor een
teruggetrokken bestaan. Menno Simons uit Witmarsum
werd hun voorman. In de daaropvolgende jaren zou zijn
beweging, ondanks de interne twisten, een groeiende
aanhang verwerven.

Menno Simons was lang niet de enige Friese van huis
uit rooms-katholieke geestelijke die vatbaar bleek
voor reformatorisch gedachtegoed. Maar de meeste
‘protestantiserende’ priesters die ideeën van Luther, Zwingli
of Calvijn oppikten, wrikten zich, in tegenstelling tot Simons
en zijn volgelingen, niet meteen los van de moederkerk.
Wel integendeel, de verschillende nieuwe doctrines, zowel
de protestantse als de katholieke, kristalliseerden zich
pas langzaam uit. De Leeuwarder priester Steven Silvius
bijvoorbeeld geloofde niet in het vagevuur en twijfelde aan
de transsubstantiatie. In 1558 of 1559 legde hij zijn ambt als
pastoor van de Oldehove neer om in het dan nog Lutherse
Heidelberg te gaan studeren. Maar na zijn terugkeer uit
Duitsland werd hij weer gewoon als pastoor aangesteld,
ditmaal in Groningen.

Inquisitie
De Habsburgse gezagsdragers in de Nederlanden ervoeren
de verspreiding van reformatorisch gedachtegoed van meet
af aan als bedreigend. Al snel tuigden zij wetgeving op die
haar moest tegengaan. Geheel in lijn met de bestuurlijke
en juridische tradities in deze gewesten legden zij de
verantwoordelijkheid voor de naleving ervan en voor
de vervolging van de overtreders allereerst bij regionale
colleges.
In Friesland was dat het in 1499 opgerichte Hof, dat in
Leeuwarden zetelde. Met name de Hollander Hippolytus
Persijn, die sinds 1548 het Hof van Friesland voorzat, stond
een strenge vervolging van ketters voor. Op zijn aandringen
verschenen in de lente van 1554 Herman Letmatius en
Franciscus Sonnius als inquisiteurs in Friesland. Zij richtten
hun aandacht vooral op de menisten. Daarvan waren er
intussen zo veel dat deze beweging aldus de inquisiteurs niet
meer met wortel en tak kon worden uitgeroeid. Bovendien
ging het volgens hen vaak om eenvoudige lieden die misleid
waren. Daarom boden ze hun, weliswaar op redelijk strenge
voorwaarden, amnestie aan. Die strategie had een beperkt
succes. Niet meer dan negentig dopers, waaronder zeven
lieden die in gevangenschap hun proces afwachtten, gingen
op het voorstel in. Daarom zetten Letmatius en Sonnius
vervolgens alsnog een klopjacht op. Die leverde nog minder
op: uiteindelijk werden slechts elf dopers gepakt, waarvan er
in het najaar van 1554 drie werden geëxecuteerd. Tegen die
tijd waren Letmatius en Sonnius al uit Friesland vertrokken.
Hun verblijf was dus van korte duur geweest en had weinig
opgeleverd. Na hen kwam de scherpslijper Willem Lindanus.
Maar vrijwel gelijktijdig werd Hippolytus Persijn, de grote
voorstander van een hard optreden tegen ketters in het Hof
van Friesland, overgeplaatst naar Utrecht. Lindanus, die in
Dordrecht was geboren en in Leuven had gestudeerd, stond
dan ook van meet af geïsoleerd binnen de Friese bestuurlijke
en juridische elite. In de daaropvolgende jaren maakte hij
er weinig vrienden. Integendeel, Staten en het Hof vonden
elkaar in hun oppositie tegen zijn optreden. In 1560 kregen

zij ‘Brussel’ in ruil voor de goedkeuring van een omvangrijke
bede zo ver Lindanus terug te roepen.

Protestantisering

De kanselarij in Leeuwarden,
zetel van het Hof van
Friesland. Kopergravure
door Carel Frederik Bendorp
en Jan Bulthuis, 1790-1795.
(Fries Museum)

Gelijktijdig ijverde Viglius van Aytta, verreweg de invloedrijkste Fries in regeringskringen, bij koning Filips II en bij paus
Paulus IV voor een nieuwe bisschoppelijke indeling van de
Nederlanden. Tot dan toe waren er maar zes bisdommen
(Atrecht, Doornik, Kamerijk, Luik, Terwaan en Utrecht)
geweest voor alle Nederlandse gewesten samen. Vijf van die
zes bisschopszetels lagen aan de randen van de Zuidelijke

Menno Simons.
Portretgravure door
Jacob Burghart, 1683.
(Rijksmuseum)

Een van de twee kelken
van de Oldehove in
Leeuwarden in gebruik als
avondmaalsbeker, gemaakt
door Jelle Jans, geslagen
en gegraveerd zilver, 1564.
Leeuwarder gildeleden
brachten het zilverwerk uit
de kerk in veiligheid.
(Fries Museum, bruikleen
Protestantse Gemeente i.w.
te Leeuwarden)
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Willem Lindanus, inquisiteur
te Friesland, 1588. (Fries
Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)
> Meer weten?
• W. Bergsma, Tussen
Gideonsbende en publieke kerk.
Een studie over gereformeerd
protestantisme in Friesland, 15801650, Hilversum/Leeuwarden,
1999
• A.L. Van Bruaene, K. Jonckheere
en R. Suykerbuyk (eds.),
Beeldenstorm: Iconoclasm in
the Low Countries, Den Haag,
2016 (themanummer van Low
Countries Historical Review, nr.
131.1)
• G. Gielis, Hemelbestormers.
Leuvense theologen en hun
streven naar geloofseenheid
en kerkhernieuwing, 1519-1578
(ongepubliceerde dissertatie KU
Leuven), Leuven, 2014
• V. Soen, ‘De reconciliatie van
ketters in de zestiende-eeuwse
Nederlanden (1520-1590), in
Trajecta 14 (p. 337-362), 2005
• J.J. Woltjer, Friesland in
hervormingstijd, Leiden, 1962
• J.J. Woltjer, ‘De zestiende eeuw’,
in: J.J. Kalma, J.J. Spahr van
der Hoek en K. de Vries (eds.),
Geschiedenis van Friesland,
Leeuwarden, 1968
• J.J. Woltjer, ‘Public Opinion and
the Persecution of Heretics in
the Netherlands, 1550-1559’, in:
J. Pollmann en A. Spicer (eds.),
Public Opinion and Changing
Identities in the Early Modern
Netherlands. Essay in Honour of
Alastair Duke, Leiden/Boston,
2007
Hans Cools (Leuven, 1969) promoveerde in 2000 aan de UvA op
een proefschrift over hoge adel en
staatsvorming in de Nederlanden
in de late 15de en de vroege 16de
eeuw. Van 2003 tot en met 2006
was hij staflid van het Koninklijk
Nederlands Instituut te Rome.
Daar legde hij zich vooral toe op
culturele makelaardij tussen Italië
en Nederlanden. Tussen 2006 en
2014 was hij voltijds verbonden
aan de KU Leuven. Sinds 2015 is
hij senior-onderzoeker vroegmoderne geschiedenis bij de Fryske
Akademy. Daarnaast doceert hij
nog steeds een dag per week in
Leuven.
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Nederlanden. Bijgevolg ressorteerde een enorm gebied,
waaronder Friesland, onder Utrecht. In 1559 was het eindelijk
zo ver en kondigde Paulus IV de bul Super Universas af. Die
voorzag onder andere in de oprichting van een nieuw bisdom
Leeuwarden. Zo ver kwam het, weerom door felle oppositie
van de Staten en het Hof, vooralsnog niet.
Integendeel, veel wijst er op dat omstreeks 1560 de oude
kerk snel aanhangers verloor in Friesland. Volgens Lindanus
bezochten met Pasen 1560 achtduizend Friezen minder de
mis dan een jaar tevoren. Tegen die tijd had het Hof ook de
vervolging van ketters vrijwel gestaakt. Bijgevolg vonden
steeds meer dopers en wellicht ook andere protestanten een
(relatief) veilig onderkomen in het gewest.
In de daaropvolgende jaren zette de protestantisering van
Friesland zich sluipenderwijs door. Zeker in de steden ontstonden vrijhavens. Het verklaart waarom de Beeldenstorm
zich in Leeuwarden vrij geruisloos en met steun van het
stadsbestuur voltrok. Ondanks het tumult elders in de Nederlanden was het tijdens de lente en de zomer van 1566
lange tijd rustig gebleven in de stad. Op 10 augustus barstte
in Steenvoorde, een stadje in het geïndustrialiseerde zuidwest Vlaanderen de etterbuil open. Tien dagen later bereikte
de Beeldenstorm Antwerpen. Vanuit deze metropool verspreidde de beweging zich razendsnel over de Lage Landen.
Friesland was als een van de laatste streken aan de beurt.
De storm had er ook een veel minder gewelddadig karakter
dan in de zuidelijke gewesten. Pas tijdens de eerste dagen
van september ontruimden de Leeuwarder gildeleden, op
verzoek van de schutterij, hun altaren in de Oldehove en de
twee overige parochiekerken en brachten zij het zilverwerk

Landvoogdes Margaretha van Parma liet stadhouder Jan van
Ligne de stad en de rest van het gewest dwingen de positie van de
katholieke kerk te herstellen.

van hun kapellen in veiligheid. Ook de reguliere geestelijken
ontdeden in die dagen hun kerken van heiligenbeelden. Op
zondag 8 september werd voor het eerst openlijk protestants
gepreekt in de Oldehove. Daarmee leek de overgang van de
stad naar de nieuwe religie een feit.

Scheidslijn

Verspreidingsgebied van de Beeldenstorm.

Maar landvoogdes Margaretha van Parma en haar stadhouder in Friesland Jan van Ligne lieten niet betijen. In
januari 1567 verscheen Ligne met troepen voor Leeuwarden
en dwong hij achtereenvolgens de stad en de rest van het
gewest de positie van de katholieke kerk te herstellen. Noodgedwongen verdwenen predikanten en protestantiserende
priesters in ballingschap. Pas een decennium later zouden
zij, nu radicaler dan voorheen, terugkeren om vervolgens
Friesland aan de zijde van de Opstand te brengen.
Ondanks het weinig dramatische karakter van de Beeldenstorm in Leeuwarden, heeft deze dus toch als een scheidslijn
gefungeerd. De hervormingsgezinde ideeën die al decennia
sluimerden, kwamen toen aan de oppervlakte. Die geest
liet zich niet makkelijk weer in de fles duwen. Hoe zeer de
hertog van Alva en zijn secondanten in Friesland, de nu wel
benoemde Leeuwarder bisschop Cunerus Petri en de nieuwe
stadhouder Caspar de Robles het ook probeerden, de bevolking van de provincie wonnen zij niet meer helemaal voor
zich. <
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JAN DIRK WASSENAAR

‘Hebt ghi gheen gebacken God meer te coop?’
Zoals het woord al aangeeft, had de Beeldenstorm van 1566 vooral betrekking op de beelden in de kerken. Maar niet alleen
de beelden moesten het toen ontgelden, ook de altaren. In deze acties van de beeldenstormers, die een sterk ritueel karakter
hadden, kwam verzet tegen leerstellige opvattingen van de katholieke kerk tot uitdrukking. Dat was de belangrijkste achtergrond
van de beweging. Een andere was een antiklerikale tendens. Daarnaast waren economische en politieke omstandigheden van
invloed.
De kerk in Schraard, waar
eertijds een geconsacreerde
hostie op een van de altaren
was gevonden, die met bloed
bespat was. (Foto Hoge
Noorden)

Paus Johannes XXIII stond
een aflaat toe aan degenen
die, na biecht en communie,
de kerk bezochten en een
aalmoes voor de kerk gaven.
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n het rekeningenboek van ‘de kerkvoogdij’ van Wirdum
worden de altaren in één adem met de beelden genoemd.
Daarin is over het Wonderjaar te lezen: ‘Anno 1566 omtrent die hoechte lyffvrouwe hebben haer opgeworpen in alle
onse Konincks neder erfflanden onder die welcke sich meede
verminget hebben die Swinglisse, hebben die beelden wt den
kercken geworpen die altaren destrueert ende die goodsdienst ende d’olde religie te niete willen doen.’
Dat ook de altaren het moesten ontgelden, had te maken
met een andere kijk – het bericht uit Wirdum duidt op de
invloed van de Zwinglianen, aanhangers van de Reformator
Ulrich Zwingli – op het sacrament van de eucharistie. Zoals
er ook sprake was van een gewijzigde visie op de beelden. In
dit verband een krasse uitspraak van vicaris Hendrik Drolshagen uit Leeuwarden: ‘Van tselfde houdt maeckt men een
beeldt ende een brille van tschijdthuys’. Drolshagen hield er
nog meer ketterse denkbeelden op na. De magistraat en de
Staten namen hem in bescherming tegen inquisiteur Willem

Lindanus, maar in 1559 vluchtte hij naar Groningen. Moesten
ook de altaren het ontgelden, er zijn wel altaarstenen bewaard gebleven. Her en der zijn ze in de kerkvloer te vinden.
Die in de kerk van Goutum is enkele jaren geleden het blad
van de nieuwe liturgietafel geworden.

Eucharistische wonderen
In de late Middeleeuwen was er sprake van toenemende verering van het sacrament van de eucharistie, ook in Friesland.
Dat blijkt in de eerste plaats uit berichten over eucharistische
wonderen in Schraard en Ypecolsga. Harm Oldenhof heeft
daarover geschreven.
Mede om het herstel van de vervallen parochiekerk van
Schraard te bevorderen, stond paus Johannes XXIII (‘tegenpaus’ tussen 1410 en 1415, in de bisdommen Luik en Utrecht
als wettig erkend) op 5 april 1414 een aflaat van 5 jaar en
200 dagen toe aan degenen die, na biecht en communie, de

kerk bezochten en een aalmoes voor de kerk gaven. Als data
voor een dergelijk bezoek noemde hij een aantal mogelijke
(feest)dagen. In de betreffende oorkonde wordt de aanloop
tot de devotie en de aflaat uitvoerig meegedeeld. Het verhaal
is hoogstwaarschijnlijk rechtstreeks uit het verzoekschrift
tot verlening van de aflaat overgenomen. Gemeld wordt,
dat pastoor Jaricus van Schraard aan de paus heeft laten
weten dat er eertijds op een van de altaren van de kerk een
geconsacreerde hostie gevonden was, die met bloed bespat
was. Hij en zijn vicaris zouden later gezien hebben hoe uit
die hostie bloed vloeide, en hoe die bijna in bloed overging.
Dat laatste zou ongeveer vier jaar tevoren, circa 1410, hebben
plaatsgevonden. De hostie werd volgens de oorkonde sindsdien met passend eerbetoon bewaard. Wanneer ze getoond
werd, trok jaarlijks een zeer grote menigte uit de omgeving
naar Schraard om die te zien. Het effect van de aflaat lijkt
desondanks gering geweest te zijn, mogelijk omdat Johannes in 1415 door het concilie van Konstanz werd afgezet.
Wel verleende Eugenius IV in 1431 opnieuw een aflaat aan
bezoekers, bedevaartgangers en weldoeners van de toen
nog steeds vervallen kerk van Schraard. Over een eventuele
cultus van het sacrament na 1431 kan niets gezegd worden,
omdat de bronnen hiervoor ontbreken.
Volgens de betrouwbare 16de-eeuwse kroniekschrijver Worp
van Thabor wilden op 16 maart 1496 drie fourageerders van

vreemde huursoldaten (‘knechten’) onder Ypecolsga vis uit
karren en korven nemen, zonder te betalen. Toen dorpelingen dat verhinderden, kwamen de huurlingen in groter getal
naar het dorp terug. De dorpelingen vluchtten in de toren
van de kerk. Daarop staken de soldaten het rieten dak van de

De liturgietafel in de kerk
van Goutum waarvan het
blad oorspronkelijk een
altaarsteen was.

