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Kees Bangma

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
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Franeker universiteitstuin

Omslag: Nederlandse slachtoffers van de ‘Doodendraad’. (Heemkundekring Amalia van Solms, BaarleHertog/Nassau)

twitter.com/htfryslan
twitter.com/KFGenootschap
www.facebook.com/historischtijdschriftfryslan
www.facebook.com/koninklijkfriesgenootschap

Friese slachtoffers in WOI

siebrand krul

Een vroege versie van het IJzeren Gordijn werd tussen april en augustus 1915 door de Duitse bezetters
van België langs de grens met Nederland opgetrokken. De 350 kilometer lange draadversperring, onder
2.000 Volt spanning, moest smokkelaars, deserteurs en terugkerende Belgische soldaten tegenhouden.
Deze ‘Doodendraad’ is ondanks de ingrijpende gevolgen voor de omwonenden en de 950 doden die
hij kostte, uit ons geheugen verdwenen. ‘Den draad’ heeft echter ook Friese levens gekost; daarover in
deze Fryslân een nogal schrijnend verslag van Kees Bangma.
Geen moment van verveling in het leven van Rintsje Sybesma. Deze veearts speelde een prominente
rol in de Friese beweging. Doeke Sijens beschrijft hem als een romanticus, een intellectueel wiens
Friese passie zijn politieke kompas in het ongerede bracht.
Adam Westerman stond begin 17de eeuw op de kansel in Workum. Hij schreef (Groote) Christelycke
Zee-vaert, één van de meeste gelezen Friese publicaties uit die eeuw. Over hem gaat het artikel van zijn
verre opvolger als predikant, Jan Dirk Wassenaar.
Het droeve einde van de Franeker universiteit betekende tevens het (vertraagde) verlies van een
vergeten onderdeel van de hogeschool: de hortus. De academietuin diende vooral de kennis van de
geneeskunst. De eerste hoogleraar, Alardus Auletius, legde de tuin aan, later kwam er een hortulanus.
Aly van der Mark schrijft over de wederwaardigheden van tuinlieden in Franeker. <

uitje van Friesland 2013

Voor openingstijden tijdens bijzondere- en feestdagen zie op www.woudagemaal.nl
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FRIESE BEWEGERS: R.P. SYBESMA

DOEKE SIJENS

der ferskynden trije boeken: Ta de moarn (1927, sonnetten),
Om it hiem (1930, ferhalen) en It Anker (ferhalen, 1932).
Benammen op it lêste boek waard tige posityf reagearre.
Theun de Vries wie hielendal út ’e skroeven oer it boek (en
dan benammen it ferhaal ‘Om it iene doel’). Neffens him
wie dit in boek dat ‘foar it earst it hert fan Fryslân rekke en
bleatlein hat.’

Gjin leffe twivel langer

In jonge Rintsje Pieter Sybesma. (Fotograaf W.E. Abstede,
Tresoar)

aktiviteiten. Ek bekuolle syn entûsjasme foar de Mienskip
om’t dy in mear ynternasjonale koers fear en sosjalistysk
waard.

Opskuor yn ’t heitelân

It hert fan
Fryslân bleatlein
‘Der is mar ien lân dat ik mines dream,’ dichte Rintsje Pieter Sybesma (1894-1975). Dy leafde foar
Fryslân utere R.P.S. (sa’t er fakentiden neamd waard) yn prachtige fersen en ferhalen. Hy wie ek ien
fan de mannen dy’t yn 1915 de Jongfryske Mienskip oprjochten om de Friezen op te skerpjen mear op
te kommen foar har rjochten. Letter ferwachte er alles fan de Dútsers, in tragyske misfetting, dy’t syn
literêre reputaasje ûnderstek dien hat. Sybesma syn fersen en ferhalen fertsjinje nij omtinken.

Portret fan Rintsje Pieter
Sybesma, troch Boele
Bregman, 1946. Bregman
makke de tekening yn maart
1946 doe’t Sybesma op
syn proses wachte yn
Kamp Wierda by Wolvegea.
(Partikuliere kolleksje, foto
John Stoel)
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ybesma waard yn 1894 berne op in pleats by
Tsjerkgaast. Op ’e H.B.S. yn Snits skipe hy de
leafde foar literatuer, benammen foar it wurk fan
de Tachtigers. Rillegau skreau er sels ek sonnetten. Mei’t
syn âlden frysksinnich wienen, krige de jonge Sybesma
belangstelling foar de eigen taal. De oertsjûging dat der
fernijing komme moast yn de Fryske literatuer en it Fryske
libben, beprate er yn Ljouwert – dêr’t er nei de lânbouskoalle
gie – mei syn maten Douwe Kalma, Rinke Tolman en

Meint Bottema. Sy troffen inoar yn de Ljouwerter lêsseal,
‘det wie it plak dêr’t wy gearkamen en petearren en yn de
literaire tydskriften omsneupten.’ It wie in moaie tiid, sa soe
Sybesma der letter op werom sjen, ‘wy wierne net allinne
dichters en skriuwers, mar ek fûleindige striders.’ Ynearsten
wie Sybesma by alle aksjes en strideraasjes fan de Mienskip
behelle en yn alle nije tydskriften koe men syn sonnetten oer
de natuer en it Fryske libben fine. Neidat er nei Utert ferfearn
wie om dêr foar bistedokter te learen, minderen syn Fryske

Yn 1923 kaam Sybesma werom nei Fryslân en begûn
in praktyk yn Nijehaske (it doarp is letter opgien yn It
Hearrenfean). Itselde jiers troude er mei Richtsje Hepkema
(1892-1989) mei wa’t er fiif bern krige. Trije dêrfan waarden
lykas har heit feedokter. Sybe, de âldste soan - in klassikus
- soe yn letter jierren tige ferneamd as dichter wurde. Yn ’e
húshâlding fan de Sybesma’s waard altyd Frysk praat. Soks
wie, yn in doktersfermidden yn it wat deftige Hearrenfean,
yn dy tiid opfallend. Troch syn wurk kaam Sybesma in soad
by boeren en wat er dêr meimakke, joech him de stof foar
in moai tal ferhalen, dy’t er op it ein fan ’e jierren tweintich
skreau. Sybesma publisearre dy yn kranten, mar ek yn syn
eigen blêd De Holder, dêr’t er yn 1926 yn ’e mande mei Jelle
Brouwer mei úteinset wie. It blêd, troch de foarmjouwing
en houtfiken fan Evert Caspers en Johannes Mulders noch
altyd in lust om te sjen, wie bedoeld as in nije ympuls foar de
Fryske literatuer. Sybesma levere foar it tydskrift in tal fersen
(‘Mar hark, hy komt, de holder, gounzjend oan’) en ek it
bysûnder moaie ferhaal ‘Boerke Thea’. Hy gie foar it blêd yn
Hollân op besite by Troelstra, dy’t fan betinken wie dat it neat
wat wurde soe mei de Fryske Beweging. Dy hie ‘hjir gjin kâns
mear en rint to’n ein yn in yntellektueel formidden.’ Sokke
útspraken joegen in soad opskoar yn it heitelân. Yn ’e tiid fan
De Holder en krekt dêrnei wie Sybesma wakker literêr aktyf,

Rintsje Sybesma wie gjin man dy’t mei de mannichte mei
die, hy wie in echte yndividualist. Fryslân, en dan benammen
it agraryske part, wie him alles. ‘Der is yn Sybesma in
grimitige ljeafde, in fjûr,’ murk Theun de Vries op, ‘det nei
binnen ta barnt, en det er yn syn wirden faek net deltwinge
kin.’ Yn ’e tritiger jierren, de tiid fan de ekonomyske krisis,
rekke Sybesma syn literêre wurk op ’e eftergrûn en waard
er mear en mear polityk aktyf. Hy hie syn nocht fan it
‘yntellektuélendom’ dat foar master opsloech yn de Fryske
beweging. Fryslân wie in ‘iepeloft-finzenis’ wurden, dêr’t in
‘striidrop’ klinke moast. Sybesma ferwachte dit net fan de
‘Fryske hearefeintsjes’ mar fan de boeren en de arbeiders.
‘Sokken, dy’t hjar libben lang oan itselde hûs en oan
itselde hiem boun wêze scille, litte wy se opbringe meije
yn ’e greate ljeafde for de eigen groun.’ Syn hâlding waard
hieltiten radikaler en sa kaam er terjochte yn ’e romten
fan nasjonaal-sosjalistyske groepen, lykas de N.S.B. en
Verdinaso. De demokrasy hie foar him ôfdien. Ek yn ’e Fryske
beweging besocht er ynfloed te krijen, bygelyks troch wer
lid te wurden fan de Jongfryske Mienskip. Yn 1933 begûn
er mei twa oaren it Fryske Faksiste Boun. Foar it krantsje
fan de partij, Foarhammer, skreau Sybesma in sonnet:
‘Faksisten foar, it jonge bloed hat spritsen. Gjin leffe twivel
langer, mar – de died.’ Neffens Sybesma soe allinnich it

Sybesma publisearre yn
syn eigen blêd ‘De Holder’,
dêr’t er yn 1926 mei begûn.
(Tresoar)

Rintsje Pieter Sybesma mei
syn soan Sybe en syn heit
Sybe Innes yn Ljouwert oan
de Emmakade 100 yn 1926.
(Tresoar)
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FRIESE BEWEGERS: R.P. SYBESMA
faksisme de ekonomyske problemen fan de boeren oplosse
kinne. Doe’t de N.S.B. nei syn sin temin oandacht oan de
agraryske sektor joech, gie er dan ek wer by dy partij wei.
Sybesma naam no ek ôfstân fan syn idealen út de tiid fan
de Jongfriezen. Doe wienen se ‘op ’e doele rekke’ en it
literêre wurk út dy tiid hie neffens him net it hele folkslibben
‘omklamme mei syn woartels’. Hy stie oan op ‘in libbende
literatuer’ en dêr hearden gjin sonnetten ta, of oersettingen
fan Rilke. Hy woe simpele literatuer wêrby’t ‘it folkslibben
organysk’ ferbûn waard mei de taal. Syn fûle opfettingen oer
polityk en literatuer makken dat Sybesma in skoftlang bûten
de Fryske Beweging kaam te stean.

Tribunaal
Sybesma hie mei entûsjasme de ûntwikkelingen yn Dútslân
folge en yn de maaiedagen fan 1940 wie er dan ek tige
optein. Sadanich dat er wer begûn te dichtsjen. Yn fersen
as ‘Joun oer Ingelân’ of ‘De Falskermers’ tsjûge er fan dy
opteinens oer de komst fan de Dútsers.

De bondel ‘Der Zehnte Mai’
kaam yn 1941 yn Berlyn út.
De fersen wienen yn it Frysk
en it Dútsk ôfprinte. Yn 1942
ferskynde de Frysktalige
bondel ‘De swetten útlein’.
De besetter wie wiis mei
Sybesma syn wurk.

Rintsje Pieter Sybesma
mei syn âldste dochter
Annemeintsje en âldste
bernsbern Petra Watses
Sybesma yn 1962. (Tresoar)
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Hjoed, iennich Maijewûnder,
Giet, hwet ûngeef is, ûnder.
De sterken komme frij.
Hwêr’t lofteskaders fleane
En manske legers steane
Wirdt hiel Jeropa nij.
Hoewol ’t de measte lju fan de Fryske Beweging minder
optein wienen as Sybesma, hienen de measten dochs de
hoop dat yn ’e gearwurking mei de Dútsers wol wat foar de
Fryske saak berikt wurde koe. Sa kaam der in Trijemanskip,
dat alle streamingen út de Fryske Beweging fertsjintwurdige.
Sybesma wie ien fan de trije lieders, de oaren wienen Eeltsje
Folkertsma en Jaap Kalma. In grut sukses wie de earste
‘Bewegingsdei’ yn oktober 1940, wêrby’t Kalma úthâlde
dat de Fryske beweging net pro-Hollânsk of pro-Dútsk wie,

COLD CASE
mar pro-Frysk. Sybesma wie it mei sa’n stânpunt net iens,
hy wie just wol foar de Dútsers en begjin 1941 kaam der in
skuorring. Sybesma soe tenei allinnich noch mar gearwurkje
mei oare pro-Dútske bewegers as Douwe Kiestra of Sytse
Jan van der Molen. Sybesma hat him neitiid noait útlitten
oer syn rol yn it Trijemanskip. Jaap Kalma skreau oer him:
‘Sybesma hat fansels al hwat wollen, mar it is my nea klear
wurden, hwat dat krekt wie. Hy wie in frjemde kombinaesje
fan in fédokter mei in drokke praktyk en in romantysk dichter
en al hied er it wakker oer it tempo fan de tiid, it tempo fan
it Trijemanskip […] koed er al rillegau net byhâlde.’ By alle
aksje en reboelje slagge it Sybesma de bondel Der Zehnte
Mai ôf te krijen, dy’t yn 1941 yn Berlyn útkaam. Alle tolve
fersen wienen yn it Frysk en it Dútsk ôfprinte. In jier letter
ferskynde de Frysktalige bondel De swetten útlein, mei noch
mear entûsjaste fersen as ‘It totale leger’. De besetter wie
fansels wiis mei sa’n dichter. Yn 1941 krige er in útnûging om
nei Weimar ôf te reizgjen foar in kongres oer ‘Die Dichtung
im kommenden Europa’. By dy gelegenheid fûstke er mei
Goebbels. Yn 1943 krige er de Harmen Sytstra-priis foar syn
literêre wurk.
Nei de oarloch moast Sybesma him ferantwurdzje foar in
tribunaal. Sybesma sei tsjin de rjochter dat ‘zijn houding,
die hij nu als fout inziet, uit zijn impulsiviteit en zijn dichterschap’ te ferklearjen wie. Syn fersen wienen net bedoeld as
propaganda, mar ‘als plastische weergave van het geziene.’
It hie in ‘particuliere beoefening van de letterkunde’ west.
It tribunaal joech him as straf twa jier finzenis en in boete
fan fl. 10.000,- . Doe’t er yn april 1947 frij kaam, gie er fierder mei syn praktyk. ‘Fan ûnskatbere wearde wie ek de trou
fan syn boeren,’ soe syn soan letter skriuwe, ‘nei 1947 hat
er suver al syn krêften oan ’e praktyk en de féartsenijkunde
wijd.’ Mei de Fryske Beweging hat er him net wer bemuoid,
wol wie er yn lettere tiden in fanatyk skriuwer fan brieven oan
kranten, om syn ljocht skine te litten oer it nut fan de biologyske lânbou of de gefaren fan gloar yn sleatten. ‘Wy libje
ferkeard, wy moatte werom nei in natuerliker libbenswize.’ <

NELLEKE IJSSENNAGGER

Dame
zonder naam

Een dame zonder naam, van wie wij niet precies weten wie ze was of
hoe ze eruit heeft gezien, is een echte ‘cold case’. Het is de zaak van de
zogenoemde terpdame van Hegebeintum, een Friese terpbewoonster
begraven in de 7de eeuw – tegelijk met het goud dat in de vorige
Fryslân als cold case werd besproken.

