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Min of meer zwelgend in welvaart kunnen wij ons onmogelijk inleven in de wanhopige armoede die tienduizenden Nederlanders in het laatste kwart van de 19de eeuw in de greep hield. Geen werk, geen geld,
geen eten. Belabberde huisvesting, aan kindermonden vaak geen gebrek. Trieste uitzichtloosheid is het lot
van de laagste klassen. En dan verschijnt daar Ferdinand Domela Nieuwenhuis, met een heilsboodschap.
Hij weet hoe hij mensen in hun ziel moet raken, hij is immers als dominee opgeleid en heeft ervaring op
de kansel, bijvoorbeeld in Harlingen. Hij verliest zijn eerste en tweede vrouw, en daarmee het geloof in
God, en raakt almaar meer in de ban van het lot van de kanslozen en van het socialisme om daaraan te
ontsnappen. Vooral in Friesland wordt ‘Domela’ aanbeden, want wie anders dan deze messiaanse man
biedt hoop op verlossing? Het zijn geen halfbakken praatjes die hij verkoopt: het kapitalistische stelsel
moet met revolutionaire middelen worden vernietigd. Onvermoeibaar leidt hij de strijd tegen ‘kroeg,
koning, kapitaal, kazerne en kerk’ en verzet bergen werk als redacteur. Maar in zijn toespraken is hij pas
in zijn element en de mensen aanbidden hem. Decennia na zijn dood is zijn werk in de vergetelheid
geraakt. Hoewel? Het is verbazend hoeveel aandacht dit jaar zijn honderdste sterfdag trekt, uitgerekend
in Friesland.
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JOHAN FRIESWIJK

De held van de
(Friese) arbeiders
Toen Ferdinand Domela Nieuwenhuis op dinsdag 18 november 1919 op 72-jarige leeftijd overleed,
werd duidelijk hoe geliefd hij was. De toen 19-jarige veenarbeider Harmen van Houten uit EmmerCompascuum beschrijft dat Theunis van der Duin, een van zijn kameraden, hem het nieuws kwam
vertellen. De tranen biggelden Theunis over de wangen, terwijl hij in het Fries zei: ‘Domela is dea’.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis, circa 1886. (Collectie
Feito van der Wal)
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D

e uitvaarttocht van Domela bracht in Amsterdam
duizenden en duizenden mannen en vrouwen op
de been, vele malen groter dan zijn anarchistische
aanhang. Duidelijk bleek toen, hoe zeer zijn rol in de
opkomst van de socialistische beweging werd gewaardeerd.
Het Algemeen Handelsblad herdacht Domela als een man,
die door duizenden werd verafgood, maar tegelijkertijd door
duizenden werd gehaat. Het Gereformeerd Jongelingsblad
noemde Domela een leider ‘die ons volk vergiftigde en
verder afvoerde op de paden des doods’. De katholieke middagkrant Ons Noorden uit Groningen sprak van ‘een verloren
leven’, dat slechts zure vruchten had opgeleverd.
‘Domela moet zakjes plakken’ leerden tegenstanders van
Domela Nieuwenhuis hun kinderen. De zeven maanden die
Domela in 1887/88 in de cel zat wegens majesteitsschennis
was in hun ogen wat hij verdiende. Maar voor zijn aanhangers werd Domela een martelaar. Op zijn vrijlating volgde
een triomftocht door het hele land, al bedierven hier en daar
tegenstanders de pret.
Friese socialistische arbeiders noemden hun voorman ‘Us
Ferlosser’. Bij velen hing zijn portret in de kamer. Dat gaf
inspiratie, vertelde Hinke de Groot, zoals een Christusbeeld
anderen steun gaf. De in 1969 verschenen geschiedenis van
Wonseradeel beeldde Antje de Boer-Takema af onder het portret van Domela. Zij was toen 92 jaar oud. Dat portret had
altijd in de huiskamer gehangen en – zegt het onderschrift
– zou er blijven hangen, zolang ze leefde. Pingjum was een
rood dorp, vertelt ze, roder kon het niet. Er waren mensen
die zich in een rode kist lieten begraven en de kerktoren van
het dorp was ook al eens rood geschilderd. Haar man Reinder de Boer was een Domela-aanhanger geweest. Eens had
Domela bij hen koffie gedronken. Ze zegt: ‘Ik weet nog wat
hij tegen mij zei, toen hij weg ging. Hij zei: “Wees waar en
tracht te leren leven”. Dat is mij altijd bij gebleven. Hij heeft
iets voor de arbeiders gedaan. Voor ons arbeiders was hij de
verlosser.’ Domela wist te verwoorden wat arbeiders zelf niet
konden.