De originele versiering
van de kerkbanken uit
de 16de eeuw in de kerk
van Schraard. (Foto Hoge
Noorden)

De oude kerk en de nieuwe
toren van Oldehove, zoals die
omstreeks 1550 bestonden.
Gezicht op de Sint
Vituskerk en de Oldehove in
Leeuwarden, gezien vanaf het
noordwesten. Tekening door
Sjoerd Bonga. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

9

THEMA BEELDENSTORM
afgebroken. De bewoners van het gehucht kerken sindsdien
in Woudsend. Bij het kerkhofje staat nog een klokkenstoel.
Overigens heeft Regnerus Steensma opgemerkt dat het bericht over Schraard primair het herstel van de kerk door hulp
van bedevaartsgangers betreft, terwijl het Worp van Thabor
bij Ypecolsga vooral gaat om de belegering en de brand van
de kerk. Volgens Steensma staat de hostieverering in geen
van beide berichten op de eerste plaats. Opmerkelijk is, dat
er in beide gevallen geld in het laatje moest komen.

Testamentaire beschikkingen

Het klooster Thabor te Tirns,
waar dag en nacht een lamp
brandde bij het sacrament,
‘Dit Clooster Thabor is
Gestigt Anno 1406 en Anno
1572 aangetast/ en geruineveert op den 9 october’.
(Fries Scheepvaart Museum)
De klokkenstoel in
Ypelcolsga. Een eerdere kerk
brandde helemaal uit met
uitzondering van vijftien
geconsacreerde hosties.
(Foto Hoge Noorden)
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kerk in brand. Onder dekking van de rook wisten de dorpelingen langs de klokkentouwen uit de toren te ontkomen. De
kerk brandde geheel uit, met alles wat er in was, met uitzondering van ‘xv sacramenten ofte geconsacreerde hostien, die
nae grote miraculen deden, van welcke offerhande, die daer
quamen, die kercke weder worde opgetimmert.’ Blijkbaar
had de faam van de mirakelen tot gevolg dat veel vereerders
en weldoeners naar Ypecolsga kwamen, die niet alleen eerherstel aan het sacrament brachten, maar het ook mogelijk
maakten dat de parochie na enige tijd weer over een kerk
beschikte. In het midden van de 18de eeuw werd het gebouw

De toenemende verering van het sacrament van de eucharistie in de late Middeleeuwen blijkt volgens Steensma in
de tweede plaats uit testamenten waarin de erflater met het
oog op zijn zielenheil geld of goederen naliet. In een aantal
beschikkingen komt het sacrament of het sacramentshuis
ter sprake. Wat het sacramentshuis betreft: er is slechts één
kerk in Friesland waar de opbergplaats voor de hostie in een
zodanig fraaie staat bewaard is gebleven dat men van een
sacramentshuis kan spreken, en dat is in Anjum. In kerken
elders zijn alleen sacramentsnissen te vinden.
Steensma meldt dat in twee testamenten een sacramentshuis wordt genoemd, maar zonder nadere gegevens. In 1451
liet Site Kammingha een koe of de waarde ervan na voor het
sacramentshuis in de St. Vituskerk te Leeuwarden. In 1472
bestemde Wattia Harinxma te Sneek twee rijnsguldens voor
het sacramentshuis, ongetwijfeld dat in de St. Martinikerk.
Geld voor het sacramentshuis kon bestemd zijn voor het onderhoud of de verfraaiing ervan, maar ook voor het branden
van een lamp. Reeds in de Middeleeuwen bestond de plicht
om bij het sacrament dag en nacht een lamp brandende te
houden. Tegenwoordig wordt die aangeduid met de naam
‘Godslamp’. In 1456 bepaalde Wiba Thierxma te Broek bij
Joure dat het klooster Thabor bij Sneek ‘eene lampe holde
voer dat Hilighe Sacrament, durende ynt ewige’. Dikwijls
brandde bij het sacrament een kaars van bijenwas en in verschillende testamenten wordt was voor dit doel nagelaten.
Zo liet Tyenthye Sickes van Nyenhuys in 1507 een pond was
na voor dat ‘Hylyghe Sacrament’ te Wijnaldum. In 1473 besprak Yde Heringhe ‘twae pond waxis ….. deir barne scil voir
dat Heilich Sacrament to Mantchum.’ De kerk in Ypecolsga
kreeg in 1521 van Ytyens, vrouw van Hans Eennes, maar liefst
drie pond was voor ‘tHelliga Sacrament’. Een variant op
dit gegeven biedt het testament van Heer Foppe, vicaris te
Tzummarum. Deze besprak in 1544 ‘dat Hillige Eerweerdige
Sacrament aldaer twe waskeersen, een igelick van een pont’.
Andere, soortgelijke testamentaire bepalingen zijn bekend
van Harlingen (1471), Marssum (1501, 1510 en 1523),
Minnertsga (1456) en Sexbierum (1535).
Nog iets wat op verering van het sacrament van de eucharistie wijst. Sytse ten Hoeve heeft geattendeerd op het testament van Jarich Epes Hottinga te Nijland, dat hij in 1475
opmaakte. Daarin legde hij vast dat hij in het koor van de

kerk begraven wilde worden, ‘by Sente Nycolaus, syn patroon
uppa Nyaland, in der tzerka foert Heylich Sacramenthuus’.
De grafzerk van Hottinga – het is de oudste in de kerk – ligt
thans in de consistoriekamer, het vroegere koor.

‘Quaet gevoelen’
Was er in de late Middeleeuwen sprake van toenemende verering van het sacrament van de eucharistie, die kwam in de
16de eeuw meer en meer onder druk te staan. De andere kijk
op het sacrament blijkt onder meer uit processtukken. Enkele
voorbeelden, verzameld door Wiebe Bergsma, illustreren dat.
In 1550 werd de abt van de Praemonstratenzer abdij van Dokkum gevonnist, onder meer omdat hij niet in de objectieve
werkzaamheid van het misoffer geloofde. In 1553 werd Douwe Melisz. uit Franeker veroordeeld, onder meer vanwege
‘quaet gevoelen van den weerdighen heyligen sacramente’,
idem in 1557 Luytgen Hansdochter uit Hieslum. In 1558 of
1559 moest Steven Silvius zijn ambt als pastoor – hij was
verbonden aan de Oldehove in Leeuwarden – neerleggen: hij
had opgeroepen om niet meer naar de mis te gaan en in het
laatste jaar van zijn bediening had hij geen mis meer opgedragen. In 1559 promoveerde hij in Heidelberg tot doctor in
de theologie. In hetzelfde jaar werd hij weer pastoor, in Groningen, waar hij in 1561 overleed. Bergsma laat verder nog
op basis van een bericht van S.J. van der Molen weten dat de
pastoors van Hemrik, Beetsterzwaag en Ureterp in 1567 naar
Emden vluchtten. Reden was dat ze ‘quaet geuoelen’ hadden
‘vant sacrament des altaers’.
Het ‘kwaad gevoelen’ met betrekking tot het sacrament van

De grafzerk
van Jarich Epes
Hottinga in Nijland.
Centraal op de
steen is het schuin
geplaatste wapen
van Hottinga van
Kee gebeiteld.
Het gotische
randschrift, dat
in het Latijn is
gesteld, is amper
te lezen, onder
meer vanwege
talloze afkortingen.
De medaillons op
de hoeken van de
steen zijn afgehakt,
maar nog wel valt
waar te nemen dat
de symbolen van
de evangelisten
er in waren
uitgehouwen: de
engel van Matteüs,
de leeuw van
Marcus, de os van
Lucas en de adelaar
van Johannes.

Theologische verwoording
Voor een theologische verwoording van de andere kijk
op het sacrament van de eucharistie kan men terecht bij
Anastasius Veluanus (oorspronkelijke naam: Gerrit Versteghe). In 1544 treffen we hem aan als pastoor in Garderen. In 1554 publiceerde hij het boek Der leken wechwijser, in het Saksisch. In 2012 bracht William den Boer een
vertaling met een inleiding op de markt. Veluanus over
de transsubstantiatie: ‘De paus beweert dat met het uitspreken van de zegen de elementen van het avondmaal,
het brood en de wijn, veranderen in vlees en bloed, en
dat de oorspronkelijke elementen compleet vergaan. Dat
is een leugen (…)’ Verderop spreekt hij over ‘een gruwelijke afgoderij’. ‘De hostie werd God genoemd en met
pracht en praal opgeborgen, met monstransen, lampen,
kaarsen en grote sacramentshuizen geëerd, omgedragen onder de beelden in grote processies, vergezeld van
kruizen, vaandels, trommels en allerlei schouwspelen,
zoals voorheen de heidenen met hun afgoden deden.’
Het is duidelijk dat Veluanus hier niets van moet hebben. Hij draagt daarvoor allerlei Schriftgedeelten en
argumenten aan. Hij wijdt nog een aparte paragraaf aan
het bewaren van het brood. De aanduiding ‘afgoderij’
doet denken aan wat in de Heidelbergse Catechismus,
een van de reformatorische belijdenisgeschriften, over
de mis wordt gezegd: ‘in de grond der zaak niet anders
dan een verloochening van het enige offer en het lijden
van Jezus Christus en een gruwelijke afgoderij’. De tijden zijn veranderd. Maar intercommunie tussen roomskatholieken en protestanten zit er anno 2016 nog niet in.

de eucharistie leidde ook wel eens tot blasfemie, zo is bij
Bergsma te lezen. In de jaren vijftig van de 16de eeuw was
Egbert Wigmans vicaris in Workum. Hij leerde in Zwingliaanse geest dat het brood van de eucharistie slechts het
symbool van het lichaam van Christus was. Hij zou publiekelijk hebben geroepen: ‘Hebt ghi gheen gebacken God meer te
coop?’ Nog iets: in een kerkdienst zou hij een commentaar
van de Reformator Martinus Bucer op het evangelie naar
Matteüs hebben meegenomen, ‘qui eo loco zwinglianisabat.’
In 1554 werd Symon Frericxzoon uit Westermeer voor eeuwig
uit de provincie verbannen. Hem was onder andere ten laste
gelegd dat hij ‘twardige heylige sacrament’ bespot had. In
1572 plunderden de geuzen de kerken en het klooster van
Dokkum. Ze trokken in monnikspijen door de straten en namen de ‘broodgod’, de geconsacreerde hostie, met zich mee.
In de bijdrage van Hans Cools in deze Fryslân is te lezen dat
er in de 16de eeuw al decennia hervormingsgezinde ideeën
sluimerden. Die kwamen in 1566 bij de Beeldenstorm aan
de oppervlakte. Duidelijk is ook dat die ideeën onder meer
betrekking hadden op de kijk op het sacrament van de eucharistie. <

Het sacramentshuis in de
kerk van Anjum.
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FRIESE BEWEGERS: GEERT RUITER

Pleiter foar
boerebelangen
yn it ferkearde
tiidrek
Elkenien dy’t him meimakke hat, is it der oer iens dat Geert
Ruiter (1898-1959) in man wie mei grutte talinten, dy’t foar
de agraryske sektor yn Fryslân gâns goeds út de wei set
hat. Hy socht lykwols syn heil by de Dútske oerhearsker
en dêrtroch ferspile er alles. Neffens de dûmny, dy’t by syn
begraffenis it wurd hie, boude Ruiter in toer, mar seach er
de ôfgrûn net.

D

e foarâlden fan Geert Ruiter wienen ôfkomstich út Giethoorn en
kamen oan it begjin fan de 19de iuw nei Fryslân as turfstekkers.
Stadichoan ferbetteren se har posysje ta turfbaas en letter ta
boer. Geert Ruiter is yn 1898 berne yn De Knipe, de iennige soan fan Jan
Ruiter en Aaltje Otter. Dêrmei wie er foarbestimd om ek boer te wurden. De
measte boeresoannen learden it fak doedestiids allinnich yn de praktyk, mar
Jan Ruiter, dy’t sels nei de Winterlânbouskoalle yn Grins gien hie te learen, stie
der op oan dat syn soan in goede oplieding krige.
Geert, dy’t fan postuer net folle fan in boer hie, gie earst nei de ulo en dêrnei
nei de hbs op It Fean. Om echt in fakman te wurden folge er dêrnei yn Grins de
Middelbare Lânbouskoalle. Ruiter kaam dêr ûnder de tsjoen fan de Jongfriezen. Hy
utere him altyd it leafst yn it Frysk en soe der foar
soargje dat tenei by lânboubyienkomsten
Frysk praat waard yn stee fan it Hollânsk.
By gelegenheid fan syn houlik mei
Aukje Sijtsma (in boeredochter út
De Ryp) kocht syn heit foar it jonge
pear in pleats yn De Knipe. It wie in
dûbeld spul, oan wjerskanten fan de
dyk. Ruiter en syn frou krigen trije bern,

Geert Ruiter mei syn frou Aukje Sijtsma.
(Historische werkgroep Kynhout De Knipe)
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Geert Ruiter yn tsjinst
unifoarm. (Historische
werkgroep Kynhout De Knipe)

DOEKE SIJENS

twa soannen en ien dochter. Yn 1940 bestie syn bedriuw út 35
bunder lân en hie er 45 stamboekkij yn ’e greide te rinnen.
Geert Ruiter wie in moderne boer, mei in soad belangstelling
foar nije metoaden. Syn pleats waard brûkt as proefbedriuw
en Ruiter joech ek advizen oan oare boeren, benammen oer
it fuorjen fan kij. Hy wie in grut foarstanner fan koöperaasjes.
Dêrom wie er bestjoerslid fan de CAF yn De Knipe en
fan it Koperative Bûterfabryk yn ’t Mar. Net lang nei syn
trouwen wie er ien fan de oprjochters fan Jongerein Foarút,
in organisaasje foar jonge boeren, dy’t befoarderje woe dat
boeren mear bûten de eigen rûnten kamen.