I

n 1905 werd het boomkistgraf van de terpdame aangetroffen in de terp van Hegebeintum en onder toeziend oog
van conservator Boeles naar het Fries Museum gebracht.
Het was een bijzonder geval, een dame secuur begraven in
een dikke eikenboom mét haar ketting van allerlei kleurige
kralen nog om. Het touwtje daarvan was vergaan, maar de
kralen lagen er nog. Sindsdien heeft ze jaren in tentoonstellingen opgesteld gelegen. Maar hoe goed kennen we
deze dame uit dezelfde tijd als de schat van Dronryp en
het andere goud? We weten dat ze tegen de 50 was en 1,60
meter lang. Hoe zag ze er uit? De tentoonstelling Goud gaf
aanleiding om haar gezicht te laten reconstrueren. Het Fries
Museum schakelde Maja d’Hollosy van Skullpting in om de
terpdame een gezicht te geven. Zij maakte een kopie van de
schedel en ging aan de slag met het vinden van het juiste gezicht. Tabellen met spierdiktes en gezichtsmaten die passen
bij Noordwest-Europese vrouwen haalde ze erbij. Laag voor
laag, spier voor spier boetseerde ze om zo de juiste vorm,
verhoudingen en aantal rimpels te krijgen. Toen de huidlaag
er uiteindelijk op zat en het hoofd klaar was, werd een mal
gemaakt en daarmee een afgietsel van siliconenrubber. Maja
d’Hollosy bracht ogen en echt mensenhaar aan en schilderde
de huid levensecht. Voor de stand van de mond en lippen
werd gekeken naar het gebit. Na het aanbrengen van een

Resultaat van de gezichtsreconstructie van de terpdame, te zien
in de tentoonstelling Oog in oog
in het Fries Museum. (Fries
Museum, reconstructie
Maja d’Hollosy, Skullpting,
foto Kirsten Dijkstra)

laatste ouderdomsvlekje was onze terpdame klaar.
Wanneer je oog in oog staat met de reconstructie, zie je
een echte dame. Een statige, stoere maar ook lieve vrouw
van rond de 50. Ze ziet er misschien wat ouwelijk uit, maar
voor de 7de eeuw was iemand van 50 echt oud – men werd
gemiddeld zo’n 55 – en hoogstwaarschijnlijk was ze dan ook
een oma. Een buitenleven op de terp, met wind, zon en regen op de huid leveren een oudere huid op. De ketting en het
opgestoken haar maken haar tot een dame. Van de ketting
is ook een reconstructie gemaakt met kralen van moderne
materialen. De haarnaald is een replica van een haarnaald uit
de terp van Hegebeintum waar veel benen haarnaalden zijn
gevonden.
De terpdame heeft een gezicht gekregen, maar nog geen
naam. Het Fries Museum nodigt het publiek uit om daarover mee te denken. Suggesties zijn tot en met 25 oktober
welkom. Een jury kiest uit de inzendingen een naam voor de
terpdame. <

Boomkistgraf van
Hegebeintum, 7de
eeuw. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)

Oog in oog met de
dame uit de terp is tot
en met 3 januari 2016
te zien in het Fries
Museum.
Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) is conservator
terpencultuur en Middeleeuwen bij het Fries Museum
en werkt aan een promotie
onderzoek bij de RUG.
> Meer weten?
• Egge Knol, De Noord
nederlandse kustlanden in de
Vroege Middeleeuwen,
Groningen, 1993
• Fries Museum, Ferhaleboek.
Ferhaal fan Fryslân,
Leeuwarden, 2013
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JAN DIRK WASSENAAR
door Auteur

Het succes van de
(Groote) Christelycke
Zee-vaert

‘Houdt uw voorgangers in gedachtenis (…)’ – aldus de schrijver van
de brief aan de Hebreeën (13:7). Dominee Adam Westerman was, net
als ik, predikant in Workum. Hij stond er van 1619 tot 1635, ik van 1996
tot 2004. Westermans boek (Groote) Christelycke Zee-vaert (1611) met
stichtelijk werk voor zeelieden behoorde in de 17de eeuw tot de meest
gelezen Friese publicaties.

uitkwam, maar van die editie is geen exemplaar bekend. In
de voorrede van de uit 1635 daterende druk laat de auteur
weten dat in totaal zeven door hem verzorgde edities
gepubliceerd werden, voordat de (Groote) Christelycke Zeevaert, een bewerking en uitbreiding van het oorspronkelijke
geschrift, het licht zag. In totaal zijn tot 1743 meer dan dertig
drukken verschenen, waaronder enkele piratenedities.
Wat was het geheim van het succes van de (Groote)
Christelycke Zee-vaert? Welnu: tot 1709 was het de enige
prekenbundel voor gebruik aan boord. Bovendien
schreef de Verenigde Oostindische Compagnie het boek
herhaalde malen voor als verplicht onderdeel van de
scheepsboekenkast. Westerman opent zijn boek met een
opdracht aan de Gedeputeerde Staten van Friesland, de
Gecommitteerde Raden van de Admiraliteit te Dokkum
en de Burgemeesters van de Friese havensteden Dokkum,
Harlingen, Workum, Stavoren en Hindeloopen, waarop een
historisch exposé over de geschiedenis van de zeevaart,
vooral die van de jonge Republiek, volgt. De buitenlandse
handel heeft in de loop der jaren veel opgeleverd. Toch geldt
voor Westerman ‘Oost west, thuis best’, want er gaat naar
zijn mening niets boven Nederland:
Soo ik den Lusthof schoon op aerden wilde soeken,
ik soude nergens gaen dan in het Nederlant.
Soo ik den Samson sterk begeerde te verkloeken,
ik soude op ons volk gaan wijsen mette hant.
Soo Wijsheyt ende Schat ik wilde sijn te garen,
bij eenen Salomon het is in ’t Nederdal.
Gezegent sal hy zijn die in zijn uyt-in-varen,
des Heeren wil aenmerkt, met lof gebruyktet al.

Preken, gebeden en liedjes

Zeegezicht met Nederlandse
schepen in buitenlandse
haven, schilderij van Wigerus
Vitringa uit 1687. (Fries
Scheepvaart Museum)
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A

dam Westerman is in Haisfeld in Oost-Friesland
geboren. Zijn geboortejaar is niet bekend, wel is
zeker dat hij in 1597 aantrad als student theologie te
Franeker. In 1600 werd hij gereformeerd predikant te Gaast
c.a., in 1602 te Stavoren, in 1616 te Oosterlittens en in 1619
te Workum. Overigens oefende hij ook de geneeskunst uit,
wat hem in 1615 een vermaning van de classis BolswardWorkum, conform een Haags synodaal besluit opleverde:
‘(…) dat een Dienaer een Dienaer ende medecijnmeester te
gelijck ex professo niet en can zijn (…).’ Westerman overleed
in 1635. Hij was gehuwd met Hebel N., die vóór 1605
overleed; in 1605 trouwde hij met Geeltje, Geelcke Joannis.
Zij was afkomstig uit Dronrijp. Westerman had in ieder geval
één zoon, Albert, die chirurgijn was in Workum. Verder weten
we nog dat Westerman een dochter had: Aaltien.
Verreweg het grootste deel van zijn loopbaan heeft hij in
Friese havenstadjes gewerkt, wat hem tot het publiceren
van een zeepostille geïnspireerd zal hebben. De stichtelijke

lectuur in de scheepsbagage diende niet alleen ter
vervanging van het kerkbezoek, als er geen predikant of
‘krankenbezoeker’ aan boord was. Het materiaal was ook
bedoeld voor de private devotie onderweg. De zeevaart was
in vroeger tijden een hachelijke onderneming. Zoals ‘een
Landtman’ volgens Westerman ooit tegen ‘een kloeken
Zeeman’ sprak:
Gaet en betrouwet nu op een Plank u leven,
vier vingers van de doot, of ’t alderhoogste seven.
Wat mij belangt sprak hij voorder:
te staen op vaste gront ik achte wonder soet,
wanneer het ongeweer de Zee opswellen doet.
Veel liever op het Landt ik drage armoets wee,
dan wonder rijk te zijn op de verbolgen Zee.
In de voorrede in latere drukken van het boek vertelt
Westerman dat Christelycke Zee-vaert voor het eerst in 1611

Het hoofdbestanddeel van de (Groote) Christelycke Zee-vaert
bestaat uit 26 predicaties. Voor een deel hebben die betrekking op de christelijke feestdagen, voor een ander deel zijn
het thematische preken met het oog op bijzondere omstandigheden op zee. Na de preken zijn gebeden en liedjes en
een bladzijde met toegiften in het boek opgenomen. De gebeden zijn in twee groepen verdeeld. In de eerste plaats ‘Volgen verscheyden Gebeden en Dank-zeggingen, die Zee-man
ende een andere Mensche na gelegenheyt en noot doen kan,
tot dat hy in den Geest des Gebedts soo sterk worde dat hy
bidden kan uyt zijn eygen herte’. Een voorbeeld: ‘Een Gebed,
welke doen sal een Persoon op Galeyen, Toornen, ofte in
gevangenissen by den Turk, Barbarise, ofte andere Menschen
gevangen zynde’. In de tweede plaats gebeden die in gebruik
waren bij ‘de loffelijke Oost- en West-Indise Zee-vaert’. Een
voorbeeld: ‘Een dank-segginge tot God, als de Schepen sullen gekomen wesen voor-by de droogten van Abrolho, ende
by de Caep de Bona Esperance, ofte in Oost-Indien’. Registers completeren de uitgave.
Uit de inhoud van zijn bestseller blijkt dat Westerman een
vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie was. Dat was

een piëtistische beweging binnen de Gereformeerde Kerk
van de 17de en de 18de eeuw in ons land, die – in reactie op
toenemende vervlakking van het geloofsleven – verdieping
en verbreding van de doorwerking van de 16de-eeuwse
Hervorming voorstond. Met profetische kracht drongen
de vertegenwoordigers ervan aan op doorleving van de
gereformeerde leer en op persoonlijke en publieke heiliging
van het leven. Zo wilde Westerman de godzaligheid van de
zeeman bevorderen. In zijn reisethiek krijgt niet alleen de
bestrijding van roken, van onkuisheid en van drankmisbruik
veel aandacht. Ook laat de dominee zich kritisch uit over
allerlei vormen van volksgeloof, zowel van heidense als van
paapse snit. Ook de in de (Groote) Christelycke Zee-vaert
opgenomen Korte Beschrijvinge van de Oude Anzee-Stadt
Stavoren moet in het licht van de invloed van de Nadere

Het geestelijke lied is in
‘(Groote) Christelycke
Zee-vaert’ met twee
pennenvruchten
vertegenwoordigd, beide
ook in onze tijd, vooral in
Twente, nog bekend. Het ene
is bedoeld om ‘op Kersdagh’
te zingen: ‘Een Kindeleyn
soo lobentlijck’. Het andere
geestelijke lied, ‘Christus is
opgestanden’, is voor Pasen,
waarvan Westerman slechts
twee coupletten geeft.
Dat de (uit de Middeleeuwen
stammende) liederen
opgenomen zijn, is
opmerkelijk. Het toont aan
dat ze ook in reformatorische
kring bekend bleven, al
werden in de kerken alleen
psalmen gezongen. (Tresoar)

Titelblad van de ‘Groote
Christelyke Zee-vaert’, een
uitgave uit 1660. (Tresoar)
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STICHTELIJK WERK VOOR ZEELIEDEN

ook van kometen, die naar zijn mening voorboden van ‘wat
bysonders’ zijn, waarbij hij gebeurtenissen uit de jaren 1564,
1572, 1607, 1609 en 1618 aanhaalt.

Reformatie gezien worden. Het verval van het stadje heeft
volgens de auteur alles te maken met de zonden van de
Friezen. Hij constateert een zestal: hovaardij, eergierigheid,
wellustigheid, afgoderij, gierigheid en goddeloosheid. Die
laatste ondeugd blijkt onder meer uit het niet bouwen van
kerken, scholen en gasthuizen.

Waarschuwingen

Missionair besef
Gevelsteen uit 1660 met een
voorstelling van een aak.
(Fries Scheepvaart Museum)

>
Gildepenning van een
schippersgilde, mogelijk dat
van Workum uit 1691. (Fries
Scheepvaart Museum)
Hakkebord met voorstellingen
van de verheerlijking op
de berg, 1700-1750. (Fries
Scheepvaart Museum, in
bruikleen van Fries Museum)
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In de (Groote) Christelycke Zee-vaert is ook duidelijk sprake
van uitingen van missionair besef. Zo schrijft Westerman dat
veel zogenoemde christenen denken dat ze er in vreemde
havens maar op los kunnen leven: hun levenswandel zou
de heidenen, die toch diep gezonken zijn, niets uitmaken.
Hij fulmineert hiertegen, want juist omdat christenen
in hun eigen land de ware gereformeerde leer hebben,
moeten zij een gereformeerd leven leiden. Het licht van het

De grootschippersbaar (boven) in de St. Gertrudiskerk te Workum.
Aan de schilderingen en aan het randschrift is te zien dat de
bovenste baar tot het gilde van de zeelieden hoorde. Werken van de
Hollandse zeeschilder Gerrit Groenewegen hebben als voorbeeld
gediend voor de afbeeldingen. (Foto Gerrit Twijnstra, It Heidenskip)

evangelie, dat in eigen land weer op de kandelaar is gezet,
moet ook elders helder schijnen. Wanneer zeelieden door
hun leven tonen dat ze uit een gereformeerd land komen,
zal het evangelie rijke vrucht opleveren en zullen geloof
en godzaligheid toenemen tot zegen van Nederland. Om
nog iets te noemen: het argument dat men roomse kerken
bezoekt om er des te meer van te walgen, acht Westerman
een wel heel erg doorzichtig excuus. Al met al moet wel
vastgesteld worden dat hij meer oog heeft voor de gevaren
die een zeeman in vreemde havens bedreigen dan voor de
mogelijkheden die deze heeft om iets goeds te doen.
Hier en daar is in (Groote) Christelycke Zee-vaert volkskundig
materiaal te vinden. Zo blijkt Westerman de zeemeermin te
kennen: ‘een Zee-monster, de Meyrminne ghenaemt, want
ghelyck alles wat hem buyten den water aen hem sien laet,
dat is seer schoon, ’t hayr is lanck ende goutgeel, d’ooghen
bruyn, lieffelijk ende aen-lockende, de kaken bloosende,
de borsten rond als een appel, den hals, de gheheele borst
ende de handen wit als Albaster, maer de staert die onder
het water verborgen blijft, is gelijck een groot schrickelijcke
Serpent, scherpt getant ende fenijnigh.’
Volgens Westerman werden vooral zeevarenden gekweld
door spokerijen en andere bijgelovigheden, in diverse
manifestaties. Met het oog daarop doet hij de oproep:
‘(…) danckt ende looft den Herre uwen Godt, dat hy (…)
u van alsucke openbaringhen der Geesten, schijnselen,
Spookeryen, witte Vrouwen, bolderen, Wouter-mannekens
ende diergelijcke ghedrochten u bevrijd ende verlost heeft.’
De auteur waarschuwt zijn lezers evenwel om met onweer,
donder en bliksem te spotten. Bijvoorbeeld als volgt: ‘Men
leest van een Vrouwe, dewelcke by andere Vrouwen staende
om het lijnwaet te suyveren, hoorende dat het donderde,
ghesprocken heeft: hoort onse Heere Godt heeft karremelck
gegeten, daer van rommelt hem den buyck, maer nauwelycx
dese vuyle woorden ghesproken, is van den Donder
doodtgeslagen.’
Nog een voorbeeld van volksgeloof: Westerman maakt
gewag van het rooms-katholieke gebruik om Sint-Janskruid
in deuren en vensters te steken. Daarmee zou schade door
onweer voorkomen kunnen worden. Overigens: hij rept