Domela aan de wand
Antje de Boer was honderd, toen ze voor de VARA-televisie
nog eens werd geïnterviewd. Ze was toen net verhuisd naar
het rusthuis van Witmarsum. Het portret van Domela had
ze niet mogen meenemen, want: ‘Het is hier een katholiek
spultsje’. Vijftig jaar geleden was Domela kennelijk nog een
ware vijand.
Hoe ver de verering van Domela kon gaan, blijkt uit een
verhaal van de kinderboekenschrijfster Tite Hellinga-Zwart.
Domela logeerde tijdens de veenstakingen van 1890 bij haar
vader, bazarhouder Gerhardus Zwart in Gorredijk. Hij had
voor het toen tienjarige meisje een presentje meegebracht.
Het was een wonder van techniek: een blikken automaatje
waar je een halve stuiver in moest doen en dan kwam er een
chocolaatje uit. Ze was er dolblij mee. Maar die halve stuiver
mocht ze niet sparen, had Domela gezegd, dat was kapi-

‘Domela spreekt tot de veenarbeiders’, tekening door
Reint de Jonge. (Collectie
Feito van der Wal)

talistisch. Nee, het geld was bedoeld voor de strijdkas van
de stakers. Al diezelfde avond ‘kwamen er een stuk of wat
mannen bij ons, arme sloebers, en die offerden allemaal een
halve stuiver (in die tijd heel wat meer dan nu) voor het grote
geluk: om iets te hebben van datgene wat hun Grote Leider
kwam. In de rode zakdoek opgeborgen werd het chocolaatje
mee naar huis genomen...’

Eerste rode Kamerlid
Dat Domela niet alleen onder arbeiders populair was, maar
ook bij kleine boeren, zelfstandige ambachtslieden en andere
middenstanders bleek in 1888. Bij de Kamerverkiezingen van
dat jaar mochten velen uit die groepen voor het eerst stemmen, maar arbeiders nog niet. Domela was door de Friese
Volkspartij (een samenwerkingsverband van socialisten en
andere progressieven) kandidaat gesteld in het kiesdistrict
Schoterland. Dat omvatte vijf gemeenten in het oosten van

‘Vaarwel mijn Schoterland,
ontvang een and’ren Heer!
Prent door Johan Braakensiek naar aanleiding van de
herstemming in Schoterland
tussen Domela Nieuwenhuis en Heldt, maart 1888.
(Collectie Ferdinand Domela
Nieuwenhuis Fonds)
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Domela Nieuwenhuis aan
het woord tijdens een openluchtmeeting in Amsterdam
in 1915. (Collectie Johan
Frieswijk)

Oproep van Domela tot het
stichten van een Vredesbond,
1870. (Collectie Ferdinand
Domela Nieuwenhuis Fonds)

Spotprent door Toon Krias
(ps. van Jan Feith) met
Troelstra die parlementaire
actie wil en Domela
Nieuwenhuis die voor een
algemene werkstaking is,
1903. (It Damshûs,
Nij Beets)
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Friesland, met Gorredijk en Heerenveen als belangrijke socialistische centra.
Domela werd gekozen. Hij versloeg de liberale kandidaat,
dankzij de bijna 400 stemmen die hij bij de tweede stemming erbij kreeg. Veel van de kiezers van de afgevallen
antirevolutionaire kandidaat stemden nu op Domela. Dat
was te danken aan een oproep van de antirevolutionaire
kiesvereniging De Drie Gemeenten: ‘Zij en blijve hij dan ook
in beginsel onze vijand, wij gevoelen ons toch gedrongen
U uit te noodigen Uwe stem uit te brengen op den heer
F. DOMELA NIEUWENHUIS’. Voor de kiesvereniging was
de stem op Domela een proteststem tegen de liberalen, die
in de Kamer de gelijkstelling van het christelijk onderwijs
hadden geblokkeerd. De socialisten leerden de antirevolutionairen overigens weldra kennen als een politieke tegenstander bij de emancipatie van de arbeidende klasse. In 1890
werden de veenarbeiders van Nij Beets en de landarbeiders
op het Bildt geconfronteerd met georganiseerde christelijke
arbeiders die optraden als stakingsbrekers.

Bij zijn eerste optreden in de Kamer nam Domela het op
voor de op dat moment stakende veenarbeiders. Hij wilde
het verplicht kopen in de dure winkel van de baas verbieden.
Toen de minister geen actie ondernam, diende hij zelf een
wetsontwerp in. De behandeling daarvan werd echter getraineerd tot Domela in 1891 niet werd herkozen. Zijn aanhang
zag dat hun voorman het niet bij woorden liet, maar trachtte
daadwerkelijk slechte arbeidsomstandigheden aan te pakken.
Domela was ook de eerste parlementariër die voor zijn parlementaire optreden verantwoording aflegde aan de inwoners
van zijn kiesdistrict.
Eind 1889 verhuurden de kerkvoogden van St. Annaparochie
hun kerk aan de plaatselijke afdeling van de kiesrechtbond
voor een optreden van Domela. De ex-predikant sprak er
over de Franse revolutie van 1789 vergeleken met de moderne tijd. De bouwvallige kerk kon zo’n 1.200-1.300 mensen
bergen, maar velen moesten buiten blijven. Ook voor optredens van Van Zinderen Bakker en Vitus Bruinsma werd de
kerk verhuurd. Het provinciaal kerkbestuur greep echter in en
schorste de verantwoordelijke kerkvoogden en 95 lidmaten
die achter hen bleven staan.