De fal fan tritich
De krisisjierren, dy’t de boeren grutte problemen brochten,
ha fan Geert Ruiter in organisaasjeman makke. Ûnder de
skûlnamme Friso skreau er skerpe stikken foar it Friesch
Landbouwblad oer de aktualiteit fan it boerebedriuw. Hy
wie behelle by moai wat provinsjale lânbouorganisaasjes,
mar nei syn sin wienen dy fierstente passyf as it om de
ekonomyske en geastlike belangen fan de boeren gie. Hy
fielde him mear thús by it nij opsette Frysk-Agrarysk Boun,
dat oansluting socht by it nasjonale bûn Landbouw en
Maatschappij. Fan 1933 ôf gie Ruiter der as bestjoerslid op
út om oare boeren oan te trúnjen dêr ek lid fan te wurden.
Hy wie in bejeftige sprekker en wist de oandacht fêst
te hâlden en harkers te oertsjûgjen. Yn syn taspraken
brûkte er faak aardige foarbylden en sitearre bygelyks
Aristoteles of Multatuli. Troch syn hûnderten
sprekbeurten wûn it Frysk-Agrarysk Boun in grut
tal leden. Sûnt 1935 siet er ek yn it bestjoer fan
Landbouw en Maatschappij.
Meastentiids begûn Ruiter in taspraak mei fêst te
stellen dat de ‘rationalisaesje’ yn it boerebedriuw
te fier trochfierd wie. Buorkerijen wienen ‘lytse
febrykjes’ wurden en de boer in robot allyk. Net
langer wie de boer de ‘hillige skeakel twisken
Groun en Minske’ en ek gjin lieder mear ‘fan
’e organyske mienskip.’ Boereorganisaasjes
wienen yn syn eagen net mear middel ta ‘heger
ûntjowing fen ’e boerestân’ mar doel wurden,
dêr’t de boer tsjinstber oan makke waard. De
boeren sels hienen hjir skuld oan, omdat se te min
oandacht hân hienen foar sosjale problemen en
har ek net oansletten by politike partijen. Dêrtroch
hienen se net klear west foar ‘de fal fan tritich’ dy’t
it kleed ‘ôflits fen ús earm bistean en fen ús iensidige
ûntjowing.’ Dêrop folge dan syn oprop: ‘Foart giet de
âlde materalistyske geast om foar alles op ’e dubeltsjes
te passen, de âlde libbenspraktyk det it persoanlike
bilang foargiet boppe it groepsbelang en it groepsbilang it
algemien bilang forkringt.’ Ruiter stie oan op in ûntjouwing
fan boeren yn kulturele, sosjale en politike sin, dy’t ‘ús
libbens fol meitsje kin en scil, sa fol en ryk, as hja nou faken
kâld en leech binne.’ Dit koe neffens him berikt wurde

troch politike aksje, dy’t lykwols breder wie as partijpolityk
allinnich. Ruiter sette him dêrby ôf tsjin Hollân, dat neffens
him in ‘hannelsteat’ wie, ‘hweryn’t it kommersieele elemint
oerhearsket.’ Fryslân hie syn ‘Boerefolk’ en der moast in
‘Agraryske Beweging’ komme, sa’t boeren net langer sjoen
waarden ‘as de skoaijers fen de twintichste ieu.’
In soad boeren, dy’t elk jier djipper yn ’e minnicheid kamen
te sitten troch de krisis, wienen it mei Ruiter iens dat der wat
feroarje moast. In soad krige Landbouw en Maatschappij
lykwols net foarinoar. It regear, de âlde politike partijen en
de tradisjonele agraryske organisaasjes hâlden fêst oan
de bewende oplossingen. Sa kamen in soad boeren, Geert
Ruiter likegoed, by de NSB út omdat dy partij folle radikaler

Pleats op de Tramweg yn De
Knipe, 1933. Heit kocht de
pleats foar syn soan doe’t
dy troude. It wie in dûbeld
spul, oan wjerskanten fan
de dyk. Beide gebouwen
besteane noch. Dy nije
pleats hie de namme Oer ’e
Dyk. (Historische werkgroep
Kynhout De Knipe)

Geert Ruiter mei syn
suster Jantje en syn âlden.
(Historische werkgroep
Kynhout De Knipe)
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Arbeiders by de kuilbulte op
de pleats fan Ruiter, rjochts
stiet Geert, links syn heit Jan,
1925. (Historische werkgroep
Kynhout De Knipe)
Famyljefoto mei de famylje
Wuite, dêr’t de famylje Ruiter
mei ferbûn wie. It eptige
mantsje yn de midden wie de
boargemaster fan Smellingerlân. Geert Ruiter sit twadde
fan rjochts. (Historische werkgroep Kynhout De Knipe)
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wie en brekke woe mei de machtleaze demokrasy. Mar ek by
dizze nije partij koe Ruiter it net rjocht fine. Doe’t Mussert
him yn 1937 op ’e list foar de Twadde Keamer sette woe, hie
er syn lidmaatskip wer opsein. Dy kant woe Ruiter net op.
Dat in soad boeren yn Geert Ruiter in kundich lieder seagen,
in man dy’t foar harren belangen opkaam, die wol bliken yn
1939 doe’t er as foarsitter keazen waard fan de foarname
Friesche Maatschappij van Landbouw. Hy wûn it fan syn
tsjinstanner, ek al wie elkenien op ’e hichte fan syn nasjonaalsosjalistyske opfettingen.

De komst fan de Dútske besetter seach Ruiter as in grutte
kâns foar Fryslân én de agraryske sektor. Foar beide soe
er de hiele besettingsjierren troch warber wêze. No soe
in ein komme oan alle ‘stimmerij en kreauwerij’ yn al dy
organisaasjes, ienriedigens soe tsjinoer twaspjalt komme te
stean. De Friezen krigen neffens him ‘noch ien kear de kâns
Fryslân great te meitsjen en yn de foarste rige to bringen fen
de kommende ‘greate Germaenske Folkenmienskip.” Dat
wie dan neffens Ruiter krekt op ’e tiid, want ‘noch is it Fryske
folk geef mei eigen tael en brûktmen midst de nije tiid.’
De mearderheid fan de Fryske Beweging wist ynearsten net
krekt hoe op de Dútske besetter te reagearjen. Ruiter twivele
net en wie samar út de rie. Fryslân hie neffens him no de
kâns om ‘mank alle oare Germanen om de earepalm foar de
bêste stamme’ te striden. Dêrta moast dus wol ienriedigens
komme en al dy ‘forieninkjes’ koenen it bêste opgean yn
ien Fryske Rie, dy’t Ruiter yn maaie 1941 oprjochte. Ruiter
woe oars neat witte fan in Fryslân ‘efter in hege mûrre’, syn
doel wie om in ‘soun en geef Frysk Folk yngean [te litten]
yn de greate Germaenske folksmienskip dy’t waechst.’ Der
kaam in blêd (It Fryske Folk), gearkomsten yn ’e mande mei
Grinzers, mar it espeltsje ‘Germaenske Friezen’ bleau tige
behindich. Mei’t Ruiter letter yn it jier in nije funksje krige,
liet er de lieding fan de Fryske Rie (dy’t feitlik neat berikt hat)
oer oan syn freon Douwe Kiestra.
Ek by de agraryske organisaasjes kaam gjin ienridigens.
‘Der moat ien front komme fen alle agraryske minsken,’
joech Ruiter as syn miening en hy hat werklik besocht sa’n
front foarinoar te krijen, mar de oare partijen woenen der

neat fan witte. Doe’t yn 1941 troch de besetter De Landstand
oprjochte waard, moasten alle lânbouorganisaasjes dêr
ûnder twang wol yn opgean. It hat der op like dat Geert
Ruiter de baas fan de Landstand wurde soe, mar
E.J. Roskam, lieder fan it Boerenfront fan de NSB, hie
bettere papieren. Ruiter krige yn de simmer fan 1941 wol in
oare hege funksje: hy waard direkteur-generaal fan de lânbou
op it Ministearje fan Ekonomyske Saken. In moaie funksje,
dy’t him lykwols mar in bytsje wille brocht hat. Foar de radio
mocht er ferdutsen útlizze hoe’t it hieltyd minder mei de
lânbou gie en ek dat der hieltyd minder iten te krijen wie.
Boeren fersetten har sa folle mooglik tsjin it belied fan de
besetter, op it departemint wienen alle dagen konflikten
oer dat belied en Ruiter hie te krijen mei net kapabele
‘lieders’ lykas Roskam. Letter soe er foar it Tribunaal
ferklearje dat ‘de vijf jaren bezetting me moeilijker zijn
gevallen dan de drie jaren gevangenschap, die ik nu heb
doorgebracht.’

‘Tussen twee vuren’
Op it departemint siet er ‘steeds tussen twee vuren’ en
moast er lavearje tusken de easken fan de besetter en de
belangen fan it eigen folk. Yn 1942 gie er mei Rost van
Tonningen op reis nei East-Europa en Ruslân om dêr de
mooglikheden te besjen foar boeren om te emigrearjen
nei it ‘Oostland’. Ruiter wie ek wer lid wurden fan de
NSB, ‘om vertrouwen in die kring te verwerven’, sa’t er
letter ferklearre.’ Op it ministearje hie er te krijen mei twa
hege amtners, Hirshfeld en Louwes, dy’t yn de besetting
har bêst dien ha om de belangen fan Nederlân sa goed
mooglik te fertsjintwurdigjen. Lou de Jong syn oardiel
oer it krewearjen fan Geert Ruiter yn Den Haach is net
negatyf. Hy wie wolriswier ‘fout’, ‘maar hij had verstand
van landbouwvraagstukken en ging, ingekapseld als hij
was in een ‘goed’ departement, als regel met het beleid
van Hischfeld en Louwes accoord.’ Neffens De Jong hie
de NSB dêrtroch ‘niet veel voordeel’ fan syn beneaming.
Ruiter wie alle wiken fjouwer dagen yn Den Haach, hy hie
wegere om te ferfarren en yn in ‘villa’ te wenjen. Wylst de
kânsen foar Dútslân al mar minder waarden, wie Ruiter
noch altyd optein oer de mooglikheden foar in ‘nij’ Fryslân.
Yn novimber 1942 hâlde er in lange rede yn Ljouwert oer de
‘soasjaal-ekonomyske mûglikheden fen Fryslân’, letter ek as
in apart boekje útkommen. ‘It giet om groun en minsken,’
wie syn sintrale stelling. ‘Wel. Lit ús den soargje for mear
groun.’ Wat er op it each hie wie lânútwreiding, lykas it
Suderleech, dat fansels by Fryslân hearde te kommen. Ek
woe er de ‘weispielde, nou wer oanslykjende modderflakten
fan it Waad’ brûke om dêr fruchtber lân fan te meitsjen.
‘Dy ûneindich greate Waad kin men troch kinstwirken, it
bifoarderjen fen oanslykjen, it bedykjen fen gaedlike polders,
it lizzen fen forbiningsdammen nei de eilânnen, nei forrin fen
tiid alhiel meitsje ta fruchtber lân.’

Daliks nei de befrijing waard Ruiter oppakt, lykas syn frou en
âldste soan. Neffens in kranteberjocht siet er yn septimber
1945 yn in kamp yn Luttelgeest. Ruiter hat hast trije jier op
in rjochtsaak wachtsje moatten, yn febrewaris 1948 stie er
foar it Tribunaal op It Fean. Syn frou wie doe al wer thús, sy
hie hast twa jier yn in kamp sitten en in jildboete krigen fan
fl. 12.500. Syn soan, dy’t op it ein fan de oarloch achttjin jier
wie, hie him foar it Tribunaal ferantwurdzje moatten om’t er
lid west hie fan de Jeugdstorm. Ek hie er meidien oan in ‘Germaansch Weersportkamp’ en op in boerebedriuw yn Dútslân
wurke. Ien fan de leden fan de rjochtbank hâlde - neffens it
kranteferslach - ‘een felle philippica’ tsjin him omdat neffens
him de jongeman noch altyd de nasjonaal-sosjalistyske ideeën tadien wie. De jonge Ruiter krige trije jier ynternearring

As ‘directeur-generaal van
den landbouw’ iepene
Geert Ruiter yn Assen de
Rijkslandbouwwinterschool.
(NIOD)

Utstapke fan de dûnsklup fan De Knipe nei Paterswolde, om 1936 hinne. Geert Ruiter en syn frou
steane yn de midden. (Historische werkgroep Kynhout De Knipe)
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Rjochtsûnder sit Geert Ruiter,
mei nei alle gedachten it
bestjoer fan it suvelfabryk.
(Historische werkgroep
Kynhout De Knipe)

Geert Ruiter by de iepening
fan it ‘virusbereidings
instituut’ yn Rotterdam. It
giet om in ‘afdeeling van
het staatsveeartsenijkundig
onderzoeks-instituut te
Amsterdam van den Landbouw’ dat yn it ramt fan de
bestriding fan tongblier boud
is, 1943. (NIOD)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Earder
wie er redakteur fan de tydskriften Trotwaer en De Moanne. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk by
de Leeuwarder Courant.
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oplein, ‘een stevige straf’ neffens de krante. Sûnder mis hat
by beide fûnissen it famylje-aspekt net swak meispile.
De rjochter rekkene Geert Ruiter foaral oan dat er mei syn
propaganda ‘heel wat boeren met hun gezinnen in het
ongeluk [had] gestort.’ Dy boeren fertrouden him en folgen

syn foarbyld om by Landbouw en Maatschappij te gean om
dêrmei by de NSB út te kommen.‘Daar ondervinden zij nu
de moeilijkheden van,’ sa hâlde de rjochter him foar. ‘In een
provincie als Drente missen momenteel 1429 bedrijven hun
leider. Ik wil u niet al die gevallen in de schoenen schuiven,
maar de last van velen hunner drukt toch op uw schouders.
U hebt veel te veel geschreven en gezegd’. Al bestie de
oanklacht tsjin Ruiter út mear punten, it propagandawurk
foar Landbouw en Maatschappij, dat hie dochs syn grutste
fout west. Foar de rjochter wie Ruiter fol berou hjiroer. Oer
syn wurk as direkteur-generaal sei er dat er ‘in een moeilijke
positie’ sitten hie. ‘Hij meende de […] functie van directeurgeneraal niet te mogen verlaten, omdat hij heel veel rampen
voor het Nederlandse volk kon voorkomen, wat hij dan ook
inderdaad heeft gedaan.’ Syn buorlju út De Knipe kamen
by it Tribunaal foar him op, hy hie har bytiden holpen om
oppakte doarpsgenoaten frij te krijen. Geert Ruiter krige by
einbeslút fjouwer jier ynternearring en in boete fan fl. 7.500.
Nei’t er syn straf útsitten hie, gie Ruiter yn 1949 werom
nei syn buorkerij. Al nei in pear jier wie er wer bestjoerslid
fan de CAF, doarpsbelangen, de tsjerke, de gersdrûgerij, it
bûterfabryk en it KI-stasjon. Men woe him der wer graach by
ha. Hy skreau ek wer pittige stikjes foar de Heerenveensche
Koerier, dit kear ûnder de skûlnamme Ceres. Hy hâlde sa út
en troch ek wol wer ris in taspraak. Net elkenien wie it der
mei iens dat Ruiter syn plak yn de mienskip wer ynnommen
hie. Skamme hy him dan net, frege in opponint.