In de aanspraak van ‘d’autheur tot den Christelijken ende
Aendachtigen leeser’ stelt Westerman vooral het gebruik van
tabak aan de kaak. Ook in enkele raadsels uit hij zich kritisch
over het roken daarvan. Verder waarschuwt hij nog voor
enkele andere gevaren:
Wilt gy verre Reysen varen,
na Oost- oft West-Indien Landt,
daer de Sonne vyerigh brandt,
wilt de vreemde Vrouwen sparen:
Neemt ook op u drinken agt:
en verschoont u kleeren sagt:
suyver zijn verlengt de Jaren.
De aanspraak besluit met een lofdicht van de Dokkumer
predikant Bernardus Hesselius op het boek van zijn collega.
Het eindigt zo:
Volght dees Westermanni Leer,
’s Hemels Burght sult ghy bepeylen,
en bezeylen,
eeuwigh by Godt uwen Heer.
In 1709 kreeg de (Groote) Christelycke Zee-vaert van
Westerman concurrentie van De God-vreezende Zeeman,
ofte de Nieuwe Christelycke Zeevaert van Nicolaas Simon

van Leeuwaarden. Tot de zevende editie van 1748 gaf de
auteur, die geen predikant maar zeer waarschijnlijk een
handwerksman was die zich geleidelijk tot een orthodox
amateur-theoloog had ontwikkeld, het boek uit onder zijn
initialen N.S.V.L. De verkoop van dit boek is vast en zeker
gestimuleerd door het feit dat de uit 1761 daterende negende
druk opgedragen was aan Mr. Gerbrant Pancras, die onder
meer ‘bewinthebber der Oost-Indische Maatschappije’ was.
Van Leeuwaarden heeft de voor hem bruikbare elementen
van het boek van Westerman overgenomen, namelijk de
opzet en de indeling, de 26 preken gevolgd door gebeden
en gezangen. Hij heeft zelfs complete gebeden van
Westerman laten afdrukken. Verder heeft hij de (Groote)
Christelycke Zee-vaert ontdaan van alles wat naar een toon
van vermaak zweemde. De God-vreezende Zeeman, ofte de
Nieuwe Christelycke Zeevaert is dan ook als een uiting van
‘somber Calvinisme, waaruit geen levensblijheid spreekt’
gekwalificeerd. <

‘Zeeman’ - ingekleurde ets
van Reinier Nooms met
gezicht op een buitenlandse
rede uit 1710. (Fries
Scheepvaart Museum)

Dr. J.D.Th. Wassenaar
(Leeuwarden, 1960) is als
predikant verbonden aan
de protestantse gemeente
Hellendoorn. In 1999 promoveerde hij op een proefschrift
over de Friese kerkvader dr.
O. Noordmans. Hij publiceert voornamelijk op kerkhistorisch en kerkordelijk
terrein.
> Meer weten?
• A.Th. Boone, “Om een
woesten hoop te brengen
tot de kerck’. Een onderzoek
naar zendingsgedachten
in zeemansvademecums’,
in: A.Th. Boone en J. van
Ekeris, Zending tussen woord
en daad (p. 21-46), Kampen,
1991
• K. Exalto, ‘Adam Westerman
en zijn ‘Christelyke zeevaart’
1637’, in: De kracht der
religie. Tien schetsen
van gereformeerde ‘oude
schrijvers’ uit de 17e en 18e
eeuw (p. 8-17), Urk, 1976
• S.J. de Groot, ‘De ‘Groote
Christelycke zee-vaert’
en ‘De God-vreezende
zeeman’, hun meer
dan driehonderd-jarige
rol als toeverlaat voor
de zeevarenden’, in:
Mededelingen van de
Nederlandse Vereniging voor
zeegeschiedenis XXXIV
(p. 5-18), 1977
• W.J. op ‘t Hof, ‘Adamus
Westermannus als piëtist:
zijn boekenbezit en invloed’,
in: Documentatieblad Nadere
Reformatie XXIV (p. 99-108),
2000
Stadplattegrond van Workum
door Joan Blaeu, 1649-1700.
(Fries Scheepvaart Museum)
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Wind Water Wad

Gysbert Japicx en Waling Dykstra binne bekende
nammen as it om de Fryske literatuerskiednis
giet, mar Jacob Pieters Asman of Johannes Dirks
Baarda binne as Fryske skriuwers minder maklik
thús te bringen. Mei it digitalisearringsprojekt
RedBot moat dêr feroaring yn komme.

Veelzijdige en verrassende tentoonstelling met schilderkunst,
fotografie en installaties waarin natuur en natuurbeleving
centraal staan. Met werken van onder meer Emo Verkerk,
Jan Roos, Jonas Snijder, Jan Jordens en Jan Wolkers.

Museum Belvédère
heerenveen

|

oranjewoud

Open: di t/m zo 11.00-17.00 uur
Oranje Nassaulaan 12 • 8448 MT Heerenveen
T: 0513 644 999 • www.museumbelvedere.nl
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met Friesland Post!

izze en oare ‘fergetten’ skriuwers dûke op yn de
syktocht nei publikaasjes dy’t gaadlik binne om te
digitalisearjen foar it projekt ‘Lân fan Taal’ binnen
it Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed – ûnderwilens
omdoopt ta RedBot (in ferwizing nei kening Redbad).
Foar Lân fan Taal wurde sa’n tûzen boeken en in grut tal
tydskriften en kranten yn en oer it Frysk, Fryslân en de
Fryske kultuer scand en online tagonklik makke. It doel: de
belangstelling foar Fryske literatuer, kultuer en de skiednis
dêrfan oanfjurje en it ûndersyk dêrnei stimulearje. It projekt
moat sawol it algemiene (lêzers)publyk oansprekke, as
professionals yn literatuer, ûndersyk en ûnderwiis fan tsjinst
wêze.

Erfgoedhub

Halfjaar

Friesland P
o
Hét magazine vol boeiende reportages, foto’s, verhalen
over het heerlijk (buiten)leven in het heitelân en
artikelen over bijzondere Friezen.

Bel: 0513 – 68 33 14 of ga naar: www.frieslandpost.nl/abonnementen

voor slechts

€28,-!

st

De seleksje fan te digitalisearjen boeken dêr’t op dit stuit
oan wurke wurdt, is dêrom tige breed fan opset. It giet om
belangrike en populêre literatuer fan likernôch de ôfrûne
hûndert jier, mar ek om ûnbekende skatten en fergetten
hichtepunten út de iuwen dêrfoar. Op dy manier biedt Lân
fan Taal in dwerstrochsneed fan de Fryske literatuer troch
de jierren hinne. De klam leit op oarspronklik Frysk wurk
en wurk yn de streektalen fan Fryslân, wêrby’t ek romte is
foar opfallende oersettingen of wichtich sekundêr wurk
yn it Nederlânsk. It swiertepunt leit by poëzy, proaza en
jeugdliteratuer, mei dêrneist ek omtinken foar essayistyk,
teaterwurk en wittenskiplik wurk. De op te nimmen titels
moatte yn alle gefallen foarkomme yn Koarte skiednis fan de
Fryske skriftekennisse fan Jan Tj. Piebenga (1957), en/of Lyts
hânboek fan de Fryske literatuer fan Klaes Dykstra en Bouke
Oldenhof (1997), en/of Zolang de wind van de wolken waait

fan Teake Oppewal e.o. (2006) – oanfolle mei ynformaasje út
de noch te ferskinen Nieuwe Encyclopedie van Fryslân en guon
oare literatuerbeskriuwings.
Mei it wurk fan âldere en minder bekende skriuwers lykas J.P.
Asman (1833-1902) en J.D. Baarda (1830-1903) wurdt in moai
byld jûn fan Fryske literatuer foar 1900. Tagelyk hat it noch in
foardiel: it wurk heart ta it publike domein. It auteursrjocht
op in wurk ferfalt santich jier nei de dea fan de makker sadat
it dan publyk makke wurde mei. In oar seleksjekritearium is it
winnen fan in literêre priis, lykas de Gysbert Japicxpriis. Mei’t
de measte literatuerprizen pas nei de Twadde Wrâldoarloch
yn it libben roppen binne, binne de bekroande wurken
likernôch allegear auteursrjochtlik beskerme. Dêr sille dus
ôfspraken foar nedich wêze. Foar Lân fan Taal wurdt fierder
boud op de basis dy’t lein is mei it digitalisearringsprojekt
foar de webside Sirkwy yn 2010, sawol wat oanpak as
útfiering oangiet. Lân fan Taal is hjirmei in oanfolling op en
fierdere útwreiding fan de al besteande Digitale Biblioteek
fan de Fryske Literatuer, dêr’t no ek poëzy oan taheakke
wurdt en mear wurken fan foar 1945, en boppedat in grut
tal kranten en tydskriften. Ek foar dit projekt wurdt wer
gearwurking socht mei de Koninklijke Bibliotheek yn Den
Haach om de úteinlike resultaten presintearje te kinnen fia
de nasjonale databases fan de DBNL en Delpher, dêr’t de
Fryske erfgoedhub www.RedBot.frl ek tagong ta biede sil. <

Tryntsje van der Steege.
(Foto Haye Bijlstra)

Sjoch foar mear
ynformaasje op
www.RedBot.frl

Tryntsje van der Steege
(Drachten, 1984) studearre
Ingelske Taal en Kultuer yn
Utrecht en dêrnei Literatueren Kultuerwittenskip
yn Grins. Neist it
digitalisearringsprojekt
foar Tresoar wurket se as
beliedsmeiwurker kultuer
foar de gemeente Opsterlân.
Se is ek freelance oersetter,
skriuwer en redakteur.
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EERSTE WERELDOORLOG

KEES BANGMA

Friesch bloed
aan den Doodendraad

de ongewenste grensoverschrijdingen tegen te gaan en
ook de Duitse bezetter is niet gecharmeerd van spionnen,
deserteurs en oorlogsvrijwilligers. Maar ondanks de massale
aanwezigheid van Nederlandse en Duitse militairen is
de grens zo lek als een mandje – tot groeiende ergernis
van de Duitsers. Ze besluiten om langs de hele BelgischNederlandse grens, van Cadzand tot Vaals, een elektrische
draadversperring te bouwen. De 2.000 Volt elektriciteit op
het hek moet iedereen de lust benemen om illegaal de grens
te passeren. Het bouwwerk zal de geschiedenis in gaan
onder de naam de Doodendraad.
Voorjaar 1915 wordt begonnen met de bouw. Dennenhouten
palen worden op regelmatige afstand van elkaar de grond
in geslagen. Daarop worden isolatoren gemonteerd en
hierover komen vier tot acht draden, zo’n 30-40 centimeter
van elkaar en op 15-20 centimeter van de bodem. Zo wordt
de versperring één tot twee meter hoog. Op wisselende
afstanden worden schakelhuisjes gebouwd van waaruit de
spanning op de draad wordt gecontroleerd en bediend.
Tevens dienen ze als onderkomen voor de bewakingstroepen.
Links en rechts van deze elektrische versperring, met
een tussenruimte van twee tot drie meter tot het centrale
hekwerk, wordt een ongeveer één meter hoog hek geplaatst,
waarop geen spanning staat, bedoeld om ‘ongelukken’ te
voorkomen. Hoewel het tot in 1916 zal duren tot er één
ononderbroken draadversperring langs de hele grens is, zijn
de eerste gedeelten medio 1915 al operationeel. Hieronder
zijn grote stukken in Zeeuws-Vlaanderen. Zo ook in de
Brakke, waar Den Draad op luttele meters afstand van het
wachtlokaal van de Nederlandse militairen dreigend in het
duister oprijst.

Slachtoffer van wrede oorlog

Cultuur van het buitenleven
Detail van een Duitse kaart
uit 1915 met daarop het
traject van de stroomdraad,
schakelstations,
doorlaatposten en
‘StreckenmeisterFernsprechstelle’ van de
grenszone Aken-Antwerpen.
In het enclavegebied BaarleHertog/Nassau werd het
chaotische grensverloop zelfs
de nauwgezette Duitsers te
bar: de 54 kilometer grens
werd daar tot 15,5 kilometer
draad ingekort. (Collectie Alex
Vanneste)
Inzet: Nederlandse
slachtoffers van
de Doodendraad.
(Heemkundekring Amalia
van Solms, Baarle-Hertog/
Nassau)
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915, bouwen de Duitsers langs de hele Belgisch-Nederlandse
grens een elektrische draadversperring. De 2.000 Volt stroom op het hekwerk moet illegale
grensoverschrijding onmogelijk maken. De Doodendraad kost aan honderden mensen het leven. Onder
hen drie Friezen die als gemobiliseerd militair in Zeeland zijn gelegerd. Hun dood is honderd jaar later
nog altijd met vraagtekens omgeven.

M

aandag 4 oktober 1915, ’s avonds om 23.15 uur
in het buurtschap de Brakke in de Zeeuwse
gemeente St. Kruis (nu gemeente Sluis). Terwijl
even verderop België zucht onder de Duitse bezetting,
zit in het vlak bij de grens gelegen wachtlokaal een aantal
militairen van de Nederlandse grenswacht. Het zijn enkele
van de 100.000 soldaten die dan in de zuidelijke provincies
zijn gelegerd. Deze legermacht heeft vooral een symbolische
functie: het buitenland duidelijk maken dat Nederland tegen
elke prijs buiten de Wereldoorlog wil blijven. Veel oefenen en
verder niets doen en afwachten is het parool. Maar wanneer
de mannen periodiek grenswacht hebben, is hun taak
allesbehalve symbolisch. Want in de eerste maanden van
de oorlog is het druk aan de grens. Velen proberen België

te ontvluchten om zich als oorlogsvrijwilliger via Engeland
te melden bij het Belgische leger. Dit leger strijdt tegen de
Duitsers achter het onder water gezette gebied van de IJzer,
het laatste stukje niet bezet België.
Ook wordt clandestien post voor de soldaten over de grens
gebracht. Spionnen brengen via Nederland hun informatie
over de Duitse bezettingsmacht naar Engeland en Frankrijk.
Deserterende Duitse militairen ontvluchten de ellende
van de loopgraven en proberen in Nederland een goed
heenkomen te zoeken. Ook is er veel verkeer van Nederland
naar België. In Nederland heeft de regering voor een groot
aantal eerste levensbehoeften maximum prijzen vastgesteld,
terwijl in België de schaarste snel toeneemt. Smokkelen is
daardoor een lucratieve onderneming. Nederland probeert

Plotseling stormt soldaat Langhout het wachtlokaal binnen.
‘Sergeant, sergeant, er hangen twee van ons aan de draad’,
roept hij uit. Langhout, op post staande op enkele minuten
afstand van het wachtlokaal, is gewaarschuwd door Duitse
schildwachten aan de andere kant. Zij hebben een defect aan
de Doodendraad ontdekt, doordat bij hun het licht uitging.
Wanneer de Duitsers de draad inspecteren, vinden zij twee
Nederlandse militairen dood aan de draadversperring. De
sergeant rent naar de plaats des onheils. Daar constateert
hij dat het de miliciens Jelle de Jong uit Heerenveen en
Taekele Reitsma uit Sexbierum zijn. Jelle en Taekele zijn rond
23.00 uur in het wachtlokaal teruggekomen van patrouille.
Tien minuten later zijn ze samen naar buiten gegaan en
nu hangen ze, korte tijd later, aan de Doodendraad. Aan
de andere kant van de draadversperring staat een Duitse
officier. Deze deelt hem mee dat de op Belgisch grondgebied
liggende lijken op exact dezelfde plaats blijven liggen tot er
een inspectie is geweest door een commissie van hogere
Duitse officieren uit Gent. Om te voorkomen dat er iemand
aan de lichamen komt, plaatsen de Duitsers een wacht bij de
lichamen.