Net grutsk, wol selsbewust
Dy fraach brocht Ruiter ta in ferklearring yn de Friese Koerier.
‘Schamen…..Wie werkt maakt fouten. Ik heb gemeend mij
in bezettingstijd te moeten inzetten om voor Landbouw en
Boerenstand wat te bereiken en veel narigheid te voorkomen.
[…] Nóg ben ik van mening dat ik de goede keuze heb
gedaan dóór te werken, ondanks alle narigheid voor mijn
gezin […] vooral ook omdat het Tribunaal erkende, dat er
door mijn optreden veel goeds was tot stand gekomen. Voor
mijn politieke houding, die een en ander mogelijk maakte
was toch een internering van 4 jaar plus een dikke boete,
plus 4 jaar ‘beheer’, plus geestelijke en lichamelijke ellende
wel een zodanig zoenoffer, dat men thans na tien jaar o.i.
niet meer behoeft te komen met ‘schaamte’.’
Ruiter ferstoar yn 1959. By de routsjinst siet de tsjerke fan De
Knipe grôtfol. Douwe Kiestra typearre syn freon as in man,
dy’t net grutsk, mar wol selsbewust west hie. Altyd aktyf en
beweechlik, ien mei in ‘ûntsettend arbeidsfermogen’. In oare
freon neamde de ferstoarne ‘rjochtút en rjochtfeardich’. Yn
1948 hie de rjochter Geert Ruiter ek earsucht ferwiten. ‘Als
u uw tijd had afgewacht en een goede Nederlander was
geweest, dan hadden we veel aan u kunnen hebben. Het is
voor ons land jammer dat het zo is gelopen, want u hebt
grote capaciteiten.’ <

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

Ongenaakbaar en onaangedaan zit Fredegonda aan het
sterfbed van de man, die op haar bevel neergestoken is in
de kerk. Achteloos speelt ze met haar lange vlecht, die bijna
tot op de grond komt en wacht rustig op de dood van haar
tegenstander. Een vrome tekst op haar lange zijden shawl,
een flonkerende kroon en de schoenen op de grond. Een
koningin uit ver vervlogen tijden.
Koningin Fredegonda aan
het sterfbed van Bisschop
Praetextatus, 1864 (detail),
Lawrence Alma-Tadema,
Opus XX. (Fries Museum,
lijst gerestaureerd met steun

van de Wassenbergh-ClarijsFontein Stichting, 2016)
In het Fries Museum is een
tentoonstelling over AlmaTadema.
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TERPENONDERZOEK

EGGE KNOL

Inzichten door opgravingen

De Vereniging voor Terpenonderzoek werd op 1 mei 1916 opgericht met als doel het mogelijk maken van wetenschappelijk
onderzoek van de terpen in Groningen en Friesland. Tot dan toe was er alleen onderzoek mogelijk terwijl de commerciële
afgraving van een wierde of terp voortdenderde. Met hulp van de rijke industrieel Jan Evert Scholten was de vereniging in staat
om archeoloog dr. A.E. van Giffen een deel van de terp De Wierhuizen in de buurt van Appingedam rustig gelaagd af te laten
graven en de vondsten te verzamelen. Het wetenschappelijk terpenonderzoek was begonnen en is nu, na een eeuw, nog steeds
een belangrijke activiteit van de vereniging.

Steilkantonderzoek in Jelsum,
opgraving 2010. (Foto
Rijksuniversiteit Groningen,
Groninger Instituut voor
Archeologie)
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n de eerste helft van de 19de eeuw ontstond toenemende
belangstelling voor de eigen geschiedenis en besefte
men dat de terpen een belangrijke bron van informatie
vormen. Bij de commerciële afgravingen vanaf circa 1840
– de terpgrond werd verkocht voor de grondverbetering van
arme zandgronden – waren al spoedig ook bodemvondsten
tevoorschijn gekomen. Zo ontstond in de daaropvolgende
decennia het ‘terpenvraagstuk’: waartoe dienden die heuvels,
hoe oud waren zij, wie woonden daar, hoe leefde men? Het
was de geleerden duidelijk dat er goed onderzoek moest
komen. Maar hoe moest dat gedaan worden en bovenal wie
zou dat gaan betalen? Lange tijd gebeurde er niets.

Omstreeks 1900 was mr. P.C.J.A. Boeles honorair conservator archeologie van het Fries Genootschap. Hij kreeg in 1905
een student uit Delft, Jouke van der Werf, tot zijn beschikking
om toe te zien op de afgraving van (toen) Hogebeintum waar
op dat moment een grafveld uit de Vroege Middeleeuwen
aan snee was. In 1908 liet het Natuurkundig Genootschap
uit Groningen een biologiestudent, Albert Egges van Giffen,
soortgelijke waarnemingen doen bij de afgraving van Dorkwerd. Beide studenten moesten werken terwijl de commerciële exploitatie van de terpaarde gaande was, maar wát een
verschil in resultaat! Jouke van der Werf maakte in Hogebeintum wekelijks een net verslag, maar toonde weinig initiatief.

Hij verzamelde voorwerpen en alles kreeg een nummer.
Klaar. Zijn contract werd niet verlengd en een half jaar later
emigreerde hij naar Uruguay. In de archeologie werd nooit
meer iets van hem vernomen. De Groninger student was uit
ander hout gesneden.

Gegrepen door terpen
In Dorkwerd werd Albert Egges van Giffen gelijk gegrepen
door het terpenvraagstuk. Hij maakte vele profieltekeningen,
verzamelde vondsten in Dorkwerd, maar ook van talloze
andere terpen, en legde contacten met onderzoekers in binnen- en buitenland. In 1913 promoveerde hij in Groningen
op een proefschrift over de resten van wilde dieren uit de
terpen. Van Giffen was inmiddels al enkele jaren werkzaam
in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Hijzelf, en
vele Noord-Nederlandse geleerden, hoopte dat hij vanuit dat
museum het terpenonderzoek kon voortzetten. Dit bleek niet
te kunnen, want de belangstelling in Leiden lag met name
bij de sporen in dat deel van Nederland dat indertijd door de
Romeinen bezet was. Van Giffen kreeg al snel grote onenigheid met zijn directe superieuren, vader en zoon Holwerda,
over de werkwijze bij opgravingen en de organisatie van
archeologie. Het terpenvraagstuk raakte hierdoor in een impasse, waar zelfs de minister-president bij werd betrokken.
De oplossing kwam uit het noorden, waar de rijke Groninger
industrieel Jan Evert Scholten besloot de enthousiaste Van
Giffen een kans te geven op een opgraving van een terp. Een
terp was snel gevonden, want Van Giffen had al in februari
1913 voor dit doel zelf de terp De Wierhuizen aangekocht.
Totdat het doel verwezenlijkt was, ging de commerciële afgraving van de terp rustig door. Van Giffen zag zijn terp elk
jaar kleiner worden. In 1916 echter werd alles geregeld. Het
Rijksmuseum en de regering gingen akkoord met het detacheren van Van Giffen bij de Groninger universiteit. Nu kon
hij opgraven. Scholten was echter een zakenman die goed
oplette. Hij stelde zijn geld niet zonder garanties beschikbaar. Er moest een vereniging komen met een bestuur van
bekwame mannen dat toezicht hield op de enthousiaste archeoloog die altijd geld te kort kwam. Die vereniging kon en
passant het draagvlak voor het terpenonderzoek vergroten
door het organiseren van excursies en het publiceren van de
verslagen van de opgravingen. In deze tijd liet de universiteit
dat aan particulier initiatief over. Van Giffens promotor prof.
dr. J.F. van Bemmelen werd de eerste voorzitter.

Inmiddels was hij in dienst van de Groninger universiteit en
opende daar in 1921 het Biologisch Archaeologisch Instituut
(BAI). In 1923/24 werd in Hatsum een terp onderzocht. Van
Giffen onderzocht in de daaropvolgende jaren de profielen
van terpen in Groningen (Ezinge, Rasquert en Westeremden). In de jaren dertig volgde het spectaculaire onderzoek
in Ezinge. Voor het eerst werden boerderijen aangetoond van
voor de jaartelling en dat in een onbedijkt kweldergebied,
waar stormvloeden vrij spel in het landschap hadden. De
bewoners van de terpen woonden niet in hutjes, maar in degelijke grote boerderijen. Na Ezinge volgde in 1939 de opgraving in Leens waar de plattegronden van zeven boerderijen
boven elkaar werden aangetroffen. In de jaren vijftig volgden
diverse opgravingen in Friesland. In Groningen werden
noodopgravingen verricht in Paddepoel en bij Middelstum.
In 1964 publiceerde de Terpenvereniging het veel gebruikte
boek Terpen tussen Vlie en Eems. Het was geschreven door de
Friese archeoloog Herre Halbertsma. Bij het boek hoort een
atlas met de verspreiding van alle terpen in het noorden van
ons land. De publicatie is te raadplegen op de website van de
vereniging www.terpenonderzoek.nl.
In 1971 veranderde de financiering van de wetenschap. Geld
voor opgravingen komt rechtstreeks bij het universitaire BAI
terecht. Al eerder gaven de archeologen er de voorkeur aan
om het resultaat van hun onderzoek in de eigen tijdschriften te publiceren. Het bestuur stelde in 1980 de vraag of de
vereniging niet opgeheven moest worden. De toenmalige
directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem
onderzoek, prof. dr. W.A. van Es, die de terpenopgraving

Albert Egges van Giffen
promoveerde in 1913 op
een proefschrift over de
resten van wilde dieren uit
de terpen. (Foto Groninger
Museum)

Spectaculaire ontdekkingen
De eerste opgraving kende twee campagnes, in 1916 en
1917. Deze werden met grote belangstelling gadegeslagen
door bezoekers en de geleerde wereld. Duidelijke sporen van
huizen en sloten werden waargenomen en op tekeningen
vastgelegd. In 1919 kreeg Van Giffen de kans om in Godlinze
in vier weken een vroegmiddeleeuws grafveld op te graven.

Boerderij in Ezinge, opgegraven in de jaren dertig. Duidelijk zijn de stalruimten te zien. (Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie)
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Opgravingen en onderzoek
bij de bouw van de parkeergarage onder het Oldehoof
sterkerkhof in Leeuwarden.
Waterputten opgebouwd uit
zoden die tot op het veen
reikten. (Foto ADC ArcheoProjecten/RuG)

Paddepoel had gepubliceerd, raadde dit af. ‘Nieuwe taken
kunnen zich voordoen. Ik zou het jammer vinden een bestaand kader te vernietigen.’ Hij kreeg het gelijk aan zijn zij.
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig begon een periode
met nieuw elan met talloze jaarverslagen vol met artikelen
van toen jonge onderzoekers als De Langen, Taayke, Kramer,
Prummel, Brinkhuizen en Knol. De ondersteuning van publicaties was meer dan welkom, want de financiering van publicaties vanuit de universiteiten leed inmiddels ernstig onder
de bezuinigingen.

Aardewerken gezichtsmasker gevonden in Middelstum, Boerdamsterweg.
Datering omstreeks 500
voor Christus. (Groninger
Museum, Marten de Leeuw)

Ondertussen waren er verschillende belangrijke ontwikkelingen geweest. Marijke Miedema bracht grote delen van het
terpengebied in Groningen in kaart met een compleet overzicht van alle informatie en vondsten. Haar werk vormde het
begin van een onderzoekstraditie waarin de duizenden ooit
verzamelde vondsten uit de musea en depots een centrale
rol speelden. In al dit materiaal zitten antwoorden verscholen die nieuwe opgravingen in een bredere context kunnen
plaatsen, zoals de proefschriften van Knol en Taayke, maar
ook de uitwerkingen van Ezinge onder leiding van Nieuwhof.
De studie van recente vondsten, gedaan met metaaldetectoren, vullen deze onderzoeken aan.
Revolutionair waren de ontwikkelingen in de jaren zeventig
in de geologie. In de loop van de jaren 1970 en 1980 werd
duidelijk dat tussen de onbedijkte kwelders van weleer en het
hogere pleistocene zandgebied, een veengebied had gelegen
dat vele malen groter was dan voordien gedacht. Fokkens, De
Langen en Knol waren de eerste generatie archeologen die dit
gegeven meenamen in hun interpretaties. Het veen vormde
een heldere verklaring voor het ontbreken van bodemvondsten in voormalige veengebieden. Hun studies vormden het
begin van een kennisinhaalslag die nog volop aan de gang is.

Modern onderzoek

In de voorjaarsvakantie
bracht de vereniging het
terpenonderzoek onder de
aandacht met de tentoonstelling ‘Help pake en beppe
de terp op!’ in Natuurmuseum Fryslân. (Foto Natuurmuseum Fryslân)
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Moderne opgravingen waren en zijn er volop. Het gaat om
enkele tientallen, met name in Friesland. Veel van deze opgravingen beperken zich tot het schoonmaken van een steile
kant die bij veel terpen overbleef als gevolg van de commerciële exploitatie van terpgrond. Zo wordt snel inzicht gekregen in de verschillende lagen waaruit de terp is opgebouwd,
zonder dat de terp sterk wordt aangetast.
Het moderne onderzoek is veelal uitgevoerd door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit
(GIA) en door verschillende commerciële archeologische

Feest

Bergkristallen
ring, Westerwijtwerd,
datering 2e
of 3e eeuw
na Christus.
(Groninger
Museum, Marten de Leeuw)

bedrijven. Hierbij is Friesland bezig met een grote inhaalslag,
hetgeen zeker bevorderd wordt door het Terpencentrum
van het GIA onder leiding van prof. dr. Gilles J. de Langen.
Daarnaast plaatst het onderzoek naar de ontwikkeling van
het Noord-Nederlandse landschap vanuit het Kenniscentrum
Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding
van prof. dr. ir. Spek de terpen in een breder verhaal.
Het onderzoek richt zich op nieuwe vragen. Nu duidelijk is
dat het kleigebied grenst aan een groot veengebied, is het
gebruik van de mens in deze overgangszone interessant. Het
blijkt dat al in de voor-Romeinse IJzertijd vanuit de kwelder
de rand van het veen in gebruik werd genomen. Dit gebeurde
vervolgens opnieuw in de Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Deze bewoning was succesvol door ontwatering die
resulteerde in bodemdaling door oxidatie van het veen en
wateroverlast als gevolg. Overlast van binnenwater dat niet
goed weg kon en van zeewater dat na een overstroming bleef
hangen in het achterland. Onze kennis over deze processen
neemt de laatste jaren enorm toe. Het wordt daarbij steeds
duidelijker dat veel dramatisch landverlies, bijvoorbeeld bij
de Middelzee, de Lauwerszee of de Dollard, het gevolg is van
door de mens veroorzaakte bodemdaling.

Zodenhuis
Een ander thema is de verandering van het onbedijkte kwelderlandschap. Dit landschap vertoonde een rijke variatie
door de invloed van zoet water uit het achterland en van zeewater uit de Waddenzee met het brakwatergetijdelandschap
tussen beide in als grote onbekende. De begroeiing verandert sterk onder invloed van begrazing en het beakkeren.
Wonen op een onbedijkte kwelder met zilte invloeden geeft
ook zorgen voor de zoetwatervoorziening. Door incidentele
overstromingen komt deze in gevaar. Het is zinvol om de
resultaten van het terpenonderzoek te vergelijken met de

De Vereniging voor Terpenonderzoek bestaat dit jaar honderd jaar. De eerste 25 jaar
van de vereniging lijken het spectaculairst, maar de publicaties over het terpenonderzoek van de laatste 25 jaar overtreffen die van de eerste kwart eeuw in omvang,
en in betekenis. In de laatste periode ondersteunde de vereniging alleen al zes
proefschriften. Door het steunen van publicaties en natuurlijk de eigen uitgaven, de
Jaarverslagen en de Nieuwsbrief draagt de vereniging eraan bij dat al dit onderzoek
onder de mensen verspreid wordt. Met voordrachten en excursies wordt een bijdrage
geleverd aan het vergroten van het draagvlak voor het terpenonderzoek. Het eeuwfeest is met dank aan verschillende fondsen voor hun steun luister bijgezet met de
tentoonstelling in de voorjaarsvakantie ‘Help pake en beppe de terp op!’ in Natuurmuseum Fryslân. Het terpenonderzoek kwam zo onder de aandacht van de jeugd die
op vertoon van een pake of beppe vrij entree had. Andere educatieve middelen zijn
nog in ontwikkeling. Een feestelijke
jaarvergadering, een jubileumboek
en een excursie naar de Halligen voor
de kust van Nordfriesland vormen
andere onderdelen van de jubileum
viering.

ervaring en kennis die nog voorhanden is bij de Halligen in
Noord-Duitsland. Daar vindt elke winter nog meermalen
‘land unter’ plaats. Door tijdig watervoorraden af te dekken
wist men daar zoetwater te sparen. Vergelijkbare kennis kan
ook in de terpentijd voorhanden zijn geweest.
De herbouw van een zodenhuis bij Firdgum maakte duidelijk
dat van zoden gebouwde huizen op de terpen goede woningen waren. Door dit experiment wordt ons beeld van de
vroegmiddeleeuwse bewoning in positieve zin bijgesteld.
Het nauwgezette onderzoek van Nieuwhof leert dat het aannemelijk is dat in de voor-Romeinse IJzertijd en de Romeinse
tijd naast crematie en begraving tevens ruimte was voor
andere vormen van dodenbestel zoals die waarbij een stoffelijk overschot op het vrije veld achtergelaten werd voor de
wilde dieren en vogels. Het mag de huidige bewoners van
Friesland raar overkomen dat beppe achtergelaten werd voor
honden en meeuwen, maar ‘andere tijden, andere zeden’ is
hier wel van toepassing. Mensenoffers waren in die tijd eveneens bekend en zijn ons ook vreemd.
Doordat er een groter aantal uitgewerkte opgravingen beschikbaar is dan tevoren, vallen verschillen tussen de terpen
onderling, of tussen regio’s in het kustgebied steeds sterker
in het oog. Het beeld van de terpenbewoning wordt completer, maar blijkt natuurlijk ook complexer te zijn. Bewoning
op de onbedijkte kwelders van de Waddenzee was uniek in
Europa. Behalve op de Friese en Groninger kwelders vond
die ook plaats in Noord-Duitsland en Denemarken. Voor wie
interesse heeft in het vroege verleden van onze waddenkust
en in de eeuwenlange bewoning op de onbedijkte kwelders
heeft de Terpenvereniging veel te bieden: na honderd jaar
zijn er nog steeds veel vragen om te onderzoeken. <

> Meer weten?
• Knol, E., W. Prummel &
A.C. Bardet (red.), Professor
Van Giffen en het geheim
van de wierden, Groningen,
2005
• Langen, G., de, Venster op
Frisia. Over nut en noodzaak van het universitaire
terpenonderzoek. Jaarverslagen Vereniging voor
Terpenonderzoek 95, 2012
• J. Nicolay & G. de Langen,
Graven aan de voet van de
Achlumer dorpsterp, Vereniging voor Terpenonderzoek, Groningen, 2015
• Postma, D., Het zodenwalhuis van Firdgum, Groningen, 2015
Dr. Egge Knol (Den Helder,
1956) is conservator archeologie, geschiedenis en oude
kunst van het Groninger
Museum. Hij is voorzitter van de Vereniging voor
Terpenonderzoek.
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RONALD PLANTINGA, JAN YBEMA, MARIJN MOLEMA

Aanjagers
van de Friese
kenniseconomie

Bedrijven zijn een onderdeel van ons leven. We hebben dagelijks met ze te maken; als consument, als werknemer of als eigenaar.
Bedrijven kunnen daarnaast onze regionale of nationale trots aanwakkeren. Toen de Beerenburgdistilleerderij Weduwe Joustra
uit Sneek deze zomer in zwaar weer terechtkwam, werd dat provinciaal nieuws. Mensen ontlenen blijkbaar een stuk van hun
identiteit aan het bedrijfsleven. Hoe vergaarde het Friese bedrijfsleven, zoals de zuivelindustrie, in de 20ste eeuw nieuwe kennis
en vaardigheden?

F

Kwaliteitscontrole van melk
door de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken. Waarschijnlijk te Leeuwarden, circa
1920. (Foto H.P.E de la Roche
Busé, Tresoar)
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riesland telt talrijke bijzondere en innovatieve ondernemingen, maar het meest kenmerkende van haar
regionale economie is toch wel de agribusiness. Deze
term waaide in de jaren 1960 over uit de Verenigde
Staten en maakt duidelijk dat de landbouw en de industrie
nauw met elkaar verbonden zijn. Dat geldt zeker voor de Friese agribusiness, die wordt gedomineerd door de zuivelindustrie
en de internationaal vermaarde handel in pootaardappelen.
De belangrijkste economische ontwikkelingen in de 20ste
eeuw waren kennisgedreven. Grond, arbeid en kapitaal wa-

ren weliswaar belangrijk, maar konden pas benut worden
door het menselijke intellect. Bedrijven bieden een laagdrempelige toegang om kennisuitwisseling te bestuderen. Het
afgelopen jaar heeft de Fryske Akademy onderzoek verricht
naar de zuivelconsulent en de zuivelschool als voorbeelden
van vooroorlogse kennisverspreiding.
De Friese Maatschappij van Landbouw en Veeteelt (‘Friese
Mij’) nam eind 19de eeuw het initiatief om het boerenbedrijf
met wetenschappelijke inzichten te ondersteunen. Al snel
bleken deze initiatieven niet alleen voor boeren bruikbaar,

maar ook voor de opkomende zuivelindustrie. Een veelzeggend voorbeeld is de zuivelconsulent. Na uitvoerige discussies werd in 1889 naar Deens voorbeeld een zuivelconsulent
aangesteld, die voor de verspreiding van kennis zorgde.
Johannes Mesdag ijverde voor het meten van vetpercentages in de melk. Met deze informatie kon efficiënter gefokt
worden en konden zuivelfabrieken een systeem invoeren dat
uitbetaalde naar de kwaliteit van de melk. De scheikundige
kennis en de vaardigheden die hiervoor nodig waren, werden
actief verworven door studie en experiment. Via lezingen en
gedrukte media sloeg Mesdag een brug tussen theorie en
praktijk en wist hij steeds meer boeren en fabrieksdirecteuren te overtuigen van de noodzaak tot melkonderzoek. Ook
was hij betrokken bij de opbouw van netwerken die kennis
over het meten van vetpercentages hielpen verspreiden. Hij
zette cursussen op, ondersteunde melkcontroleverenigingen
en gaf les aan de zuivelschool.

Bolswarder Zuivelschool
De zuivelschool was het tweede kennisoffensief dat uitging
van de Friese Mij. In Bolsward opgeleide zuivelspecialisten
waren belangrijk voor de zuivelsector, vooral omdat
afgestudeerden hun kennis meenamen naar de bedrijven.
In Bolsward hebben twee zuivelscholen gestaan. De eerste
werd opgericht in 1889 en had in eerste instantie een duaal
karakter: zowel traditionele, handmatige technieken van
zuivelproductie werden aangeleerd als nieuwe, mechanische
productieprocessen. Toen bleek dat de opleiding
onvoldoende aansloot op de vraag vanuit het bedrijfsleven,
werd besloten een nieuwe opleiding op te zetten. Het
gebouw van de eerste school werd in 1901 verkocht. De
opbrengst van f 2300,- werd geschonken aan het Rijk, om
zo de oprichting van een nieuwe school te bevorderen. Die
werd na een strijd over de vestigingsplaats – het ging tussen
Leeuwarden en Bolsward – op 1 oktober 1904 in Bolsward
geopend. De school werd gesubsidieerd door het Rijk, en
werd gezien als een school voor heel Nederland. Tijdens de
opening hoopte de burgemeester dan ook ‘dat deze school
mannen moge voortbrengen, die een sieraad en trotsch
zullen zijn van de Nederlandsche zuivelindustrie’.
De opleiding aan de nieuwe zuivelschool was bedoeld voor leidinggevenden in de zuivelindustrie. Aan het einde van de 19de
eeuw was door de verplaatsing van de zuivelverwerking van
de boerderijen naar de fabrieken grote vraag naar breed opgeleide leidinggevenden. Het onderwijs op de tweede school
was mede daarom grotendeels theoretisch. Naast lessen
over zuivelbereiding, stonden vooral vakken als bacteriologie,
scheikunde, wiskunde, handelsrekenen, Frans, Engels en Duits
op het programma. Praktijkonderwijs was tot de jaren zestig
slechts een klein onderdeel van het studieprogramma. Studenten deden hun praktijkervaring op vóór zij naar de school
kwamen; enige jaren werkervaring (vanaf de jaren vijftig een
jaar) in een zuivelfabriek was een strenge toelatingseis.

Aan het werk in het
kaaspakhuis van de
Koninklijke Nederlandsche
Maatschappij-fabriek te
Bolsward, circa 1957. (Foto
F. Obbema, Tresoar)

Een groot deel van de afgestudeerden werd directeur van
een zuivelfabriek. Van de 724 studenten die tussen 1906 en
1959 afstudeerden, werden 308 directeur en 169 assistentdirecteur. De langstzittende schooldirecteur W. Keestra
(1870-1946) wist vele oud-studenten aan het werk te helpen.
Keestra was een echte zuivelman. Hij studeerde in Wageningen en Leipzig, maakte verschillende buitenlandse studiereizen, en was zuivelconsulent in Noord-Holland. Tussen 1906
en 1935 was hij directeur van de zuivelschool. Hij was een
ware spin in het web van de zuivelindustrie. Eigenaren van
zuivelfabrieken vroegen hem regelmatig naar geschikte oudstudenten. Hij beval hen graag aan. In 1906 constateerde hij
tevreden dat veel oud-studenten na hun afstuderen snel een
baan vonden.
Na de Tweede Wereldoorlog waren door schaalvergroting
minder zuiveldirecteuren nodig. De zuivelschool

W. Keestra, directeur van de
zuivelschool (uit:
J.P. Wiersma, Erf en wereld,
1959).

Een Surge-melkmachine,
waarbij koeien in het weiland
werden gemolken, 1973. (Collectie Datema)

De eerste zuivelschool in
Bolsward, jaren 1890. (Collectie J. Wijma, Bolsward)
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verbreedde zich daarom in 1963 tot een opleiding
levensmiddelentechnologie. Studenten konden naast
zuivel nu kiezen voor richtingen als conservenindustrie
en bierbrouwerij. In 1973 werd een middelbare opleiding
(mbo) aan de school toegevoegd. Om het toenemende
aantal studenten de ruimte te geven, vonden verschillende
uitbreidingen plaats. Zo werd in 1979 een nieuwe
‘proeffabriek’ geopend. Hier konden productielijnen van
verschillen industrieën worden nagebootst. Schaalvergroting
betekende uiteindelijk het einde van de zuivelschool in
Bolsward. De school fuseerde in 1986 onder druk van het
Haagse concentratiebeleid met de Hogere Landbouwschool
in Leeuwarden. Na het beruchte ‘Herenakkoord’ van
1989, waarbij besloten werd om het landbouwonderwijs in
Leeuwarden te concentreren, werd de school verplaatst naar
Leeuwarden. De demonstratie van zo’n 2.500 Bolswarders in
Den Haag op 7 april 1992 haalde daar niets tegen uit.