De volgende morgen stelt de Duitse commissie, in aanwezigheid van enige Nederlandse officieren, de doodsoorzaak
vast. Daarna worden de lichamen van De Jong en Reitsma
door de Nederlanders weggehaald en vervoerd naar het ziekenhuis het St. Antoniusgesticht in Oostburg. De verslagenheid onder hun kameraden is groot. Diezelfde dag ontvangt
de weduwe van Jelle per telegram bericht van zijn plotseling
overlijden. De 250 man van de compagnie besluiten haar gedurende de duur van de mobilisatie ieder vier cent per week
te geven. Ook wordt een inzameling gehouden onder militairen en burgers, om de hoge kosten van de kisten en van het
vervoer van de stoffelijke overschotten naar Friesland,
ƒ 100,- per persoon, te betalen.
Op 8 oktober worden de lijkkisten, gedekt door een krans
met een ‘laatste groet van de kameraden’, onder grote
publieke belangstelling uit het Antoniusgesticht naar de
tram gebracht. Ook de commandant van westelijk ZeeuwsVlaanderen en veel andere militairen zijn aanwezig, evenals
burgemeester Gratama van Oostburg. De militaire kapel
speelt treurmarsen. Per tram gaat het naar Breskens. De
lichamen gaan met de veerboot naar Vlissingen en vandaar
per trein terug naar hun geboortegrond in Friesland.

Geënsceneerde arrestatie
van smokkelaars aan de
Nederlandse grenszone.
(Heemkundekring Amalia
van Solms, Baarle-Hertog/
Nassau)

De stroomdraadversperring
liep door tot in de Schelde,
onderhevig aan eb en vloed.
(Heemkundekring Amalia
van Solms, Baarle-Hertog/
Nassau)
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Waarschuwingsbord bij de
draad zoals belicht in De
Katholieke Informatie.

Op zaterdag 9 oktober vindt de begrafenis van Jelle de Jong
in Heerenveen plaats. Ds. Winkel, hervormd predikant te
Terband, spreekt bij het graf. Hij herdenkt de jongeman die
als soldaat zijn plicht heeft gedaan voor de bescherming van
ons land, huis en hof, gevallen als een indirect slachtoffer
van de wrede oorlog. ‘Zijn heengaan legt ons de verplichting
op te strijden tegen die oorlog, te werken voor een betere
samenleving en ons daarvoor te scharen onder de vaan
van het socialisme, zoals ook de gestorvene had gedaan.’
Namens de compagnie spreekt korporaal J. Lukkes in de
Friese taal. Hij memoreert hoe Jelle door de hele compagnie
van hoog tot laag gezien werd als een goed soldaat en
kameraad. Hij eindigt met de woorden ‘Bêste Jelle, rêst sêft
yn heitelâns groun’. Een verslag van de begrafenis staat in
Nieuwsblad van het Noorden (11-10-1915). Dezelfde middag
wordt Taekele Reitsma in Sexbierum ter aarde besteld.

Smokkelaars
Wat overblijft zijn de vraagtekens naar het hoe en waarom
van hun dood. Er hebben zich sinds de ingebruikname van
de eerste stukken van Den Draad al diverse incidenten met
dodelijke afloop voorgedaan. Soms zijn het zonder twijfel
ongelukken, zoals de vrouw die op 2 oktober bij Strobrugge
haar kippen wil wegjagen van de draadversperring. Zij valt,
komt in aanraking met de draad en is op slag dood. Soms
is het onvoorzichtigheid. Op 26 juli sterft een Nederlandse
militair die een op de stroomdraden liggend stuk koperdraad
wil weghalen. Want wat in deze beginperiode van de draad
een belangrijke rol speelt, is dat veel mensen de gevaren
van elektriciteit gewoonweg nog niet kennen. Voor hen is
het onbegrijpelijk dat je dood kunt gaan door het eenvoudig
aanraken van een ijzeren draad. Vaak gaat het om mensen
die illegaal de grens willen passeren of smokkelaars die

De Doodendraad in Wortelkolonie. (Regionaal Archief,
Tilburg)
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door smokkelaars zijn aangevallen en op de draad geworpen.
Het rapport van de Zeeuwse militaire commandant
daarentegen vermeldt: ‘Zoals ik constateerde uit het feit dat
de milicien De Jong nog appels in zijn zak had hebben beide
miliciens appels gestolen uit een boomgaard aan den grens
gelegen, waar ook een boom met dezelfde appels staat. Mijn
veronderstelling is dat zij onder het appelstelen gestoord
zijn geworden, op de vlucht zijn gegaan in de richting van de
grens, wat blijkt daar ik dicht bij de grens dezelfde appels en
ook de pijp van milicien Reitsma heb gevonden.’

Jelle de Jong is afkomstig uit Oranjewoud. Hij is op 11 juli 1888 geboren in Rottum,
gemeente Schoterland. Op 20 mei 1908 vangt zijn diensttijd aan en wordt hij
ingelijfd in het 9de Regiment Infanterie. Jelle is ruim een jaar eerder getrouwd met
de uit Terband afkomstige Wilhelmina Binnema. Tot de mobilisatie werkte hij als
tabakskerver bij de NV Tabaks- en sigarenfabriek ‘de Rookende Moor’ van de firma
S.H. Taconis en Zoonen in Heerenveen. Zijn maat, de veldarbeider Taekele Reitsma,
wordt op 21 december 1891 in Sexbierum geboren. Met lotingsnummer 23 is hij
één van de ‘gelukkigen’ die op 19 december 1910 wordt ingeloot voor de gemeente
Barradeel. Op 26 november 1911 vangt zijn diensttijd aan, eveneens bij het 9de RI.
Klaas Oberman wordt op 24 juli 1889 in Dokkum geboren. Hij wordt op 3 november
1909 ingedeeld in het 9de RI.

De draad beproeven
Poort bij de Doodendraad in Minderhout. (Heemkundekring Amalia
van Solms, Baarle-Hertog/Nassau)

hun poging met de dood moeten bekopen. In augustus
1915 wordt tussen de dorpen Koewacht en Clinge het
verkoolde lijk van een man gevonden die aan de draad is
blijven hangen – in zijn nabijheid een paar zakjes meel.
Ook grenswachten zelf bezwijken in toenemende mate
voor de verleiding van een snelle verdienste. Dat is niet
verwonderlijk gezien hun karige vergoeding. Het kost vooral
gemobiliseerden met een gezin vaak grote moeite financieel
rond te komen.
Was het een ongeluk, onbekendheid, onvoorzichtigheid of
iets anders dat Jelle en Taekele het leven kostte? Op
6 oktober meldt De Telegraaf dat de mannen in de
donkere nacht zijn verdwaald, onder de draadversperring
op Belgisch grondgebied zijn doorgekropen en door de
geladen draad onmiddellijk gedood. Dit komt de familie
echter zeer onwaarschijnlijk voor. Immers, door onder de
draad door te kruipen wisten ze dat ze nog verder van hun
kantonnement zouden geraken. De familie vermoedt dat ze

Ondanks de consternatie die hun dood teweeg heeft
gebracht, is het in de nacht van 12 op 13 oktober 1915 weer
raak. Nu komt, even verder aan de Zeeuws-Belgische
grens bij Clinge, de uit Dokkum afkomstige milicien Klaas
Oberman om het leven. Zijn maat op de post verklaart dat
Oberman ‘noodzakelijk uit de broek moest’ en zich van de
post verwijderde. Tien minuten later hoort hij de Duitse
wachtpost roepen dat er iemand aan de draad hangt.
Oberman wordt met de rechterarm geklemd over de derde
draad van boven tussen het hek en de draad gevonden. In
zijn rapport verklaart de militaire commandant in Hulst
dat niet met zekerheid te zeggen valt wat de oorzaak is.
De marechaussee heeft geen enkel spoor gevonden dat
wijst op een misdrijf of op smokkel. Is hij bij het doen van
zijn behoefte in een greppel waar de draad doorheen loopt
in slaperige toestand gevallen? Dat lijkt onwaarschijnlijk
omdat Oberman geheel gekleed met koppel en tassen
om is gevonden. Is het zelfmoord omdat Oberman een
zeer ongunstig strafregister heeft en een slechte reputatie
onder zijn kameraden? Daags daarvoor had hij opnieuw
een rapport gekregen. Doch dit lijkt de rapporteur ook
onwaarschijnlijk, daar de wachtcommandant verklaart
dat Oberman vrolijk en grapjes makend naar zijn post
is vertrokken. ‘Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat hij,
in zenuwachtige toestand, veroorzaakt door veelvuldig
drankgebruik, de electrische draad heeft willen beproeven,
ook al omdat volgens de officier van gezondheid het zeer
goed mogelijk is dat bij zodanige mensen de passie bestaat
de draad eens aan te raken en my persoonlijk nog meerdere
mensen bekend zijn die zich moeten inhouden om het niet
eens te beproeven. De laatsten echter hebben, door solied
leven, meer weerstandsvermogen.’
Op zaterdag 16 oktober wordt Oberman in Hulst begraven
in aanwezigheid van zijn ouders, broer, zusters en een
schoonzuster. Op 18 oktober vraagt de burgemeester van
Dokkum aan de commandant van de derde compagnie
reserve artillerie te Hulst om betaling van de reiskosten
van ƒ 8,10 per persoon aan de zeer behoeftige familie. Het
antwoord van de compagniescommandant maakt pijnlijk
duidelijk hoezeer de overheid zich niet verantwoordelijk

Doodendraad in Wortel met poserende Nederlandse militairen en echtgenotes. (Heemkundekring
Amalia van Solms, Baarle-Hertog/Nassau)

voelt voor de militairen die iets overkomt ten tijde van de
mobilisatie. ‘Op rijkskosten kan nimmer familie overkomen
en evenmin kan op rijkskosten het lijk worden vervoerd.
Door mij is ƒ 110,- aan vrouw Oberman ter beschikking
gesteld, het bedrag is gecollecteerd onder de militairen.
Aan haar gegeven met de mededeling dat hier ook de
reiskosten van moeten worden betaald. Ouders kunnen een
verzoekschrift voor de reiskosten naar de minister sturen,
doch dit zal niets geven.’
In de volgende jaren zullen nog vele gemobiliseerde Friezen
korte of langere tijd in de buurt van Den Draad verblijven.
Zoals milicien Rienks Prins uit Sijbrandahuis. Hij is in
januari 1916 belast met grenswacht op de Leenderheide.
‘Overigens was de wacht daar best en daar de electrische
draadversperring dicht bij was hadden we in het geheel
geen last van smokkelaars’, zo schrijft hij in zijn dagboek.
Ondanks dat vinden er in de periode 1915-1918 naar schatting
zeker 25.000 illegale grensoverschrijdingen plaats. Maar
duidelijk is dat Den Draad niet met zich laat spotten. Want
het blijft een gok die, naast voor Jelle de Jong, Taekele
Reitsma en Klaas Oberman voor een kleine duizend mensen
verkeerd uitpakt. <

Met dank aan Ireen CornelisVan Damme van de heemkundige kring West-ZeeuwsVlaanderen voor informatie
over de lokale situatie en aan
Ritske Mud en Sytze de Graaf
voor hun onvermoeibare
zoektochten naar de kleine
feiten in de grote geschiedenis.
Kees Bangma (Dokkum,
1957) doet onderzoek naar
personen uit en gebeurtenissen in Friesland die een
relatie hebben met de Eerste
Wereldoorlog. Hij komt graag
in contact (cbangma@hotmail.com) met mensen die
hierover informatie of materiaal (dagboeken, foto’s etc) in
bezit hebben.
> Meer weten?
• Alex Vanneste, De
Doodendraad – de elektrische
draadversperring aan de
Oost- en Zeeuws-Vlaamse
grens tijdens de Eerste
Wereldoorlog, Gent, 2013
• www.dodendraad.org
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FRIEZEN IN INDIA: ADRIANUS CANTER VISSCHER

BAUKE VAN DER POL

Van koopman n
 aar
grietman
Drie Friese jongens uit één familie reisden in de
18de eeuw elk afzonderlijk naar India waar ze
jarenlang op verschillende plaatsen werkten voor
de Verenigde Oostindische Compagnie. In deel
twee koopman Adrianus Canter Visscher.

Zijn broer Zacheus, die daar predikant was, nam hem aan tot
lidmaat van de gemeente. Behalve de oudste uit de Canter
Visscher-familie, Jacobus, waren ook zijn broers Zacheus
(Westkapelle) en Cornelis (Pingjum) predikanten.
In Batavia woonde Adrianus eerst nog bij zijn broer Jacobus
aan de Jonkersgracht in, die zich daar na zijn terugkeer uit
Cochin weer als predikant had gevestigd. Vanuit Batavia
vertrok Adrianus in 1733 naar India waar hij zich vestigde
aan de Coromandelkust, zoals die kuststreek ook wel wordt
genoemd. Hij maakte daar roerige tijden mee want de Engelsen en Fransen, die ook in Masulipatnam hun loges hadden, voerden onderling oorlog over de zeggenschap op de
Coromandelkust, die uiteindelijk in 1763 in het voordeel van
de Engelsen werd beslist. Het gevolg was dat de handel een
kwijnend bestaan leidde en de Nederlanders noodgedwongen Masulipatnam in 1756 moesten verlaten.