Mechanisering in melktransport. Bij de rijdende melkontvangst, ontwikkeld door N.V. Volma te Gorredijk, wordt melk uit de melkbussen
gezogen, 1963. (Foto Fries Landbouwblad, Tresoar)

Trekker en melkrobot
Ook het boerenbedrijf onderging in de naoorlogse periode
aanzienlijke schaalvergroting. Dit werd mogelijk gemaakt
door vergaande mechanisering: trekker en melkrobot
vervingen paard en arbeider. Kavels werden geruild en sloten
gedempt om het land in te richten naar de eisen van de grote
landbouwmachines. Arbeiders trokken van de boer naar de
industrie, waar ze hogere lonen en meer vrije tijd konden
krijgen. Rasverbetering van de Holstein-Frisians betekende
een voortdurend groeiende melkproductie.
Door middel van interviews is onderzocht hoe boeren deze
veranderingen ervoeren. Boeren leerden vooral door te
doen, door te experimenteren met de nieuwe technieken

Melkproductie in de Coöperatieve Zuivelfabriek in Warga, eerste helft 20ste eeuw. (Tresoar)
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Mechanisering op het land: de hooipers, circa 1966. (Collectie
Reitsma)

die ze in landbouwbladen of bij de buurman hadden gezien.
Nieuwe apparaten en technieken werden omarmd, maar
ook veranderd en aangepast op de juiste maat van het
boerenbedrijf. Dit was een proces van vallen en opstaan.
Een belangrijke steun in de rug waren de instrumenten die
boeren van hogerhand aangereikt kregen. Zo vervulden
landbouwvoorlichters een cruciale rol. Het veelal gratis
advies gebruikten ze voor investeringsbeslissingen, zoals
de aanleg van ligboxstallen en het efficiënter maken van de
bedrijfsvoering. Boeren namen echter ook zelf initiatieven.
Onderlinge contacten leidden tot de spontane vorming van
groepjes waarin ze met elkaar van gedachten wisselden over
de voor- en nadelen van nieuwe gewassen, zoals snijmaïs.
Bovenal bekeken boeren elkaars boekhouding. Door het
nauwgezet evalueren van elkaars resultaten, leerden ze van
de positieve en negatieve ervaringen van anderen.
Friese boeren waren nauw betrokken bij de verwerking van
hun melk dankzij de sterke positie van de coöperatieve
zuivelfabrieken in Friesland. Zij waren niet altijd blij dat
vanaf eind jaren vijftig steeds meer van ‘hun’ dorpsfabriekjes
de deuren sloten, al was schaalvergroting nodig om een
goede melkprijs te kunnen blijven garanderen. Tussen

1961 en 1979 sloten ruim vijftig fabrieken in Friesland
de deuren, terwijl tegelijk de melkaanvoer gestaag
toenam. Voor het fabriekspersoneel waren die naoorlogse
veranderingen eveneens ingrijpend. De zuivelsector werd
een efficiënte procesindustrie, waar een klein aantal mensen
veel produceerde in weinig tijd. Schaalvergroting in de
zuivel veranderde ook de sociale structuur van het Friese
platteland. Zorgden de talloze dorpsfabriekjes rond 1950
nog voor veel lokale werkgelegenheid, dertig jaar later was
die grotendeels verdwenen. De sterke binding tussen dorp,
fabriek en boer ging verloren op de verder van huis gelegen
grotere fabriekseenheden.
Een aanjager van die schaalvergroting en van innovaties
was de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland.
Men hield er de buitenlandse vaktijdschriften bij, reisde af
naar internationale conferenties en organiseerde reisjes naar
bijvoorbeeld Zweden of Duitsland om zich van de nieuwste
snufjes in zuivelland op de hoogte te stellen. Zo was de
coöperatie onderdeel van een internationaal kennisnetwerk.
De Bondsafdelingen ‘Bouwkunde’ en ‘Werktuigbouwkunde’
begeleidden coöperatieve fabrieken bij nieuwbouw en
het doorvoeren van innovaties. Samenwerking met
machinefabrieken bracht nieuwe deskundigheid in het
kennisnetwerk van de Friese zuivel.

Minder ruimte voor een praatje
Met die kennis werd een ingrijpende mechanisatie mogelijk
van vrijwel het volledige productieproces, waardoor melk
op veel grotere schaal verwerkt kon worden. Fysiek zware
arbeid werd vervangen door machinebediening. Voor het
fabriekspersoneel was dat in beginsel een flinke vooruitgang.
Wel nam door mechanisering de werkgelegenheid in de
sector af en werd technische kennis steeds belangrijker om
als werknemer te kunnen blijven meedraaien. In toenemende
mate vormden cursussen en trainingen de sleutel tot een
succesvolle carrière in de zuivel. Zowel in de fabriek, bij
de coöperatieve bond in Leeuwarden als bij instituten
buiten de provincie konden werknemers onderwijs volgen
om zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken.
Het leverde hun niet alleen diplomatoeslag op, maar ook
promotiekansen. Voor wie een beetje kon leren, was de
trend richting kennisintensiever werk vooral een interessante
uitdaging.
Niet iedereen ervoer dat zo. Met de mechanisatie werd
de arbeid op de werkvloer individualistischer, waardoor er
minder ruimte was voor een praatje en wat gezelligheid
tussendoor. Door de overgang naar ploegendienst losten
werknemers elkaar af, in plaats van samen te werken.
Rationalisatie van het productieproces bracht met zich mee
dat personeel minder controle had over het proces, het niet
zomaar even kon stopzetten als er elders iets misging of er
iemand naar de wc moest. Volgens sommigen ontnamen de

Symposium
De Fryske Akademy en het Koninklijk Fries Genootschap organiseren het Sieperdasymposium over de wortels van de kenniseconomie. Heeft u nog kazen gekeerd
of melkbussen gevuld, of hebt u interesse in de lokale economie? Het symposium
is vrijdag 16 december 2016 in het WTC Expo te Leeuwarden. Onder de titel
‘Kennisontwikkeling in de moderne bedrijfsgeschiedenis van Fryslân’ presenteren
we op deze middag lezingen over kennis en modernisering bij boer, zuivelschool,
zuivelconsulent en in de fabriek. Het symposium wordt geopend door Sander de
Rouwe, gedeputeerde van Economische Zaken. Aanmelden kan op
www.fryske-akademy.nl/sieperda-symposium.

machines hen het vakmanschap waar ze trots op waren: zelf
een zuursel maken, met duim en tikhamer de kwaliteit van
een kaas bepalen, de specifieke smaak en structuur van de
kazen die op elke fabriek net anders was.
Terugkijkend overheerst bij de meerderheid van het oudpersoneel toch de trots over de prestaties van de Friese
zuivel en de rol die zij daarin hebben kunnen spelen. Hun
liefde voor het agrarische leven zijn ze nooit kwijtgeraakt.
Boerenzoons zijn het, nog altijd, die zich door kennisopbouw
konden ontwikkelen in de industrie: belichaming van de
20ste eeuw op het Friese platteland.
Ze profiteerden van kennis die zich de afgelopen eeuw had
opgebouwd, van de Friese Mij via de zuivelconsulent, naar
de landbouwer, de zuivelschool en de vele bedrijfscursussen
en opleidingsinstituten. Zo werd een kennisnetwerk
opgebouwd dat niet alleen een aanjagende kracht was voor
vernieuwing in de agribusiness, maar – met zuivel als een van
de Friese topsectoren – voor de ontwikkeling van de hele
Friese kenniseconomie. <

• Ronald Plantinga
(Heemskerk, 1988) is
sociaal-economisch
historicus aan de
Fryske Akademy en
verbonden aan het thema
‘Economische clusters’.
Hij doet onderzoek naar de
zuivelschool in Bolsward.
• Jan Ybema (Workum,
1991) is cultuurhistoricus
aan de Fryske Akademy en
verbonden aan het thema
‘Economische clusters’.
Hij doet onderzoek
naar modernisering van
naoorlogse zuivelfabrieken.
• Marijn Molema (Groningen,
1982) is historicus van de
19de en 20ste eeuw en
leidt het onderzoeksthema
‘Economische clusters’ aan
de Fryske Akademy.

Chemisch laboratorium van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in de Baljeestraat te Leeuwarden, circa 1990. (Foto Dick van der Heijde jr., Tresoar)
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Introduction to Frisian

Dit najaar lanceert de Rijksuniversiteit Groningen een online cursus Introduction to Frisian language and culture. Deelnemers
van over de hele wereld kunnen op deze manier kennis maken met de Friese taal en cultuur. Op korte termijn volgt een online
cursus over meertaligheid. De ontwikkeling van deze cursussen past in een trend om universitaire kennis gratis beschikbaar te
stellen voor een breed publiek.

U

niversiteiten over de hele wereld zijn op
zoek naar manieren om zo veel mogelijk
mensen te laten delen in hun kennis,
het verspreiden van kennis is immers een van de
bestaansredenen van de universiteit. Bovendien
neemt de druk op wetenschappers toe om meer
mensen te betrekken bij hun onderzoek, het is
vaak zelfs een voorwaarde voor onderzoeksgeld.
Het internet biedt goede mogelijkheden om dit
soort doelen te verwezenlijken. Vanaf 2008 zijn
daarvoor wereldwijd gratis online cursussen ontwikkeld onder de titel Massive Open Online Course
(MOOC). De eerste van deze MOOCs ontstonden in de Verenigde Staten en hadden nog een
beperkt bereik van enkele duizenden inschrijvers.
Maar al snel werd de potentie hiervan duidelijk
en groeide het aanbod en de deelnemers. De
laatste jaren doen ook Nederlandse universiteiten volop mee. Er bestaan inmiddels duizenden
MOOCs. Sommige cursussen trekken tot soms
zelfs honderdduizenden deelnemers. De cursus-

>

Beeld uit de online cursus.
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sen worden aangeboden op speciaal daarvoor
ontwikkelde online-platforms, met cursussen van
verschillende universiteiten over allerlei verschillende onderwerpen. Deelnemers krijgen na aanmelding inloggegevens, waarmee ze de cursus in
een afgeschermde omgeving volgen.
Een MOOC bestaat vaak uit video- en lesmateriaal. Opdrachten worden gepresenteerd in korte
filmpjes. Deelnemers krijgen zelf beschikking
over de antwoorden en meestal werken ze samen
en beoordelen ze elkaars werk. Bij alle MOOCs
ligt veel verantwoordelijkheid bij de deelnemers,
zodat de werklast voor de universiteiten laag is
nadat de cursussen zijn ontwikkeld. Sinds het
najaar van 2014 biedt ook de Rijksuniversiteit
Groningen de mogelijkheid om deel te nemen
aan een MOOC. De RUG maakt hiervoor gebruik
van het Future Learn platform (www.futurelearn.
com). De meest succesvolle cursus van de RUG
is Introduction to Dutch, waar per keer tot zo’n
25.000 mensen zich voor inschrijven. Dit najaar
volgt de cursus Introduction to Frisian Language
and culture. Deze cursus is speciaal bedoeld voor
niet-Friezen die zich de beginselen van het Fries

eigen willen maken. Het initiatief tot de ontwikkeling ligt bij dr. Nanna Hilton, prof. dr. Goffe
Jensma en drs. Anje Dijk van de afdeling Fries en
het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. De cursus werd, naar het voorbeeld van de
cursus Nederlands, ontwikkeld en gecoördineerd
door Gerbrich de Jong MA. De cursus is in september van start gegaan en is al een groot succes
met 4.000 aanmeldingen.
Na het succesvol volgen van deze MOOC kunnen deze deelnemers niet direct de Samle fersen
van Douwe Kalma lezen. De cursus is (zoals alle
MOOCs) beperkt in omvang. In totaal is in negen
uur werklast een inleiding op de Friese taal en
cultuur te volgen. Voor wie het Fries al machtig
is, zijn andere initiatieven veel interessanter. Zo
werkt de RUG ook aan een MOOC over meertaligheid. Inschrijving hiervoor zal in het voorjaar
2017 van start gaan. De voertaal van alle MOOCs
is Engels, omdat de cursussen over de hele wereld worden aangeboden. <
> Meer weten?
• https://www.futurelearn.com/courses/frisian

KORT NIEUWS
Jentsje Popma
Het Historisch Centrum
Leeuwarden heeft
het schilderij ‘‘5 over
12’ voor de pispaal
van Leeuwarden’ van
kunstenaar Jentsje
Popma in zijn bezit
gekregen. Popma (1921)
maakte het schilderij in
het kader van zijn werk
over de teloorgang van
het Friese landschap
voor een expositie in
1994. Vorig jaar ging
de gehele collectie van
Popma over naar de stichting Nijkleaster in Jorwert. Die
bood het kunstwerk aan het HCL aan dat het met steun
van de Wopke Eekhoffstichting kocht.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

1666
Het rampjaar 1666 is op
Terschelling herdacht in
de Westerkerk. Luitenantgeneraal Rob Verkerk, admiraal der Nederlandse
zeestrijdkrachten, en de
Engelse kolonel Steve
Francis van de Royal Marines waren daarbij aanwezig.
De Engelsen staken 350 jaar geleden voor de kust van
Vlieland 150 koopvaardijschepen in brand. Tweeduizend opvarenden kwamen om het leven. Een dag later
staken de Engelsen het dorp West-Terschelling in brand
dat geheel in een rokende puinhoop veranderde. Eens
in de vijftig jaar worden de twee rampen herdacht op
Terschelling.
www.omropfryslan.nl

(Foto Reyer Boxem)

Piter Jellesprijs
Schrijver Nyk de Vries is onderscheiden met de Piter Jellesprijs voor zijn
Nederlandstalige roman Renger. De
Vries groeide op in Noardburgum
en woont in Amsterdam. Hij schreef
een boek over het leven in de Friese
Wouden. De jury is vooral te spreken over de pakkende wijze waarop hij de sfeer van het
arbeidsmilieu in de Wouden weet neer te zetten. De
Vries heeft een oorkonde en een geldprijs van 2.500
euro gekregen. Van zijn boek heeft hij ook een literair
hoorspel gemaakt en in oktober verschijnt een Friestalige versie van Renger.
www.nykdev.nl

Fries Landbouwmuseum
Het Fries Landbouwmuseum verhuist van Earnewâld
naar Leeuwarden. Het museum komt in de
W.C. de Groot-boerderij aan de Overijsselseweg. De
monumentale boerderij uit begin 20ste eeuw moet
eerst flink worden verbouwd.
De verhuizing moet in het
voorjaar van 2018 klaar zijn
zodat het museum kan
profiteren van Culturele
Hoofdstad.
www.leeuwardercourant.nl

MARIJKE DE BOER

Klok
De Jezus, Maria en Johannesklok
uit 1380 is na jaren van om
zwerven terug naar de kerk van
Achlum. Museum Martena heeft
de klok teruggegeven aan de
Gertrudiskerk. Het klokje is in de
Tweede Wereldoorlog uit de toren
gehaald om te voorkomen dat de
Duitsers deze zouden vorderen.
Daarna was hij onder andere in het Fries Scheepvaartmuseum en het museum in Franeker te zien.
www.omropfryslan.nl

Piet van der Hem
Het Fries
Landbouwmuseum
heeft een groot
doek van Piet van
der Hem laten
restaureren. Hij
vervaardigde dit
doek van twee
bij drie meter voor de Landbouwtentoonstelling van
1927 in Leeuwarden. Op het schilderij is een zwartbonte stier te zien die door een boerenknecht aan
een touw wordt vastgehouden. Er staan ook twee
keurmeesters op, een beoordeelt de stier en de ander
maakt notities.
www.frysklanboumuseum.nl

Schilderij
De OttemaKingma
Stichting
heeft een
scheepsportret
van het
oorlogsschip
‘Groot Frisia’
van zeeheld
Tjerk Hiddes de Vries gekocht en in bruikleen gegeven
aan het Fries Scheepvaartmuseum. Bij toeval werd
het museum gewezen op het schilderij. Na uitgebreid
onderzoek bleek dat een van de schepen op het
schilderij van admiraal Tjerk Hiddes was. Waarschijnlijk
heeft Abraham Storck het eind 17de eeuw geschilderd.
Op het doek is ook het schip van Barend, de broer van
Tjerk Hiddes, te zien.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Hang
De oude
monumentale
zoutloods uit 1925
in het haventje van
Laaksum wordt een
viswinkel. De raad van Súdwest-Fryslân heeft daar een
besluit over genomen. De werkgroep Historisch Warns
had liever een vissersmuseum in het gebouw gehad. De
zoutloods deed eerder ook dienst als visafslag.
www.omropfryslan.nl

35mm films
Bij het Fries Film Archief is men begonnen met het
inventariseren van alle 35mm films uit de collectie. Dat
is mogelijk omdat het filmarchief onlangs de 35mm

view- en montagetafel
van filmmaker Anton
Stoelwinder heeft
overgenomen. Er zijn
opnames van draverijen
tijdens de pinksterfeesten
in Gorredijk uit de jaren
twintig. Uit de collectie
van het Old Burger Weeshuis in Sneek is een film uit
1931, toen het weeshuis haar 350-jarig jubileum vierde.
Andere bijzondere 35mm films betreffen opnames
van Elfstedentochten en een serie films van het Fries
Rundvee Stamboek.
www.friesfilmarchief.nl

Vlechtmuseum
Het Nationaal
Vlechtmuseum in
Noordwolde is geheel
nieuw van opzet. Het
vlechten en de ontwikkeling
daarvan is nu vervlochten
met de geschiedenis van
Noordwolde en omgeving. Het is de geschiedenis van
de honderdduizenden rotanstoelen die jaarlijks het
dorp verlieten en de teloorgang van deze industrie,
maar ook dat van de Rijksrietvlechtschool, waar
de leraren het ambacht naar kunstzinnige hoogte
brachten. Het verhaal start met de veengrond die
afgegraven werd en die het economisch noodzakelijk
maakte een andere bron van inkomsten te zoeken. Ook
de verbinding met de koloniën komt aan bod, tevens
is er aandacht voor eigentijds vlechtwerk en modern
design.
www.vlechtmuseum.nl

Taalekspo
It arsjitekteburo
Powerhouse Company út Rotterdam
sil it taalpaviljoen
bouwe op it Aldehoustertsjerkhôf
yn Ljouwert. It
ûntwerp is keazen
út seis plannen.
In sjuery ûnder lieding fan ryksboumaster Floris Alkemade hat him oer de ûntwerpen bûgd. It taalpaviljoen
moat ien fan de lûkers fan Kulturele Haadstêd 2018
wurde. Doel is om begjin takom jier te begjinnen mei
de bou. It taalpaviljoen is ûnderdiel fan it projekt Lân
fan Taal. Dêryn draait it om it Frysk, meartaligens en
taalbelibbing.
www.tresoar.nl

Kaatsmuseum
Het nieuwe kaatsmuseum
in Franeker is begin
september geopend.
Het museum is verhuisd
naar een voormalig
bankkantoor aan de
Voorstraat, dichtbij het
Sjûkelân. Het museum
laat niet alleen de geschiedenis van het kaatsen zien,
maar bezoekers kunnen zelf ook leren kaatsen.
www.keatsmuseum.frl
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BOEKEN KORT

(Foto Hoge Noorden)

Nieuwe Encyclopedie van
Fryslân
Meindert Schroor (eindred.)
Bornmeer, Gorredijk, 2016
vier delen van elk ca. 750 p.
isbn 9789056153755 | € 99,50
(na 1 november € 125)

Deze slagveldgids voert u langs achttien locaties op Texel,
waar het verloop van de muiterij zich geleidelijk aan u ontvouwt.
Indringende ooggetuigenverslagen en historisch beeldmateriaal
brengen de gebeurtenissen in het voorjaar van 1945 weer tot
leven, ondersteund door eigentijdse fotografie, (met troepenbewegingen ingetekende) luchtfoto’s en tactische kaarten. Door
het totaalbeeld dat u krijgt, laat deze militair-historische
gids zich tevens lezen als een overzichtswerk, ook als u niet
op Texel bent.

NUR 689
ISBN 978 90 519 4541 6

9 789051 945416
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Yn “Dominys, Dwersbongels en oare
Dogenieten” skriuwt Zylstra oer
skoalmasters, Frjentsjerter professoren
en benammen dominys yn Fryslân dy’t net
opwoechsen wienen tsjin de ferliedings
fan jenever, jild en jonge froulju.
Pommeranten yn doarp en stêd ferlearen
sa harren oansjen en gesach, setten de
leafde fan grutske âlden, frou en bern op
it spul en seagen in ein kommen oan in
faak sa skitterende karriêre. Foaral yn de
earste jierren fan de Reformaasje, dus
fan 1580 ôf, doe’t de predikanten noch
net foar it útsykjen wienen, sieten der
grutte dogenieten tusken de foargongers.
Benammen dy drank makke in protte
dominys ta dûbelhertige moraalridders,
dy’t soms amper by steat wienen om de
preekstoel op te kommen om it froede
tsjerkefolk mei dûbele tonge fan duveldie
en duveldei te fertellen.

Douwe Andries Bijlsma
(1896-1967) was met name
in de jaren 1950 bekend
als straatacrobaat en
boeienkoning. Als Slappe
Douwe of de Friese Fakir
vertoonde hij zijn kunsten op
de wekelijkse markt. Zijn achterkleindochter onderzocht
wie de man achter deze legendarische artiest was en
schreef zijn geschiedenis op.

FRIESE PERSBOEKERIJ

Coverafbeelding:
©Museo Nacional del Prado

DDD-cover-def.indd 1

Wonen in een schilderij
Lida Dijkstra
Wijdemeer, Leeuwarden,
2016
120 p. | isbn 9789492052254
€ 15,90
In dit kinderboek wordt het
leven van Sir Lawrence AlmaTadema verteld vanuit het
perspectief van zijn oudste
dochter Laurence. Lezers maken kennis met de schilder
en zijn werk en ervaren hoe het is om in zo’n creatief
gezin op te groeien. Het boek verschijnt ook in het
Fries.

Van Wijnen

vwBOslagveldgidstexel0416.indd 1

Nederlands Instituut
voor Militaire Historie

Wiger Zylstra is yn 1950 berne op Nes
bij Akkrum. Hy hat mear as 40 jier as
learaar Nederlânsk, Frysk en skiednis
foar de klasse stien. Tagelyk hat hy him
dwaande holden mei gedichten en mei
de skiednis fan de famylje Zylstra en De
Haan. It resultaat dêrfan hat hy sammele
yn ferskate bondeltsjes en bondels en
dy yn lytse rûnte ferspraat. “Dominys,
Dwersbongels en oare Dogenieten” is
syn earste boek dat ornearre is foar in
breder publyk.

De Georgische muiterij op
Texel, april-mei 1945
Rolf de Winter
Uitgeverij Van Wijnen,
Franeker, 2016
256 p. | isbn 9789051945416
€ 24,95

DE GEORGISCHE MUITERIJ
OP TEXEL, APRIL-MEI 1945
Een militair-historische gids
Serge Blom en Rolf de Winter

In april 1945 ontving Hitler in
zijn Führerbunker het bericht
dat op Texel troepen van
het Georgisches InfanterieBataillon 822 van de Wehrmacht aan het muiten waren
geslagen. De soldaten waren eerder als soldaten van
Stalins Rode Leger krijgsgevangen gemaakt. Een
opstand was volgens de muiters de laatste mogelijkheid
om zich te rehabiliteren.
Van Wijnen

05-04-16 12:21

Peter Schoen deed uitgebreid
archiefonderzoek naar het
edelsmedenambacht in
Friesland tijdens de Gouden
Eeuw, met name naar de
maatschappelijke positie van de edelsmeden. In
de 17de eeuw kwamen zij in problemen en om het
ambacht exclusief te houden, nam de beroepsgroep
zijn toevlucht tot protectionistische maatregelen en
creatieve oplossingen.
Dominys, dwersbongels en
oare dogenieten
Wiger Zylstra
Friese Pers Boekerij,
Ljouwert, 2016
256 s. | isbn 9789033000058
€ 19,50

Wiger Zylstra

Wiger Zylstra

De Georgische muiters, die eerder in de Tweede Wereldoorlog
als soldaten van Stalins Rode Leger krijgsgevangen waren gemaakt en vervolgens in Duitse dienst waren getreden, zagen
een opstand als de laatste mogelijkheid zich te rehabiliteren.
De muiterij ontwikkelde zich tot een bloedige strijd, waarbij de
Duitsers alles op alles zetten om de orde te herstellen. Tijdens
de verbeten gevechten betaalden de Georgiërs, de Duitsers en
ook de Texelse burgers een hoge prijs. Meer dan duizend mensen kwamen om het leven.

Kapitein Nero lééft!
Domicela Heijmeriks
www.bestelmijnboek.com,
2016
50 p. | € 19,95

DE GEORGISCHE MUITERIJ OP TEXEL, APRIL-MEI 1945

Op 6 april 1945 ontving Adolf Hitler in zijn Berlijnse
Führerbunker het bericht dat op het Waddeneiland
Texel troepen van het Georgisches InfanterieBataillon 822 van de Wehrmacht aan het muiten
waren geslagen.

DOMINYS,
DWERSBONGELS
EN OARE
DOGENIETEN

Tussen hamer en aambeeld
Peter Schoen
Verloren, Hilversum, 2016
512 p. | isbn 9789087045999
€ 49

DOMINYS, DWERSBONGELS EN OARE DOGENIETEN

In vier delen worden
ruim 11.000 trefwoorden
beschreven door ruim
200 wetenschappers. Het
naslagwerk biedt actuele
kennis uit talrijke bronnen. De deelvelden zijn geografie
en waterstaat, archeologie en monumentenzorg,
geschiedenis, economie en infrastructuur, kunst en
cultuur, bètawetenschappen, talen en literaturen en
politiek en maatschappij.

Byldestoarm
De skoalle wie iepenbier. Mar om’t je doe
noch de gewoane skiednis behannelen, krigen
je wat kristlike tinzen mei. Dat wie nammentlik
eartiids it iennige dêr’t se oer skriuwe koene.
De seks moast noch útfûn wurde. Kristlike
ferhalen binne oerbleaun. Dat is ek logysk,
want útsein de Twadde Wrâldoarloch binne
alle oarloggen ûntstien út de tsjerke wei. Mar
foar ús wie dat wol wat lestich. Wat moast
ik my bygelyks foarstelle, doe’t dy man it
hie oer de byldestoarm. En ik wie dochs
wol hiel nijsgjirrich, want it wie ommers de
ôftraap foar de Tachtichjierrige Oarloch. It
moaiste aventoer fan dy tiid. Prachtich en o sa
romantysk beskreaun yn de jongereinboeken
sa’t wy dy hiene. En oarloch wie ek yn ús
jeugd noch hiel gewoan. We mochten fan thús
rêstich alle grifformearde jonkjes foar de kop
slaan.
Mar wol lestich. Want ik koe my neat foarstelle
by bylden yn in tsjerke dy’t omlein waarden.
Watfoar bylden? By ús yn Drachten hong hjir
en dêr in smoarch tinkstientsje. En yn it Van
Haersmaparkje stie in krús mei wat nammen
fan lju dy’t yn de oarloch omkaam wiene. Mar
mear bylden koe ’k út Drachten net. Anne
Woudwyk wie noch net begûn te hakken. Peije
wie al wol dea, mar dêr wie noch gjin byld fan.
Thús stie der sels ek neat lyts op it dressoir.
En ik tocht by de skiednisles dat it spitich wie
dat dy byldestoarm der west hie, oars hie ’k
miskien noch wolris in echt byld sjen kinnen.
Mei de Pinkster wiene we in pear dagen yn
Brugge. Skitterjende stêd. Ik bin net sa’n lânsde-tsjerken-rinner, mar dat hinderet yn Brugge
hielendal neat, der sit in soad moais tusken.
Brugge is nammentlik hielendal yn stân
hâlden, út sis mar de tiid fan de byldestoarm
wei. Dat kaam foar it oare om’t se in tiid
sa earm wiene, dat tusken de tsjerken yn
neat ôfbrutsen waard en ferfongen troch in
nijmoadrige Hema of Albert Heijn. De âlde
gevels stean der dus no foar de modernste
winkels. Moai. En ik ha ek efkes om ’e doar
hinne yn de tsjerke sjoen. Alle bylden binne
der noch.

MARIJKE DE BOER

DOMINYS, DWERSBONGELS
EN OARE DOGENIETEN

Zylstra, sels mear as 40 jier
as learaar Nederlânsk, Frysk
en skiednis foar de klasse,
skriuwt yn 50 ferhalen oer skoalmasters, Frjentsjerter
professoaren en fral dominys yn Fryslân dy’t net
opwoeksen wienen tsjin de ferliedings fan jenever, jild
en froulju. Pommeranten yn doarp en stêd ferlearen sa
oansjen en gesach, setten de leafde fan âlden, frou en
bern op it spul en ferlearen har karriêre.

FPB

50 ferhalen oer nijsgjirrige Friezen
foar nijsgjirrige Friezen

8/26/2016 4:08:56 PM

Fryske Akademy, Trije iuwen
bouskiednis
Hans Cools (einred.)
Fryske Akademy, Ljouwert,
2016
120 s. | isbn 9789492176332
€ 29,90
Sûnt de oprjochting yn 1938
is de Fryske Akademy fêstige
op de hoeke fan de Doelestrjitte. Dêrnei wreide de
Akademy út, nije gebouwen waarden oankocht en
oaren nij boud. Nei in grutte ferbouwing binne de
ferskate gebouwen no ien gehiel wurden. Hans Cools,
Johan de Haan, Hans Ibelings en Leo van der Laan
rekonstruearje de bouskiednis fan de Akademy. It boek
ferskynt ek yn it Nederlânsk en Ingelsk.
Alma-Tadema, Vader en
dochter, schilder en schrijfster
Simen de Jong
Uitgeverij Aspekt,
Soesterberg, 2016
136 p. | isbn 9789461539885
€ 18,95
In dit boek doet Jelte verslag
van zijn levenslange fascinatie
voor de schilder Lourens
Alma-Tadema en diens oudste
dochter, de schrijfster Laurence. Jelte ontmoet de
schilder op onvoorziene plaatsen en leert hoe econoom
Karl Marx de schilder beïnvloedt en dat Churchill met
Lourens zijn werk de Tweede Wereldoorlog weet te
beknotten.