Mogolvorst Sjah Sjahan,
een van de bijzondere
miniatuurschilderijen uit
het Canter Manuscript
die Adrianus uit India
had meegenomen. Deze
vorst is de bouwer van de
wereldberoemde Taj Mahal,
een geheel uit marmer
opgetrokken grafmonument
ter herinnering aan zijn
vrouw Mumtaz Mahal.
(Canter Manuscript)

Canter Manuscript

A

drianus Canter Visscher (Harlingen 1707 - Driesum
1782) heeft veertien jaar in India gewoond, waarvan
de meeste jaren aan de oostkust, in Masulipatnam
‘de stad myner ellef jarige woninge’, waar de VOC al vanaf
1605 een vestiging had. Hij was als fiscaal en onderkoopman
verantwoordelijk voor de levering van de katoenen stoffen uit
de dorpen rondom Masulipatnam. Het was zijn taak om er
op toe te zien dat de kwaliteit van de stoffen (sitsen) volgens
de afspraken werden geleverd. Deze ‘kustkleden’ noemde
Adrianus ‘ongemeen suyver en onverbleekbaar’ en zijn onder
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Adrianus bracht het eiland Dieuw aan de monding van de rivier de
Kistna in kaart door middel van ‘oculaire inspectie, ordiniar compas
en gissing’. (Canter Manuscript)

andere verwerkt in de Hindelooper klederdracht. Net als zijn
oudste broer Jacobus had Adrianus ook in Franeker gestudeerd, geen theologie maar rechten.
Op 1 juni 1731 vertrok Adrianus Canter Visscher als onderkoopman uit Harlingen namens de VOC-Kamer Zeeland met
de Heinkeszand naar Batavia waar zijn juridische opleiding al
direct van pas kwam, want aan boord maakte hij voor stervende opvarenden de testamenten op. Maar voor hij vertrok,
deed hij eerst nog examen in ‘de grondwaarheden der Gereformeerde Christelijke religie’ in het Zeeuwse Westkapelle.

In 1745 was Adrianus al teruggekeerd naar Friesland. In 1750
schreef hij het op persoonlijke ervaring gebaseerde Canter
Manuscript. Hij brengt daarin het belang van Masulipatnam
onder de aandacht van de Amsterdamse bewindvoerders van
de VOC en hoopt dat Masulipatnam weer in ‘eere en posessie’ voor de VOC hersteld wordt.
Masulipatnam lag Adrianus na aan het hart. In 1742 heeft hij
zelfs een aanval van rondtrekkende Mahraten op Masulipatnam weten af te slaan. De ‘Mhoor en de heiden’ (islamieten
en hindoes) uit Masulipatnam hadden, zo zegt hij, bescherming gezocht bij de Nederlanders en zouden ‘lang leve de
Hollanders onze beschutsheeren’ hebben geroepen nadat
de Mahraten hadden opgebroken. De Nederlandse VOCcommandeur op de Coromandelkust bedankte Adrianus
zelfs voor zijn ‘vigilantie, dapperheit en beleit’. Ook hijzelf is
trots op de overwinning en zegt niet zonder ironie dat ‘ieder-

een moge denken wat hij wil, maar ik weet zeker en er zijn
getuigen genoeg die kunnen oordelen over de rol die ik in dit
beleg heb gespeeld’. Hij voegt er met enige zelfspot aan toe,
dat het spreekwoord ‘eigen loff heeft een quade reuk’, hem
niet onbekend is.
Volgens Adrianus staat de Nederlandse loge in Masulipatnam aan de noord-oostkant van de stad, die niet stevig
gebouwd is en voorzien zou zijn van een stenen onderkant
met een houten schutting. De stad, zo gaat hij verder, heeft
een omtrek van elf mijlen en even zoveel aarden punten
(bastions) waartussen zich manshoge ‘gordijnen’ (ramparts)
bevinden die na de moesson meestal afkalfden waarna ze
opnieuw opgehoogd moesten worden. De plaats zelf is dicht
bevolkt met ‘moren, heidenen, perzen, pattaners, Armeniërs
en Portugese christenen’, maar de handel is er niet meer zo
groot als in vroeger dagen, volgens Adrianus. Het land rondom Masulipatnam noemt hij dor en kaal en in mei en juni is
het er verzengend heet waardoor vele Europeanen sterven.
Het voedsel wordt grotendeels uit Orissa aangevoerd en
jaarlijks doen ongeveer twaalf VOC-schepen Masulipatnam
aan als die onderweg zijn van de zuidelijke Coromandel naar
de VOC-vestiging Chinsurah in Bengalen.
Ook zegt Adrianus meer dan eens getuige te zijn geweest
van een ‘onnatuurlijk gebruik’, de weduweverbranding (suttee). De brahmaanse priesters, zegt hij, hebben de vrouwen
ingepalmd dat het ‘een gelukkig makende verhuizing is’ als
ze zich met hun overleden man mee laten cremeren. Hij
is verbaasd over de ‘tranquiliteit van de vuurbegravelingen
zoals de silversmitsvrouw die haar twee kinderen met een
bedaard gemoed bij mij bracht en hoopte op bescherming en
zorg van mij’. De overige vrouwen in de rouw wordt het haar
afgeschoren - het sieraad van de vrouwen - en ze worden
zolang gemeden.
Adrianus schrijft in zijn Manuscript ook over het nabij gelegen eiland Dieuw. Een prachtige
gekleurde kaart van het eiland heeft
hij in zijn Manuscript bijgevoegd.
Vanuit Masulipatnam had hij al eens
een bezoek gebracht aan het ‘eyland
Dieuw of Diewy’ aan de monding van
de rivier de Kistna. Hij bekeek daar uit
nieuwsgierigheid de handelsmogelijkheden voor de VOC omdat Masulipatnam gedeeld moest worden met de
in zijn ogen onbetrouwbare Fransen
en Engelsen. Het eiland bood volgens
hem goede handelsmogelijkheden
met een veilige rede en met ‘zes voet
water was het commoot ten inlootsing van vaartuigen’. Op het eiland
werd Spaanse tarwe, rijst en suikerriet
verbouwd en huisvestte daarnaast
dieren als tortelduiven, herten, pauwen, hazen en wilde zwijnen. Volgens

Een miniatuurschildering
uit het Canter Manuscript
met daarop een afbeelding
van vrouw die zichzelf wast.
(Canter Manuscript)
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PENNINGKUNDE

WIEBE HOEKSTRA

Unieke Friese
munt uit 6de eeuw
Vorig jaar zomer vond August Niemarkt met behulp van zijn detector op een terp in noordelijk Westergo een gouden tremissis.
Hij legde deze munt voor aan Jan Zijlstra uit Leeuwarden, die grote kennis heeft betreffende de vroegmiddeleeuwse vondsten.
Zijlstra concludeerde dat de munt tussen 550 en 650 geslagen is. Hij behoort tot de pseudo-imperiale munten, die zijn afgeleid
van de keizerlijke stukken van het Byzantijnse rijk.

>

O
Ingekleurde tekening
van de aanval in 1742 op
Masulipatnam uit het Canter
Manuscript. Adrianus
heeft deze speciaal laten
maken met op de bastions
de driekleur en met VOCschepen op de rede, voor
als men zou hebben moeten
vluchten. ‘Soo wy ons
verbeelden’, zo zegt Adrianus,
werden we aangevallen door
3000 ruiters, 9 olifanten en
enige honderden kamelen.
(Canter Manuscript)

> Rechts een tekening van
de ‘vermaerde coopstadt
Masulipatnam’. (Philippus
Baldeus, Naauwkeurige
Beschrijving van Malabar en
Choromandel en het machtige
Eyland Ceylon, Amsterdam,
1672)
Bauke van der Pol (Bolsward,
1952) is antropoloog met
India als specialisatie. Hij
publiceerde drie boeken over
de historische relatie India
– Nederland, waaronder
De VOC in India. In 2016
verschijnt Holland aan de
Ganges: Prins Hendrik van
Oranje in India (1837-1838).
Deze jongere broer van de
latere koning Willem III is de
eerste prins van Oranje ooit
die India bezocht. Hij zou
een week in Calcutta blijven,
maar dat werden er drie
maanden.
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Adrianus bevonden zich meerdere dorpen op het eiland
waar, mochten wij er ‘meester van weerden’, vele wevers hun
geld kunnen verdienen. Maar de koning van Golconda wilde
het eiland niet afstaan omdat anders de Nederlanders te veel
‘de wetten der zee’ gingen bepalen.
Opvallend in Adrianus’ Manuscript is zijn pleidooi om de
VOC-ers meer te laten (bij)verdienen door de particuliere
handel toe te staan. Al was het alleen maar omdat ook de
Engelsen en Fransen dit toestonden. Hij vindt hun loon te
laag (‘geringe besoldinge’) waardoor de VOC niet de goede
mensen aantrekt. En bovendien, zo zegt hij, profiteert ook de
VOC ervan omdat die meer vrachtprijzen kan vragen waardoor er ook weer meer schepen gebouwd kunnen worden in
Batavia en Nederland.
Het enige dat nu nog herinnert aan de Nederlandse aanwezigheid in Masulipatnam is de begraafplaats waar ook Adrianus’ vrouw Alida Keyser begraven ligt. Zij overleed in 1735 in
het kraambed van hun tweede kind. Op de moeilijk leesbare
grafsteen is nog net de tekst te ontwaren ‘Non semper erit
aestas’ (Wees voorbereid op moeilijke tijden) met daaronder
de tekst: ‘Hier onder rust M.juf. Alida Keyser, Huysvrouw van
den E. Adrianus Canter Visscher’.

Grietman
Adrianus keerde terug naar Friesland met zijn in Masulipatnam geboren dochter Magdalena Adriana. Hij vestigde zich
op Canter State in Driesum. Magdalena trouwde later met
de Haarlemmer mr. Daniel Jan Camerling wiens nazaten
onlangs het Canter Manuscript met een dertigtal miniatuur-

schilderijen hebben overgedragen aan het Rijksmuseum. In
1752 werd Adrianus afgevaardigde van de provincie Friesland bij de VOC-kamer in Amsterdam en in 1756 werd hij
Gecommiteerde ten Landsdage te Dokkum. In die functie
inspecteerde hij elk jaar de vestingen in Noord-Nederland.
Op een van die reizen naar Nieuweschans nam hij zijn dochter Magdalena mee die, volgens een herinneringsteen in de
Hervormde kerk, op 7 augustus 1751 de eerste steen heeft
gelegd.
Uiteindelijk werd Adrianus in 1758 grietman van Dantumadeel dat hij tot aan zijn dood in 1782 zou blijven. In de
Hervormde kerk van Driesum is hij begraven, maar zijn grafsteen is in 1795 omgekeerd om de daarop staande wapens en
inscripties tegen de vernielende hand van de revolutionairen
uit die tijd te beschermen. In 1841 is zijn grafsteen weer in de
juiste staat teruggebracht, maar die is nu door een houten
vloer aan het zicht onttrokken. Er bestaan restauratieplannen
waarbij ook Adrianus zijn grafsteen weer voor iedereen zichtbaar wordt en in volle glorie te zien zal zijn. <
Jacobus, Adrianus (jongere broer van Jacobus) en
Tammerus (een zoon van de jongste broer van Jacobus
en Adrianus) Canter Visscher reisden in de 18de
eeuw elk afzonderlijk naar India. Ze werkten er op
verschillende plaatsen voor de VOC. Alle drie hebben
interessante zaken nagelaten die herinneren aan hun
verblijf in India. Twee zagen het heitelân nooit meer
terug, een werd later grietman van Dantumadeel. In drie
delen komen hun levensverhalen voorbij.

p de achterzijde van de munt is de Romeinse
godin van de overwinning Victoria in gestileerde
vorm afgebeeld. Victoria’s afbeelding kwam veel
voor op Romeinse munten en sieraden. Het afbeelden van
Victoria was een vrij algemeen gebruik dat door opvolgers
van het Romeinse rijk, waaronder de Anglo-Saxen, werd
overgenomen. Naast de godin zijn meerdere symbolen
te vinden, waarvan enkele lijken op runeninscripties en
symbolen van de maan en de zon. De voorzijde of kop van
de munt zegt iets over de machthebber, die de munt heeft
laten slaan. Hierop zien we een portret van een persoon of
godheid; een manier van afbeelden die in die tijd algemeen
gangbaar was. Dat geldt niet voor het pseudo-randschrift.
Heel bijzonder zijn de twee duidelijk afgebeelde objecten
die pontificaal voor het gezicht zijn afgebeeld. Het bovenste
symbool lijkt op een speerpunt. Het onderste van die twee
symbolen lijkt op een kam, maar zou ook een hark of een
ploeg kunnen zijn.

Friese elite
Jan Zijlstra: ‘Toch denk ik in eerste instantie aan de
afbeelding van een kam, omdat veel vroegmiddeleeuwse
kammen op een vergelijkbare manier werden afgebeeld.
Ik ga er dan ook van uit dat de kam in combinatie met de
speerpunt het uitgangspunt voor deze afbeelding heeft
gediend. De speerpunt kan staan voor de stam ‘Geer’
(Geer = Speer in het Germaans), een symbool dat veel
gebruikt werd door de Friese elite. Uit deze unieke vondst
durf ik tot een gewaagde hypothese te komen: ik schrijf
hem toe aan het oude Camminge hunderi (het Cammingahonderdschap). Er zijn aanwijzingen dat Friesland in
de Vroege Middeleeuwen geografisch verdeeld was in
zogenoemde ‘honderdschappen’ als bestuurlijke eenheden.

Oorspronkelijk bestond het uit een villa of landgoed dat
in eigendom was van een adellijke familie, de zogeheten
hoofdelingen. De hoofdelingen maakten op hun beurt deel
uit van een pagus of gouw, die door sommige onderzoekers
wel aangeduid werden als ‘vorstendommetjes’. In de tijd van
de Friese koningen wezen deze hoofdelingen een koning aan
of Walda, machthebber en aanvoerder in de strijd. In een
authentieke oorkonde uit 839, bekrachtigd door Lodewijk
de Vrome, wordt melding gemaakt van een villa Camminge
hunderi gelegen in de pagus Westergo. Camminge verwees
naar een toen al oud toponiem. Is het mogelijk dat een
machtige hoofdeling rond 600, toen de opperkoning nog
niet beschikte over het monopolie op het muntrecht, deze
munt heeft geslagen?’
Een uitdagende stelling. Mocht Jan Zijlstra gelijk hebben,
dan gaat het hier om het oudste tot nu toe in Friesland
geslagen muntje dat toegekend kan worden aan een Friese
hoofdelingenfamilie. <

De munt toont een portret
van een persoon of godheid.
In het pseudo-randschrift
staan twee symbolen,
het bovenste lijkt op een
speerpunt en het onderste
lijkt op een kam, maar
kan ook een hark of ploeg
zijn. Op de achterzijde van
de munt is de Romeinse
godin van de overwinning
Victoria in gestileerde vorm
afgebeeld.

Drs. Wiebe Hoekstra
(Veenwouden, 1954) is
historicus, journalist en
publicist. Hij publiceerde
meerdere boeken,
waaronder de bestseller De
Friese boerderij, 2500 jaar
geschiedenis van de Fryske
pleats.
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ALY VAN DER MARK

Teloorgang van de
Hortus Botanicus

in 1606 heeft het tot 1632 geduurd voor de universiteit een
eigen hortus kreeg, waar nu nog de oranjerie ligt. Professor
dr. Menelaus Winsemius kreeg de opdracht ‘tot gerieff van
de studerende jeugt in medicina, binnen onse academie te
Franeker hortum publicum op te richten’. Winsemius (15911639) had in Leiden geneeskunde gestudeerd, de hortus
aldaar dateerde van 1594. Hij legde de hortus aan, en toen
hij in 1639 plotseling stierf, werd Johannes Antonides van
der Linden (1609-1664) zijn opvolger. Hij werd hoogleraar
zonder enige beperking, hetgeen betekende dat hij ook
praktische vakken als kruidkunde en ontleedkunde moest
onderwijzen.