BOEKEN
Tuinhuizen in Fryslân;
Theekoepels en priëlen
Rudolf J. Wielinga
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden,
2016
158 p. | isbn 9789033004247
€ 24,95

Toen ik op de lagere school zat, logeerde ik vaak bij
mijn opa en oma aan de Reijnier Vinkeleskade in
Amsterdam. Een van de favoriete bezigheden van mijn
opa was het bezoeken van het Amsterdams Historisch
Museum (nu: Amsterdam Museum). Terwijl hij de
werken van de oude meesters bewonderde en zich
boog over de vele tekstbordjes in het museum, bedacht
ik mijn eigen routes. Op elk schilderij probeerde ik
zoveel mogelijk (huis)dieren te vinden. Ik heb er heel
wat ontdekt in de loop van de tijd. Zou het ook zo
zijn gegaan met Rudolf Wielinga en zijn passie voor
tuinhuizen? Het lijkt er wel op. Zo valt zijn oog bij
een prent van Deinum door Pieter Idserdts Portier
op de theekoepel van huize ‘Welgelegen’. Op de
achtergrond van een levensgroot portret van een hond
door Assuerus Questius ontdekt hij de theekoepel
van Fetsastate (Dekemastate) of Dotingastate. En op
een geaquarelleerde penseeltekening van Dirk Piebes
Sjollema ziet hij uiterst links de theekoepel aan het
Breedpad in Heerenveen, waar ieder ander natuurlijk
alleen maar naar de schaatsende mensen op de
voorgrond kijkt. In Tuinhuizen in Fryslân; Theekoepels
en priëlen presenteert architect Rudolf Wielinga
uit Heerenveen een overzicht van alle theekoepels
en priëlen die hij tot op heden in Friesland wist te
inventariseren: bestaande, maar ook allang verdwenen
exemplaren.
Deze publicatie is een sterk uitgebreide versie van het
in 1980 verschenen boekje Tuinhuizen in Friesland, dat
Wielinga destijds schreef voor de inmiddels opgeheven
Stichting Moderne Architectuur Friesland. Na een korte
inleiding waarin begrippen als zomerhuis, theekoepel
en prieel worden toegelicht, volgen vier hoofdstukken:
verdwenen theekoepels, verdwenen priëlen, bestaande
theekoepels en bestaande priëlen. Binnen elk hoofdstuk
zijn de theekoepels en priëlen alfabetisch gesorteerd
op plaatsnaam. Van elke theekoepel of prieel worden
zoveel mogelijk gegevens gepresenteerd, het liefst
met foto’s, bouwtekeningen en schetsen. Niet over elk
bouwsel is evenveel informatie voorhanden. Zo moet

JAN VAN ZIJVERDEN

de verdwenen theekoepel bij Jongmastate in Bolsward
het doen met slechts één foto en - gemakshalve even
samengevat - deze beschrijving ‘Een zeshoekige
theekoepel met ingezwenkt dak met pinakel en een
bol als bekroning, de gevels hebben zesruits ramen’,
terwijl er voor de theekoepel aan het Heechein in
Akkrum maar liefst zes pagina’s worden ingeruimd.
Laatstgenoemde koepel werd gebouwd in opdracht
van grietman Augustus Lycklama à Nijeholt en wordt
in een koopbrief uit 1795 als volgt omschreven: ‘Coepel
of Zomerhuis met klok of spelend uurwerk, gordijnen
en raampjes en daarin hangende lantaarn’. De in
bruine baksteen opgetrokken theekoepel is achthoekig
en onderkelderd. De twee ingangspartijen hebben
een hardstenen stoep en een gietijzeren hek. In de
korte zijde zitten vensters met ‘achtentwintigruits
schuiframen’. In 1924 sterft de laatste eigenaresse
en de theekoepel dreigt te moeten verdwijnen.
De Stichting Welgelegen heeft op het terrein tien
woningen voor ongehuwde vrouwen en weduwen
zonder kinderen laten bouwen en de theekoepel past
niet in het tuinontwerp van architect Verdenius uit
Groningen. Bestuurslid Nanne Ottema krijgt lucht
van plannen van de tuinarchitect om het markante
gebouw te laten slopen en schakelt de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg in. Die oordeelt echter dat
het ‘tuinhuis’ door 19de-eeuwse verbouwingen ‘zijn
kunstwaarde’ grotendeels heeft verloren. Ottema is
niet van plan om een van de laatste theekoepels in
Friesland zomaar te laten verdwijnen. Hij weet zijn
medebestuursleden te overtuigen de theekoepel te
laten restaureren en zo gebeurt het ook. De koepel is
nog altijd een blikvanger in Akkrum.
Tuinhuizen in Fryslân is een handig overzicht dat de
romantisch ingestelde tuinliefhebber en de bezoekers
van staten en stinzen zeker zal aanspreken. Toch zou
het misschien praktischer zijn geweest om van het
geheel (ook) een website te maken. Al was het alleen
maar om nieuwe aanvullingen makkelijk te kunnen
verwerken. Zo mis ik bijvoorbeeld zelf ‘het koepeltje’ in
Mirns. Hoewel de naam anders doet vermoeden gaat
het daar niet om één tuinhuis - zoals ik eerder in Fryslân
(juli/augustus 2014) schreef -, maar om een koepeltje
uit 1913 voor freule Constantia Johanna van Swinderen
én een koepeltje uit 1932 voor haar zussen Quirina en
Johanna Constantia, maar dat terzijde. Een register
op plaatsnaam achterin het boek en een handige
overzichtskaart op pagina 11 maken het makkelijk
voor wie op zoek is naar informatie over een specifiek
tuinhuis in Friesland.

UITGELICHT

MARIJKE DE BOER

Nieuwe Encyclopedie
van Fryslân

Na zeven jaar werk is de Nieuwe Encyclopedie van
Fryslân onlangs verschenen. De encyclopedie bestaat
uit vier delen, weegt acht kilo en telt in totaal ruim
3.000 pagina’s. Met zo’n 8.500 trefwoorden en 2.500
verwijslemma’s geeft de encyclopedie veel actuele
kennis over Friesland. Van Doutzen Kroes tot Pieter
Jelles Troelstra en van stinzenflora tot potvis; alle Friese
personen en onderwerpen komen aan de orde.
Sociaal geograaf en historicus Meindert Schroor was als
hoofdredacteur verantwoordelijk voor de samenstelling
van het naslagwerk. Leidraad was de encyclopedie
onder redactie van J.H. Brouwer uit 1958, waarin 5.500
trefwoorden staan. Daarnaast heeft Schroor een jaar
lang alle mogelijke bronnen nageplozen om nieuwe
trefwoorden toe te voegen. Tal van onderwerpen
en namen haalde hij uit andere encyclopedieën,
woordenboeken en andere naslagwerken, maar ook
de Nederlandstalige en Friestalige Wikipedia las hij na
voor actuele onderwerpen en personen. In de nieuwe
encyclopedie is bewust gekozen om iedereen op te
nemen die in Friesland is geboren, maar daar verder
niet actief is geweest, zoals bijvoorbeeld M.C. Escher.
Maar ook personen van elders die in Friesland actief
(geweest) zijn, staan er in om te laten zien hoeveel
talent er was en is in de provincie.
Er zijn acht deelvelden bedacht waar een redacteur voor
verantwoordelijk was. De deelvelden zijn geografie en
waterstaat (redacteur Karel Gildemacher), archeologie
en monumentenzorg (redacteur Gilles de Langen),
geschiedenis (redacteuren Joop Koopmans en Jacob
van Sluis), economie en infrastructuur (redacteur Albert
Buursma), kunst en cultuur (redacteur Pieter de Groot),
bètawetenschappen (redacteur Harry Wijnandts),
talen en literaturen (redacteur Philippus Breuker) en
politiek en maatschappij (redacteur Jacques Kuiper).
In totaal werkten ruim 200 wetenschappers mee
aan dit naslagwerk van de huidige staat van Fryslân
waardoor er een compleet overzicht is ontstaan met
betrouwbare en leesbare informatie. De encyclopedie
bevat bovendien goede verwijzingen, in literatuur en
websites, om verdere informatie te vinden.
Het aantal trefwoorden per deelveld:
- Geschiedenis
1581 lemma’s
- Talen en literaturen
1394 lemma’s
- Geografie en waterstaat
1326 lemma’s
- Kunst en cultuur
1164 lemma’s
- Economie en infrastructuur
810 lemma’s
- Politiek en maatschappij
781 lemma’s
- Bètawetenschappen
642 lemma’s
- Archeologie en monumentenzorg 556 lemma’s

Houten theekoepel
bij een boerderij
in Oudebildtzijl,
omstreeks 1920.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân kost tot
1 november € 99,50 en daarna € 125. Op
www.encyclopediefryslan.frl staat meer informatie.
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KALENDER
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vanaf 5 november

KNOOP’S ‘TEGENWOORDIGE STAAT’
Presentatie van de heruitgave van de Tegenwoordige
Staat of histor. Beschryvinge van Friesland van Johann
Hermann Knoop uit 1763, met lezing van Geart de
Vries.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

HET MAZA-GEBOUW EN DE KOKOSFABRIEK
Tentoonstelling van stalen (proefstukken, monsters)
afkomstig uit de Kokostapijtfabriek Gebr. van der
Schoot.
www.hannemahuis.nl

HINDELOOPEN
Tentoonstelling over Hindeloopen als wereldstad. Door
handelsreizen ontstond een typische Hindelooper stijl,
een mix van oer-Hollandse met exotische elementen.
www.friesmuseum.nl

12 oktober

NASSAULEZING OVER STADHOUDERSVROUWEN
Lezing van dr. Ineke Huysman over de correspondentie
die de echtgenotes van de Friese en Hollandse
stadhouders voerden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 14 juli

15 oktober

10 november

LUNCHLEZING
Lezing van Herman Pleij over de exploitatie van het
eigen cultuurlandschap.
www.tresoar.nl

DE JAAP MULDERS
Jaap Mulder (oprichter Di Gojim) en Jaap Mulder
(cabaretier) putten met muzikaal cabaret uit hun
Leeuwarder verleden in Dorpskerk Huizum te
Leeuwarden.
www.facebook.com/Dorpskerk-Huizum

(Fries Museum)

9 oktober

vanaf 2 juli

DE HEL VAN 1812
Lezing van Bart Funnekotter over de dramatisch
verlopen Russische veldtocht van Napoleon in 1812.
www.tresoar.nl

DE TERP
De tentoonstelling presenteert verschillende lagen van
een terp en welke voorwerpen daarin zijn gevonden.
www.friesmuseum.nl

vanaf 7 september

vanaf 15 oktober

MADE IN LEEUWARDEN
Tentoonstelling over ruim tweehonderd jaar industriële
bedrijvigheid in de Friese hoofdstad.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

vanaf 1 oktober
ALMA TADEMA-KLASSIEKE VERLEIDING
Tentoonstelling met ruim tweehonderd objecten van
Alma-Tadema, waaronder schilderijen, tekeningen,
prenten en voorwerpen uit zijn atelier.
www.friesmuseum.nl

17 oktober
GRENZEN VAN LEEUWARDERADEEL
Lezing van Meindert Schroor over de oude grenzen van
de gemeente Leeuwarderadeel.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

2 oktober
NOORDMANS IN BEELD
Lezing in de protestantse kerk van Sumar door dr.
J.D.Th. Wassenaar over dr. O. Noordmans (1871-1956).
www.werkgroepnoordmans@kerk-sumar.nl

20 en 27 oktober
ALMA-TADEMA: PORTRETSCHILDER
Introductie van conservator Marlies Stoter op de
tentoonstelling Alma-Tadema: Klassieke Verleiding. Het
thema is Alma-Tadema, portretschilder.
www.friesmuseum.nl

2 oktober
TJITZE DE BOER
Lezing van Philippus Breuker over leven en werk van
Tjitze de Boer (1866-1942).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

23 oktober
HET LANDSCHAP ROND LEEUWARDEN
Lezing van landschapsarchitect Pieter de Ruyter over de
toekomst van het Friese Landschap.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

6 oktober
SLAUERHOFF-LEZING
Marli Huijer, Denker des Vaderlands, verzorgt de lezing
in Dorpskerk Huizum te Leeuwarden.
www.facebook.com/Dorpskerk-Huizum

30

17 november
MOLENS, MENSEN EN BEDRIJVEN
Lezing van Dick Bunskoeke over vijf eeuwen Harlinger
bedrijfsmolens.
www.hannemahuis.nl

17 en 24 november
ALMA-TADEMA: WONEN IN EEN SCHILDERIJ
Introductie van conservator Marlies Stoter op de
tentoonstelling Alma-Tadema: Klassieke Verleiding. Het
thema is wonen in een schilderij, de twee dochters van
Alma-Tadema.
www.friesmuseum.nl

VERWACHT

tot en met
30 oktober
TJIBBE
HOOGHIEMSTRA
Fototentoonstelling
waarin de kunstenaar in
zijn fotografie speelt met
de ervaring van ruimte.
www.friesmuseum.nl

(Fries Museum)

8 oktober

VLAAMSE EN DUITSE SS’ERS IN LEEUWARDEN
Lezing van Marc Verschooris over Vlaamse en Duitse
SS’ers in Leeuwarden in de periode september 1944mei 1945.
www.tresoar.nl

VERDWENEN INDUSTRIE
Lezing van Douwe Keizer over fabrieken die in de loop
van de 20ste eeuw uit Leeuwarden zijn verdwenen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

TRIJNIE VAN DER WAL
Tentoonstelling met werk van Trijnie van der Wal waarin
ze nieuwe, kleurrijke werelden creëert.
www.friesmuseum.nl

DEI FAN DE FRYSKE LETTERKUNDE
Lêzingen en diskusje oer hoe’t de kennis fan Fryske
literatuer ferbrede en grutter makke wurde kin.
www.fryske-akademy.nl/letterkundedei

9 oktober

13 november

tot en met 30 oktober

7 oktober

ALMA TADEMA TOUR
Wandeling door de Leeuwarder binnenstad langs
sporen van Alma Tadema.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

9 november

30 oktober
DE BEELDENSTORM IN 1566
Lezing van J.D.Th. Wassenaar over deze roemruchte
periode uit de hervormingstijd.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

350 Jaar geleden stierf Gysbert Japicx. Hij
is al twee eeuwen onverminderd de held
van de Friese literatuur. Maar waarom deze
status van kennelijke onaantastbaarheid?
Mensen lezen hem niet, van shakespeareaans niveau is hij evenmin. Een poging het
raadsel te verklaren. Fryslân 2016 nr. 6 verschijnt op 30 november 2016.

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

Voor slechts

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

BESTEL NU!

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

Presentatie boek Paleis ‘t Loo
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Sfeervolle accommodatie met zalen
Sfeervolle
Ruim eigenaccommodatie
parkeerterreinmet zalen

Seizoen gerichte à la carte kaart
Seizoen
gerichte à la carte kaart
Bedrijfscatering

Ruim
eigen
parkeerterrein
Gezellig
tuinterras
Gezellig
Lunch entuinterras
plateservice

Bedrijfscatering
Partycatering
Partycatering

Lunch en plateservice
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