Exotische gewassen

Tien jaar na Leiden (1575) kreeg ook Franeker een universiteit, de tweede in de Republiek der Verenigde Nederlanden. De nieuwe
universiteit had vier faculteiten: voor theologie, rechten, medicijnen en zoals men dat noemde ‘de faculteit der drie talen en
der vrije kunsten’. Om de geneeskunde naar behoren te doceren, waren aan een academie drie voorzieningen nodig: een
kruidentuin, een anatomieplaats en een aantal bedden in een gasthuis.

V

>

Ingangspartij van de
oranjerie. (Foto Aly van der
Mark)

De Academie te Franeker.
(Tresoar)
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ooral de kruidentuin was van groot belang, want
de meeste recepten bestonden uit plantaardige bestanddelen. Tijdens de colleges werden de studenten
onderricht in de geneeskrachtige werking van planten, zaden
en wortels, bovendien moesten ze praktische kennis opdoen.
Zoals toentertijd gebruikelijk, werd aan de hoogleraar in de
geneeskunde ook het onderwijs in de kruidkunde opgedragen. Aanvankelijk was er in Franeker bij de stichting van de
universiteit nog geen academietuin aanwezig. H.L.Houtzager
schrijft in Hortus Botanicus van de Friese Academie te Franeker:
‘Om het praktisch onderwijs in de plantkunde toch meteen
vanaf de aanvang te kunnen geven, heeft de eerste hoogleraar in de geneeskunde, Alardus Auletius (1544-1606), op
eigen kosten een stuk grond in gereedheid laten brengen om
er medicinale kruiden en planten te kweken’. Na zijn dood

Van der Linden beijverde zich dan ook zeer om zijn leerlingen een grondige kennis van planten, met name de geneeskruiden, bij te brengen. Evenals zijn voorganger Winsemius
wijdde hij veel zorg aan de hortus botanicus, waarin hij demonstraties gaf. Aangrenzend aan de tuin werd een ruime
woning voor hem gebouwd, evenals een huis voor de hortulanus, de beheerder van de hortus.
Van der Linden liet ook een oranjerie bouwen achter de Voorstraat. Het gebouw staat er nog, er zijn nu twee huizen in. In
1649 werd een begin gemaakt met de bouw hiervan onder
leiding van de landschapsbouwmeester Wilhelmus Ghemmenich. De Franeker Philippus Nicasius was betrokken bij
het decoratieve beeldhouwwerk.
Na Van der Linden kwam Philippus Mattheus (1641-1690),
hij gaf zo veel geld uit aan de tuin, dat ‘het de Gedeputeerden begon te begrooten’. Hij mocht per jaar nog maar ƒ 300
besteden, dat bleek niet genoeg, daarom kreeg hij er nog
ƒ 100 bij.
In 1752 werd David Meese (1723-1770) aangesteld als hortulanus. Meese’s vader had een bloemkwekerij en hij had veel
praktische kennis opgedaan als hovenier werkzaam in de
tuin van Arend van Lennep, kapitein van het Friese regiment.
Van deze tuin werd gezegd dat ze bijna alle planten van
de wereld bevatte. Meese schreef twee botanische werken:
‘Floria Frisica of Lyst der planten welke in de Provincie Friesland
in het wilde gevonden worden. Waarby gevoegt is een korte
beschryvinge van boovengenoemde Landschap. Franeker 1760’.
In 1761 volgde: ‘Het XIX Classe van de Genera Plantarum van
Linnaeus, Syngenesia genaamt, opgeheldert en vermeerdert.
Mitsg. een berigt van een nieuw-botanisch stuk, aangaande het
leeren kennen der planten kort na hunne geboorte of uitspruiting
uyt hun zaad. Als meede de Beschryving en Afbeelding van een
zeldzame en zonderlinge Zee-plant.

stadhouderlijke familie in Leeuwarden, schreef in 1763: ‘De
Hortus Botanicus, welke laatst in ’t jaar 1759 onder den Heer
Ouwens, tegenwoordig Professor Medicinae & Botanices aldaar, door de Heeren Staten merkelijk verbeterd, en met een
fraay Huis, tot bewaring der Exotische Gewassen, vercierd
is, dat den Luister van de Academie niet weinig vermeerderd
heeft, en dezelve nog beroemder maakt’.
Intussen was begonnen met de bouw van een ruim vijftien
meter hoge koepel voor warme kasplanten, want prof. Wilhelmus Ouwens (1717-1779) had ‘geklaagt door de veelheit
aan planten, die seer teder moeten bewaert worden, niet in
staat te zijn, die in den winter te kunnen bewaren’. Aldus
W.B.S. Boeles in Frieslands Hoogeschool en het Rijks Atheneum
te Franeker, die ook de volgende feiten optekende. De hortus
werd vergroot, bovendien kwamen er twee regenwaterbakken
en de ingang werd verplaatst naar de Voorstraat.

< Johannes Antonides van
der Linden, schilderij van
Abraham van den Tempel,
1660.
> Philippus Mattheus gaf
veel geld uit aan de tuin.
(Museum Martena)

Tekening van J.Gardenier
Visscher van de nieuwe
ingang van de Hortus te
Franeker met de zuidgevel
van de oranjerie op de
achtergrond. (Fries Museum)

Koepel voor warme kasplanten

De voormalige oranjerie, in het gebouw zijn nu twee woonhuizen
gevestigd. (Foto Aly van der Mark)

Een tijdgenoot van David Meese was de befaamde Johann
Hermann Knoop (1700-1769) samensteller van Pomologia,
dat is beschryvingen en afbeeldingen de beste soorten van appelen en peeren. Knoop, die hovenier was geweest van de
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Houten boek gemaakt
van het hout van de
Quercus Robur met takjes,
blaadjes, stuifmeel en
andere voortbrengselen
van dezelfde boom.
De xylotheek of
houtverzameling bestaat
uit 158 ‘boekjes’, elk van
een bepaalde houtsoort. De
rug en soms ook de vooren achterkant zijn beplakt
met de bast van de boom
of struik. Deze xylotheek
is tussen 1800 en 1810
gemaakt door de Duitse
plantkundige Alexander
von Schlümbach. Koning
Lodewijk Napoleon besloot
in 1808 dat de universiteit
van Franeker nieuw elan
moest krijgen, in de vorm
van nieuwe leermiddelen.
Zo’n xylotheek diende als
vergelijkingscollectie bij
onderzoek naar bomen
en struiken. Dit sloot
mooi aan bij de beroemde
hortus botanicus van de
universiteit. In 1811 viel het
besluit dat de universiteit
van Franeker werd
opgeheven, de xylotheek
is dus nooit gebruikt.
(Museum Martena,
in bruikleen van Fries
Museum)

Door de uitbreidingen kreeg David Meese het steeds drukker: Hij schafte enthousiast allerlei materialen aan en na
vijf jaar berichtte hij dat hij zeer gelukkig was geweest met
het cultiveren van planten en dat de hortus inmiddels 3.000
verschillende planten telde. Hij vond wel dat hij te weinig
verdiende: naast een vrije woning kreeg hij om de zes weken
ƒ 28, dat werd verhoogd met ƒ 250 per jaar zodat hij ƒ 446
per jaar verdiende. Toen David Meese in 1770 stierf, volgde
zijn zoon Bernard Christiaan, die nog maar zestien jaar oud
was, hem op. Slechts vijf jaar later stierf Bernard aan ‘de
tering’.
De volgende hortulanus was Willem Semler, de zoon van
de opzichter van de koninklijke tuinen te Oranjewoud, hij
stierf in 1781 en als opvolger werd Arend Vlaskamp benoemd. Vlaskamp voldeed goed want hij kreeg een paar keer
tractemenstverhoging en de curatoren prezen zijn ijver en

Tekening van hovenier Johann Hermann
Knoop, een tijdgenoot van David Meese.
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bekwaamheid. Arend Vlaskamp (1751-1825) was een van de
19 kinderen van Gerrit Vlaskamp, een boer in Breedenbroek
in de Achterhoek. Zijn broer Lambartus (1746-1826) vertrok
als eerste als tuinman naar het Westland, vijf jaar later ging
Arend hem achterna. Lambartus werd in 1772 tuinbaas op
state Tjessens onder Holwerd en weer vijf jaar later kwam
ook Arend naar deze state.
De nakomelingen van Lambartus werden boomkwekers en
aanleggers van tuinen, zijn kleinzoon Lambertus (1807-1854)
ontwierp het grootste deel van Fogelsanghstate in Veenklooster, diens zoon Gerrit was de ontwerper van de Wilhelmina
parken in Grou en Sneek, het Westerpark in Leeuwarden,
park Groenestein in Groningen en meer dan 350 particuliere
tuinen.
Arend bleef twee jaar op Tjessens, toen werd hij tuinbaas
op Kingmastate in Zweins en op 5 juni 1782 werd hij op
de leeftijd van 29 jaar benoemd tot hortulanus van de
universiteit van Franeker. In 1810 rapporteerde de Senaat, dat
‘de Hortus botanicus wel voorzien is van de voornaamste
soorten van Europesche planten en desgelijks van plantae
exoticae, waarvoor onderscheidene zeer goede en ruime
stookkassen zijn, inzonderheid eene voor de hooge
gewassen, koepelsgewijs gebouwd, ter hoogte van 54
voeten’. Hij was niet alleen hortulanus; zo vond Philippus
Breuker in een almanak van mr. D.H. Beucker Andreae
uit 1804, dat Arend Vlaskamp voor het aanleggen van de
Engelse tuin op het buiten Schatzenburg bij Dronrijp ƒ 6
ontving. Die zes gulden zal voor het ontwerp zijn geweest.
Een belangrijke vondst. Uit advertenties in de Leeuwarder
Courant weten we dat Arend contact had met de bewoners
van de buitenplaatsen rondom Franeker: als er tuinlieden
werden gevraagd, moesten ze zich melden bij de hortulanus.
Tot nu toe was niet bekend dat hij ook tuinen had aangelegd,
maar het opent nieuwe perspectieven ten aanzien van de
vroege tuinaanleg in Friesland.

Detail van de vogelvlucht-plattegrond van Franeker, met daarop de hortus. De kaart is
naar J. Blaeu, tweede helft van de 17de eeuw. (Tresoar)

David Meese schrijft: Beschrijving van een zonderlinge Zeeplant Door den auteur
gevonden aan het Zee-Strand niet verre van Ropta-Zijl, den 29 October van’t Jaar 1760.
Ik heb het niet kunnen nalaten, de Liefhebber der Kruid-kunde dit zeer zeldzaame Gewas
bij deze gelegentheid mede te delen, zoo door het zelve te beschryven, als naar het Leeven
in koper uit te beelden, en t’ zamen bij malkander, hier agter dit Werkje te voegen.
Het waar ’s daags ‘er na, toen die bekende gedugte Storm-wind op den 28 October
zoo verschrikkelijk op onze Zee-kusten hadde gewoed, dat ik volgens gewoonte, kort
na diergelyke tyden het Zee-Strand bezoekende, wel iets zeldzaams aangaande het
Rijk der Planten en Dieren vond, zoo ook nu, een half-uur noord waards Ropta-Zijl, de
aangespoelde ruygtens wat hooger of laager het strand opgedreven, doorzogt hebbende,
vond verscheiden zonderlinge Planten, dog onverwacht deeze, waarvan geen enig voorbeeld
of gelijkenis mij konde te binnen brengen, gezien te hebben.
Meese gaat op zoek naar de naam van de plant en die vindt hij in Historie Naturalis,
pag. 847 en 852 van de heer Ferrandus Imperatus. Het is de: ‘Fucus Giganteus, aliis alga
lata. Dat is de ‘Reusagtige of overgroote fucus, by anderen genaamt Breede Alga,
of Wier, zij wast in Zee-engten, des zelfs blad is van een sterke taaye en leeragtige
zelfstandigheid. Derhalven gebruyken de bewoonders der Zee plaatzen zoodanige
bladen in plaatze van Papier om de Suyker in te pakken’.

Kopergravure van David Meese van de Fucus Gigantues. (Tresoar)

Getouwtrek met Groningen
Vlaskamp bleef hortulanus tot in november 1811 een missive
de rector bereikte met een dramatische boodschap voor de
universiteit van Franeker: keizer Napoleon bepaalde dat in
het département Holland twee keizerlijke academies zouden
zijn, één in Leiden en één in Groningen. Franeker werd zelfs
niet genoemd. Gelukkig mocht de hortulanus voorlopig blijven, want de hortus moest wel verzorgd worden.
Toen begon een even tragisch als vermakelijk getouwtrek om
de collectie planten tussen Friesland en Groningen. De hortulanus van de Groninger hortus kwam naar Franeker met
een machtiging van de Groninger rector magnificus om planten in de Franeker hortus uit te zoeken en te vervoeren naar
Groningen. In IJver en Wedijver van E.H. Waterbolk e.a. wordt
het aldus beschreven:
‘Per trekschuit kwamen de Franeker gewassen naar Groningen. Het was een bonte verzameling van onder andere
jeneverbessen, meidoorns, citroenbomen, dwergpalmen,
olijfbomen, laurieren, mirten, vijgebomen, oleanders, vele
vetplanten en cactussen en een geranium. Niet alle planten
werden naar Groningen gebracht, sommige hadden een
hoogte bereikt van zes tot tien meter, zoals een dadelpalm,
enkele pisangs, cactussen, yucca’s en enige aloë’s en sida’s’.
De planten die in Franeker achterbleven zijn op 30 oktober

1813 in het openbaar verkocht en daarmee kwam
na 31 jaar een einde aan de werkzaamheden van
Arend Vlaskamp als hortulanus.
In 1815 opende Franeker haar poorten opnieuw,
nu niet als universiteit maar als atheneum. Het
bestuur wilde de hortus weer opbouwen en eiste
al haar planten terug, met de potten en de bakken. Dat bleek nog niet zo eenvoudig te zijn, want
Groningen had intussen nieuwe potten aangeschaft en er was veel dood gegaan in de winter
van 1812/13 omdat de kas niet warm genoeg
gestookt kon worden. Bovendien vonden de Groningers het niet nodig om de zeldzaamste planten terug te sturen, in Franeker was immers geen
universiteit meer: Zeldzame gewassen waren
meer geschikt ‘tot het verkrijgen van eenen hogere trap van de botanische kunde voor de meer
gevorderden’. Al met al bleef het aanmodderen,
in 1843 werd ook het Atheneum opgeheven en op
24 oktober probeerde men opnieuw de planten
te veilen. ‘Wij kunnen er nog bijvoegen, dat de
collectie, die den 24 October 1843 en volgende
dagen is geveild, volgens den gedrukten catalogus bestond uit 261 warme planten, 879 oranjerie
gewassen, 39 planten voor den kouden grond,
302 vaste planten, of te zamen 1480 nummers, dubbele niet
mede geteld’.
De veiling was geen succes, de Groninger hortus werd ingeschakeld en in 1844 werd een selectie planten ingescheept
naar Groningen en daarmee kwam een eind aan de Hortus
Botanicus te Franeker. Arend Vlaskamp was toen al lang
overleden: toen zijn werkzaamheden in de hortus waren
beëindigd, verhuisde hij naar Huizum onder Leeuwarden om
daar een hoveniersbedrijf te beginnen. <

Catalogus van de veiling van
de planten in 1843.

Aly van der Mark (Rotterdam, 1939) werkte 35 jaar
bij Omrop Fryslân. Na haar
pensionering heeft ze o.a.
onderzoek gedaan naar de
tuinen van Gerrit Vlaskamp.
Ze publiceerde over Friese
namen die verdwijnen en
de oorlogsbelevenissen van
haar familie.
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Kort nieuws

MARLIES STOTER

Marijke de Boer

De collectie bestaat uit 28 filmjournaals en veel
restmateriaal dat niet in de journaals is verwerkt.
www.friesfilmarchief.nl

Dirk Swierstra
(Foto Siep van Lingen)

De verzameling van
de onlangs overleden
Leeuwardenkenner
Dirk Swierstra is naar
de depots van het
Historisch Centrum
Leeuwarden verhuisd.
De tientallen strekkende
meters grote collectie bevat prentbriefkaarten, foto’s,
drukwerk, boeken en ander materiaal over Leeuwarden.
Opmerkelijk zijn de 6.500 prentbriefkaarten en een
aantal 19de-eeuwse foto’s.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Friezen in Vianen

Grafkelder

Tijdens de mobilisatie in 1914 verlieten duizenden
militairen huis en haard. Onder hen mannen
uit Noordoost Friesland en Leeuwarden,
landweerplichtigen van de 2de compagnie van het
2de bataljon landweerinfanterie. Ze kregen Vianen,
onderdeel van de Hollandsche waterlinie, als
standplaats. Honderden Friezen verbleven daar, er
werden huwelijken gesloten en diverse Friezen vonden
er hun laatste rustplaats. Nykle Dijkstra verzamelt
verhalen en foto’s van Friezen in Vianen op zijn
website.
www.vianen14-18.nl

Op het kerkhof in Idaerd is bij toeval een grafkelder
ontdekt. Bij werkzaamheden raakte een graafmachine
een ondergronds gewelf. Het bleek te gaan om de
rustplaats van Martha H.K. Vegelin van Claerbergen van
Scheltinga, die daar in 1835 is begraven. In de kelder, die
aangelegd was voor en door de bewoners van Friesma
State, was plaats voor tien grafkisten.
www.leeuwardercourant.nl

Tongblaarschraper
Het Frysk Lânboumuseum heeft
een zeldzame tongblaarschraper
verworven. Het is een bewerkte
munt, een Arendschelling, uit
ongeveer 1650. Het muntje is deels
afgezaagd, aan één zijde gekarteld
en in het midden doorboord. Boeren
gebruikten de schraper om blaren mee stuk te krabben,
zoals in 1772 is beschreven ‘...en zoo dra men één of
meer blaaren op de tong gewaar word, moet men door
schraaping met een plat Yzer, waar aan fyne tanden
gevyld zyn, doen barsten; doch een stuk plat zilver
word hier toe veel beter geacht...’ Het muntstuk is in
bruikleen gegeven door Mark Visser die het in een
weiland bij Achlum vond.
www.frysklanboumuseum.nl

Geldsnippers

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

26

Museum Belvédère heeft
voor de tweede keer dit
jaar een werk van Jan
Mankes (1889-1920)
verworven. Het gaat om
Lijster tussen bloesem
uit 1912. Eerder werd
Vogelnestje met groene
eitjes aan de collectie
toegevoegd.
www.museumbelvedere.nl

Foudgum
Onder de kerkvloer van
Foudgum is een zeldzaam
middeleeuws voorwerp
gevonden. Het zou om een
wierookvat kunnen gaan.
Zo’n vaatje is voor zover
bekend nog niet eerder in
Friesland aangetroffen.
www.leeuwardercourant.nl

Schierstins
De Schierstins uit
omstreeks 1300 in
Feanwâlden is verbouwd.
Er is een nieuwe foyer bij
het gebouw gekomen en
een deel van het interieur
in het oude gebouw is
vernieuwd. Stichting De Schierstins, de gebruiker
van het gebouw, wil met het vernieuwde gebouw
vooral meer ruimte aan de bezoekers bieden tijdens
concerten, lezingen en theatervoorstellingen.
www.schierstins.nl

(Foto Melle Koopmans)

Jan Mankes

Zerk Van Aytta

Filmjournaals Eduard Janse
De collectie van de Leeuwarder filmmaker Eduard Janse
(1936-2001) is gedigitaliseerd. Janse filmde in de jaren
zeventig en tachtig veel actuele zaken in Leeuwarden
en Friesland. Hij registreerde diverse grote Leeuwarder
branden. Tussen
1976-1990 maakte
hij jaarlijks twee
Leeuwarder
‘journaals’ van de
filmpjes die hij
had geschoten.

(Foto Fryske Akademy)

dan wel? Mogelijk ligt de oplossing in het ‘Groot-Lankum’
op de voorgevel van het huisje. Onder deze naam is de huidige GGZ-instelling in Friesland nog steeds bekend, maar
oorspronkelijk is het een kleine buitenplaats even ten westen
van Franeker. In 1901 koopt het Academie Gasthuis in Franeker deze buitenplaats om psychiatrische patiënten een kans
te geven op verbetering van hun geestesziekte. De patiënten
gaan werken op de akkers rondom het huis, waar ze lopend
of per wagen naar toe gebracht worden. Natuurlijk moeten
de boer en de patiënten een plek hebben om te eten en hun
gereedschappen op te bergen en dat kan deze keet zijn. Een
gestructureerde dagindeling, buiten zijn en gewassen zien
groeien en bloeien, het is een moderne gedachte, die nog
steeds navolging vindt. <

Het Frysk Lânboumuseum heeft een zeldzame
kruiwagen, een langkret, van bijna honderd jaar oud
gekregen. Dit type deed eeuwenlang dienst op de
boerderij en werd later vervangen door de hogere en
lichtere bakkruiwagen. Het model komt uit Gaast en
moet gerestaureerd worden. Het langkret is intensief
gebruikt.
www.frysklanboumuseum.nl

(Foto Frans de Vries/Toonbeeld)

I

n een doos met glasnegatieven van terpafgravingen ligt
een foto, die niet in het plaatje past. Dit keer geen half
afgegraven terp, geen wachtend vrachtschip, maar een
groep mannen voor een houten huisje. Voor de fotograaf
hebben ze even hun jasjes over het hek gehangen. Hun hoeden en pet diep over de ogen getrokken om tegen de zon in
te kunnen kijken. Links van het huis is een jongen in de weer
met een emmer en een pannetje. Een kruiwagen staat omgekeerd tegen de muur en een hond neemt de tijd om zijn
vacht te likken. Het lijkt een moment van rust aan het eind
van een mooie zomerdag. Terparbeiders staan meestal werkend met hun schop in de hand op de foto. Als ze al poseren, dan doen ze dat voor een keurig afgestoken terpprofiel.
Bovendien dragen ze geen hoeden. Maar om wie gaat het

Langkret

(Foto Wietze Landman)

(Fries Museum)

Therapie tussen
de aardappelen

Gerrit Koning uit Sneek heeft geldsnippers
aan Kamp Westerbork geschonken. Joden
gooiden de snippers tijdens de Tweede
Wereldoorlog uit de trein. De brieven die
uit de trein werden gegooid, brachten
spoormedewerkers zoveel mogelijk op
de plaats van bestemming, maar met
de geldsnippers konden ze niets. De
snippers zijn te zien op de tentoonstelling
‘Getuigen langs het spoor’, die eind september in het
modelspoormuseum in Sneek komt.
www.omropfryslan.nl

Op het kerkhof van Metslawier is een grafzerk uit 1571
tevoorschijn gekomen van Rintie van Aytta en zijn
vrouw Ydt van Mershorne. Rintie van Aytta (1509-1570)
was de jongere broer van
staatsman Viglius van
Aytta, raadsheer van Karel
V en Philips te Brussel. II
Rintie was van 1552 tot
zijn dood grietman van
Oostdongeradeel. Ydt
van Mershorne (15111563) was een dochter
van Tiaerdt Hettema en haar moeder heette Van
Mershorne, afkomstig uit Poppingawier.
www.omropfryslan.nl

Fysjes
Waling
Dijkstra
Op de souder
fan de Fryske
Akademy binne
twa kaartebakken
mei fysjes fûn dy’t
Waling Dijkstra
(1821-1914) ein 19de iuw brûkte by it gearstallen fan it
Friesch Woordenboek. Syn útjefte, yn trije dielen, waard
in standert foar it skreaune Frysk.
www.frieschdagblad.nl
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(Foto Hoge Noorden)

Column Eelke lok

Tradysje
It is tradysje dat de winners fan it fierljeppen
yn Burgum allegear noch in showspronkje
dogge oan it ein fan de middei. Oane Galama
fan It Heidenskip, dy’t al trije kear heger
as de Burgumer tsjerke sprong hie, dy hie
der hielendal gjin nocht oan. Hy lies yn de
regleminten dat je sa’n sprong dwaan meie.
It hoecht dus net. Oane gie nei hûs, nei in
moai soadsje net sokke deftige wurden mei
de foarsitter fan Burgum, de heit fan syn
konkurrint Bart Helmholt.
De keatsers ha it hiele foarjier en simmer al
spul oer de wanten. Harren reglemint, opsteld
doe’t se hast net in wantemakker krije koenen,
wie dat in keatser in want ha moast fan in
troch it keatsbestjoer oanwiisde wantemakker.
Tradysje. Cornelis Terpstra makke sels in bettere
want dy’t oan alle kritearia foldie, mar dochs
mocht it net. En de rjochter joech it keatsbûn
gelyk. Cornelis, ien fan de bêste keatsers fan
dizze tiid, keatst nea wer.
Foar it earst hearde ik in skipper by it SKSskûtsjesilen sizzen doe’t in wedstriid oan de
kant skood waard fanwege te hurde wyn, kinne
we net op snein sile dan. Of kinne we net op
freedtemoarn noch in wedstriid ha yn Snits.
Nee, it stiet net yn de regleminten. De snein wie
de tsjerklike skippers fan eartiids sa hillich, dat
Gerben van Manen it as gegeven opskreau. Nea
op snein. En no wolle se wol. Se wolle faker sile
yn dy 14 dagen. Se wolle ek in oare folchoarder
fan plakken dêr’t je sile, wylst Snits al 70 jier it
lêste plak fertsjinnet.
De tiden feroarje. De organisaasjes wurde
twongen stikjes fan it ferline yn te leverjen foar
de nije tiid, it nije tinken. Dêr is neat ferkeards
oan. Mar je moatte tagelyk as organisaasje fan
sa’n typyske Fryske sport wol de wearde foar
Fryslân fan de eveneminten hanthavenje. At je
neat útsûnderliks mear ha, dan komme je op
de bulte gewoane sportwedstriden te lizzen.
Krekt dizze sporten, ek noch spesjaal mei
provinsjaal jild betocht, ha inkel wearde as de
tradysje bestean bliuwt. It is al slim genôch as
dy skûtsjeskippers sizze efkes nei it waar sjen,
dat se dan de bûstelefoan gripe. <
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boeken kort
Wittenskip en Beweging
Redaksje: Anne Tjerk Popkema,
Lolke Folkertsma, Redbad
Veenbaas en Alex Riemersma
Wijdemeer, Ljouwert, 2015
256 s. | isbn 9789492052131
€ 25
Alve skôgings fan
foaroansteande wittenskippers
oer it wurk fan prof. dr.
Anthonia (Tony) Feitsma (19282009). De eardere heechlearaar
Frysk wie net allinne professor Frysk yn Amsterdam,
mar ek striidster foar it Frysk. Se wie yn de sechstiger
jierren ien fan de oprjochters fan de FNP. It boek
befettet as bylage in folsleine list fan al har stikken.
Om It Heech hinne; Een
geschiedenis van de dorpen
Bakhuizen, Mirns en Rijs in de
20ste eeuw
Jan de Boer e.a.
Histoarysk Wurkferbân
Bakhuzen, Murns & Riis, 2015
256 p. | isbn 9789090289878
€ 17,50 (excl. verzendkosten),
bestellen via
www.omitheechhinne.nl
It Heech, bij het Rijsterbos ligt bijna twaalf meter
boven de zeespiegel. Rond de forse zandheuvel uit
de voorlaatste ijstijd liggen in het zacht glooiende
landschap de drie dorpen Bakhuizen, Mirns en Rijs, elk
met een rijke geschiedenis.
It ferdielde libben
Sjoerd P. Hoekstra
Frysk en Frij, Ljouwert, 2015
248 s. | isbn 9789085660408
€ 20
Romanteske oarlochs
reportaazje is de ûndertitel fan
it debút fan Sjoerd Hoekstra
(83). Hy beskriuwt de
ûntjouwing fan trije minsken,
Wierd, Pier en Kurt. Har
libbens binne yn twa parten
ferdield troch de Twadde Wrâldoarloch en de oarloch yn
Nederlânsk-Ynje.
Pier Feddema, in de lijn van
het Fries expressionisme
Elske Schotanus en Paulo
Martina
Bornmeer, Gorredijk, 2015
192 p. | isbn 9789056153519
€ 20
Pier Feddema (19121983) was expressionist
in hart en nieren. Hij
maakte deel uit van de kunstenaarsgroep Yn ’e
Line, vertegenwoordigers van het naoorlogs Fries
expressionisme. Met De Ploeg en Gerrit Benner vormde
de groep mede het gezicht van het expressionisme in
de beeldende kunst van het noorden. Feddema was ook
schrijver.
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Schepen, schaatsen &
schilderijen
Alice Booij, Jelle Koenen,
Jeannette Tigchelaar en
Meindert Seffinga
Bornmeer, Gorredijk, 2015
192 p. | isbn 9789056153502
€ 15
Medewerkers van het Fries
Scheepvaart Museum
verzamelden de verhalen
horend bij voorwerpen uit de collectie. Verhalen van
leven met en op het water, zoals ouders en kinderen die
zich afbeulen voor een schamel bestaan. Of spannende
verhalen van oorlogen en zeeslagen die de geschiedenis
veranderen en verdrietige verhalen van treurende
weduwen en wezen die eenzaam achterblijven.
Ravenhart
Jan Visser
Uitgeverij Noordboek,
Leeuwarden, 2015
280 p. | isbn 9789033000430
€ 18,50
In 12 voor Christus
onderwerpen de Friezen zich
aan het machtige Rome. Ze
profiteren van de aanwezigheid
van de Romeinen, er breekt
een periode van rust aan. De weerstand tegen de
bezetters neemt echter toe en Rudgar, zoon van een
vooraanstaande Friese boer, merkt dat de vijandschap
groter wordt. Hij komt in een lastig parket als hij
verliefd wordt op een Romeins meisje.
De kleuren van het wad
Kester Freriks
Van Gorcum, Assen, 2015
240 p. | isbn 9789023253990
€ 24,95
Vijftig jaar geleden richtten
liefhebbers van het wad de
Waddenvereniging op uit grote
bezorgdheid over de toekomst
van de Waddenzee. Er waren
plannen om het natuurgebied
in te polderen. Onder het motto ‘Wees Wijs Met De
Waddenzee!’ is sinds 1965 actie gevoerd voor het
behoud van de waddennatuur. In 2009 is het gebied
uitgeroepen tot werelderfgoed.
De Academie van Vriesland
Jacob van Sluis
Bornmeer, Gorredijk, 2015
143 p. | isbn 9789056153533
€ 15
De geschiedenis van de
Academie en later het
Athenaeum in Franeker van
1585 tot 1843. Waarom werd het
opgericht, waarom in Franeker,
waarom werd het weer gesloten? Jacob van Sluis
schrijft over de professoren en hun studenten, over
het onderwijs inhoudelijk en naar methode en belicht
uitgebreid de bibliotheek.

Geschiedenis van de Wadden; De canon van de
Waddeneilanden
Anne Doedens en Jan Houter
Walburg Pers, Zutphen, 2015
192 p. | isbn 9789057304293 | € 29,95
Ondanks het feit dat de Waddenzee deel uitmaakt
van het UNESCO-werelderfgoed, waren er tot voor
kort maar weinig boeken waarin de geschiedenis van
de Waddeneilanden als samenhangend geheel werd
beschreven. Na De Wadden; Een geschiedenis van
Mathijs Deen uit 2013 is er nu ook Geschiedenis van
de Wadden van historicus Anne Doedens en Vlielandkenner Jan Houter. Een fraai uitgevoerd boek waarin
de lezer al snel doorheeft dat de Waddeneilanden
veel gemeen hebben, maar tegelijk ook een geheel
eigen geschiedenis hebben. De gemeenschappelijke
kenmerken zijn grotendeels terug te voeren op de
natuurlijke omstandigheden. Op elk eiland vormde
de zee een fysieke bedreiging en tegelijk een bron
van werkgelegenheid. Dat leverde vaak vergelijkbare
kansen, problemen en oplossingen op. Ook de directe
onderlinge relaties tussen de eilanden en het feit dat
het leven op een eiland nu eenmaal anders is dan
op het vasteland, zorgen voor overeenkomsten in de
historische ontwikkelingen op de eilanden.
Doedens en Houter hebben hun geschiedenis van de
Wadden opgezet volgens het stramien van de nationale
canon. In vijftig chronologisch geordende ‘vensters’
presenteren zij de geschiedenis van de vijf eilanden. Bij
elk venster geven de auteurs tips om verder te lezen,
om meer informatie te vinden of om eropuit te trekken.
Alle belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis
van de Waddeneilanden komen wel aan bod in het
boek. Van de vroegste bewoning en de rol van de

Jan van Zijverden

monniken bij het in cultuur brengen van de eilanden
tot massatoerisme en natuurbescherming in de 20ste
eeuw en van de eerste kerken en vuurtorens tot de
moderne veerdiensten en ‘Oerol’. Het verrassendst zijn
de ‘vensters’ waarbij de auteurs even de diepte ingaan,
zoals bij de geschiedenis van de post en bij de aanleg
van de dam naar Ameland. Vooral dat laatste is een
intrigerend fenomeen.
Al in 1667 wilde Simon Stevin alle Waddeneilanden
met elkaar verbinden en een dam leggen van het
vasteland naar Ameland. Deze plannen werden in de
19de eeuw met de komst van de stoomgemalen uit
de kast gehaald. De gedeeltelijke drooglegging van
de Waddenzee komt in verschillende 19de-eeuwse
plannen rond de inpoldering van de Zuiderzee naar
voren. De Zuiderzee is uiteindelijk afgesloten en voor
een deel drooggelegd, de plannen voor de Waddenzee
zijn uiteindelijk niet uitgevoerd. Behalve één onderdeel:
de aanleg van een dam van het Friese vasteland naar
Ameland (Kerst Huisman schreef daarover een artikel
in Fryslân, september 2010). De dam werd aangelegd
in 1871/2 om op commerciële basis land aan te kunnen
winnen en om werkgelegenheid te creëren. Het was
geen succes. Een hevige storm sloeg in oktober 1881
grote gaten in de dam, een tweede storm maakte in
het voorjaar van 1882 een eind aan de aspiraties van
de ‘NV Maatschappij tot Landaanwinning der Friesche
Wadden’.
Naast dit soort breder uitgemeten ‘petites histoires’
zijn er allerlei leuke wetenswaardigheden in het boek
te vinden, zoals de herkomst van de cranberries, de
geschiedenis van het huis ‘Enno’ op Schiermonnikoog
en de aanleg van de ‘Longway’ op Terschelling.
Ondanks het fraaie uiterlijk van het boek en de
grondige aanpak, kent het boek twee zwakke punten.
De dubbele titel geeft al aan dat de auteurs niet echt
hebben kunnen kiezen tussen compacte ‘vensters’
die een doorkijkje bieden op een breder verleden
en allesomvattende thema’s uit de geschiedenis.
Dat maakt dat sommige ‘vensters’ propvol
wetenswaardigheden en uitstapjes zitten, waarbij de
lezer hink-stap-sprong door de geschiedenis en over de
eilanden heen en weer vliegt. Dat komt de leesbaarheid
niet altijd ten goede. Een ander minpuntje vormen
de illustraties. Zo op het eerste oog hebben we te
maken met een heerlijk kijkboek. Maar wie het boek
beter bestudeert, ontdekt al snel dat de afbeeldingen
soms wel erg algemeen zijn en dat de kwaliteit van
het beeldmateriaal niet altijd past bij de statuur van
het boek. Desondanks een aantrekkelijk boek voor
alle mensen die regelmatig uitwaaien op een van de
eilanden en wel eens wat meer zouden willen weten
over de ‘Geschiedenis van de Wadden’. <

UITGELICHT
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Spiegel van de tijd
Wat doen een caravan, een televisie en een robot in
Keramiekmuseum Princessehof? Ze maken deel uit
van de tentoonstelling die keramiek in de context van
de afgelopen eeuw laat zien. De ruim 400 werken zijn,
aangevuld met niet-keramische objecten en historisch
beeldmateriaal, een spiegel van de tijd. De honderd jaren
zijn opgedeeld in zo’n twintig ‘kabinetten’, elk met een
eigen thema. De bezoeker begint bij de Orïent en eindigt
bij het individualisme.
Omstreeks 1900 zijn batikmotieven uit het Verre Oosten
terug te vinden op vazen. Spreukborden om de arbeiders
op te voeden (‘Vlijt gedijt’) komen uit de tijd van de
verheffing. De emancipatie van de vrouw en de vooruitgang van de techniek brengen beelden van sportvrouwen
en een gedenkbord bij de voltooiing van de Afsluitdijk in
1932. Uit de crisistijd dateert een theeservies, voor drie
gulden, met de uitvinding van de theepot waarvan tuit
en oor uit één vorm gegoten werd, omdat dat goedkoper
was. Na de oorlog (‘Wol bûgd net britsen’) volgde de
wederopbouw. Van de regering mocht men geen sieraardewerk meer maken, alleen maar gebruiksgoed. De
serviezen in effen pastelkleuren moesten de donkere tijd
doen vergeten. Een set van twee ovalen bordjes met kop,
versierd met fleurige zonnetjes, is de allereerste televisieset uit 1955.

TV-set, circa 1955, Ambacht
Volendam, aardewerk.
(Keramiekmuseum
Princessehof, foto Erik
en Petra Hesmerg)

Via Karel Appel, die met Cobra tegen de burgerlijkheid
ageerde, komt de bezoeker bij de toekomst. Een vaas in
de vorm van een raket, de opkomst van jeugdcultuur en
vakantievieren weerspiegelen de jaren zestig. De pukkel
(legertas) symboliseert het protest. De tentoonstelling
besluit met het ik-tijdperk waarin het individu doet wat
het wil, gesymboliseerd door het beeld Bandit Girl van
Bastiënne Kramer en een grote foto van Mathilde Willink. De reis door een bewogen eeuw, gevat in keramiek,
wordt geflankeerd door banieren vol woorden passend
bij het thema en het tijdperk.

Plastiek in de vorm
van een soldatentas,
1975, Diet Wiegman.
(Keramiekmuseum
Princessehof, foto Erik
en Petra Hesmerg)
‘De 20ste eeuw – keramiek als spiegel van de tijd’ is te
zien tot en met 3 juli 2016. Er is ook een audiotour met
toelichting van gastcurator Frans Leidelmeijer. <
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27 september

tot en met 22
november

HOLLANDERWIJK
Wandeling door de honderdjarige Hollanderwijk in
Leeuwarden met aandacht voor de architectuur van
W.C. de Groot.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

1 oktober
SLAUERHOFF-LEZING
Rudi Wester verzorgt de Slauerhoff-lezing in Dorpskerk
Huizum in Leeuwarden.
www.facebook.com/dorpskerkhuizum

4, 11, 18, 25 oktober en 1, 8, 15, 22, 29
november
STADSWANDELING
Historische wandeling door Leeuwarden onder leiding
van een gids.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

6 oktober
‘WEINIG GEPRESTEERD, MAAR BEMIND EN GEËERD’
Conservator Marjan Brouwer vertelt over professor Jan
Willem de Crane (1758-1842).
www.museummartena.nl

11 oktober
MARIA LOUISE EN DE ROL
VAN RELIGIE
Bearn Bilker belicht de rol
van religie in het leven van
Maria Louise. De lezing is in
de Nij Brongergea Tsjerke in
De Knipe.
www.marialouise2015.nl

13 oktober
200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Bearn Bilker vertelt over 200 jaar ‘Koninkrijk der
Nederlanden’.
www.oudheidkamerkollum.nl

15 oktober		
Symposium ‘Wadden op de kaart’
In het kader van de Week van de Wadden.
www.tresoar.nl

17 oktober		
FRYSKE GENEALOGYSKE KONTAKTDEI
Mei û.o. in lêzing fan grêfstiennekundige Hessel
de Walle en in presintaasje oer de nije ferzje fan
AlleFriezen.
www.tresoar.nl en www.fryske-akademy.nl.

17 oktober
INLEVERDAG
Inleverdag van erfgoed van de Tweede Wereldoorlog
met deskundigen die over de objecten kunnen vertellen.
www.friesverzetsmuseum.nl
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Een unieke beschrijving van de
vaderlandse kookgeschiedenis,
boordevol vorstelijke gerechten!

tot en met 28 november
PLANETARIUM EN VERHALEN UIT ’40-‘45
Verhalen uit de oorlogsjaren zoals het onderduiken van
conservator Harke Terpstra.
www.planetarium-friesland.nl

vanaf 17 oktober
BREIEN
Tentoonstelling over de kunst van het breien, van
historische patronen tot het allernieuwste design.
www.friesmuseum.nl

GOUD-GEVONDEN SCHATTEN UIT DE
MIDDELEEUWEN
Terpvondsten zoals de goudschat van Dronryp, de
fibula van Wijnaldum en de schat van Wiuwert.
www.friesmuseum.nl

25 oktober
LEZINGEN WO I
Willem Melching en Paul Moeyes houden elk een lezing
over de Eerste Wereldoorlog.
www.tresoar.nl

• 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

tot en met 3 januari 2016
DAME UIT DE TERP
De dame is in de 7de eeuw begraven in een uitgeholde
eikenboomstam in de terp van Hegebeintum. Van haar
gezicht is een reconstructie gemaakt.
www.friesmuseum.nl

29 oktober en 26 november
GEHEIMEN ONTRAFELD
Maandelijkse rondleiding door de magazijnen van
Tresoar.
www.tresoar.nl

tot en met 3 januari 2016
SCHATTEN OP DE SCHOP
Tekeningen en foto’s uit de Topografische Atlas over de
terpafgravingen in Friesland.
www.friesmuseum.nl

tot en met 30 oktober
KOLLUM MONUMENTAAL
Over Kollum en zijn buitenplaatsen.
www.oudheidkamerkollum.nl

tot en met 10 januari 2016

tot en met 31 oktober

KLOKKEN
Tentoonstelling over Heerenveen als het centrum
voor klokkenmakers met stoel- en staartklokken uit
particuliere collecties.
www.heerenveenmuseum.nl

FEEL, FELT, FELT
Vilten wandtapijten en wandbespanningen van
Claudy Jongstra, met wol van haar eigen schapen en
kleurstoffen van zelf geteelde inheemse verfplanten.
www.tsiispakhus.nl

tot en met 31 januari 2016

tot 1 november

SCHEEPSPORTRETTEN
Schilderijen van zeilschepen van Harlinger rederijen,
gemaakt in de 19de eeuw.
www.hannemahuis.nl

FRITS KLEIN
Tekeningen en ontwerpen van Frits Klein, schepper van
Gurbe en Loltsje, die het nieuws becommentariëren in
de Leeuwarder Courant.
www.frysklanboumuseum.nl

tot en met 3 juli
2016

tot 1 november
LEAFDE FOAR DE LJIP
Schilderijen en beelden met de kievit als onderwerp.
www.frysklanboumuseum.nl

11 november
ANNA CHARLOTTE AMELIA
Nassaulezing door Bearn Bilker over het tragische
leven van Anna Charlotte Amelia, de dochter van Maria
Louise van Hessen Kassel, en over haar zoon, Carl
Friedrich von Baden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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!

tot en met 3 januari 2016

(Foto Heleen Haijtema)

LEEUWARDEN 40-45
Foto’s over het alledaagse leven in de oorlogsjaren.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

(Foto Heleen Haijtema)

tot en met 30 september

PORTRAITS
Beeldend kunstenaar
Jasper Krabbé liet zich
inspireren door een
zelfportret van de door
hem bewonderde schilder
Jan Mankes.
www.museumbelvedere.nl

KERAMIEK ALS SPIEGEL
VAN DE TIJD
Het Princessehofmuseum
zet keramiek neer als
het cultureel geheugen
van de vorige eeuw en
combineert het met
andere kunstvoorwerpen,
historische foto’s,
filmbeelden en meubels.
www.princessehof.nl

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

FESTIVITEITEN & CATERINGSERVICE
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Sfeervolle accommodatie met zalen • Ruim eigen parkeerterrein
Gezellig tuinterras • Lunch en plateservice
Seizoen gerichte à la carte kaart • Tour du monde specialiteiten
Bedrijfscatering • Partycatering
Prinsenweg 1 – 8443 DN Heerenveen/Oranjewoud (Fryslân)
Tel.: 0513 - 636136 – Fax: 0513 - 633966

E-mail: info@dekoningshof.nl - Internet: www.dekoningshof.nl