Op weg naar de revolutie?
In 1887 wapperde in Gorredijk op de verjaardag van de
koning een rode vlag op de kerktoren. Niemand bleek bereid
in een sneeuwstorm de halsbrekende klimtocht van Van Zinderen Bakker en zijn knecht na te doen. Ook in Oldeboorn
en in Beetgum hees men een rood dundoek op de toren. De
autoriteiten beschouwden dergelijke activiteiten als een provocatie. In mei 1890 werden onder miliciens socialistische
blaadjes verspreid. Een dag later trok een groepje militairen
onder geleide van een veldwachter door Leeuwarden onder
het zingen van het socialistische Vrijheidslied.
De overheid kreeg steeds meer problemen met de groeiende socialistische beweging. In de strenge winters na 1890
kwam het in grote delen van Friesland tot demonstraties
en oploopjes van werklozen, soms met hakpartijen van
politie en marechaussee als gevolg. De burgemeester van
Harlingen meldde ‘voortdurend woelingen, bedreigingen en
demonstratiën, in het leven geroepen door de hier werkzame
socialistische leiders’. De Leeuwarder burgervader vroeg in
januari 1891 om twee detachementen infanterie vanwege de
oploopjes van werklozen.
Op tal van plaatsen werd de staat van beleg afgekondigd.
Ook in Groningen en Drenthe was het nodige aan de hand.
In die dagen waren in de noordelijke provincies zoveel
militairen gelegerd, dat lichtingen militairen een jaar eerder
moesten opkomen, om te voorkomen dat garnizoenen elders
in het land te sterk verzwakt werden. De Friese commissaris der Koningin vroeg de minister een versterking met
betrouwbare troepen. Het grotendeels uit Friezen bestaande
garnizoen in Leeuwarden achtte hij minder geschikt ‘om tot

beteugeling hunner oproerige gewestgenooten te worden
gebruikt’.
Soms leek het of de revolutie in aantocht was. In november 1892 werd op een socialistische cursusvergadering in
Nieuwehorne het vraagpunt ingeleid: ‘Wat moeten wij doen
den dag na de revolutie?’ De schipper van het beurtschip
van Harlingen naar Leeuwarden wist het wel: ‘Vandaag loopt
de oude ruin nog voor het schip, maar volgend jaar is dat
Harinxma – de commissaris – en dan gaat de zweep er over’.
In de groei van de socialistische beweging op het platteland
speelde de Friese Volkspartij een belangrijke rol. Deze coalitie van progressieve krachten was in 1887 opgericht om mee
te doen aan de verkiezingen. Het ging hier om een uniek
Fries fenomeen. Leden van de Sociaal-Democratische Bond
(SDB) waren hierin de drijvende kracht, maar de top van de
Volkspartij bevatte tal van radicale onderwijzers. Die stonden
terughoudend tegenover het optreden en de persoon van
Domela. Bij de verkiezingen van 1888 was aanvankelijk een
minder radicale kandidaat gesteld, de om zijn beginselen
ontslagen leraar dr. J.M. Smit uit Apeldoorn. Maar de andere
afdelingen kozen voor Domela.
Meester Tjepke Nawijn uit Nij Beets zag vol bewondering
hoe Domela Nieuwenhuis de stakende veenarbeiders in
hun hart wist te treffen en aan hen hun positie wist duidelijk
te maken. Maar hij vreesde wel dat zij daardoor in een onhoudbare positie tegenover de veenbazen werden gebracht.
Dat was de reden, dat toen Domela in mei 1890 opnieuw op
het appèl van de stakende veenarbeiders in Nij Beets zou
spreken, hij op station Heerenveen werd opgevangen. Daar
werd hem duidelijk gemaakt, dat nu een samenscholingsverbod was afgekondigd, zijn komst olie op het vuur zou zijn.
Domela keerde terug.
Na 1890 was Domela’s positie niet langer onomstreden. De
niet-herverkiezing in 1891 zorgde voor nieuwe botsingen.
Sommige voormannen in de Volkspartij vonden het niet nodig dat Domela voor de herstemming naar Friesland kwam.
Ze dachten dat hun eigen, meer gematigde optreden betere

resultaten zou opleveren. Maar Domela kwam en bracht al
campagne voerend zijn wittebroodsweken door in de beheerderswoning van het Heerenveense volksgebouw Aurora.
De volgende jaren leverden meer botsingen op en in 1892
kwam het tot een breuk tussen Domela en de Volkspartij
rond het al dan niet meedoen aan verkiezingen. Veel Friese
socialisten kozen bij de breuk tussen de parlementaire en
anti-parlementaire richting in 1894 niet voor een anti-parlementaire opstelling. Maar de overstap naar de in dat jaar opgerichte parlementaire Sociaal-Democratische Arbeiderspartij maakten slechts enkelen. Tegen beter weten in trachtten
zij de verdeelde beweging vast te houden. Geert Lourens van
der Zwaag richtte na 1900 zelfs nog tweemaal tevergeefs een
bond op, waarin voor meer richtingen plaats moest zijn.

< De uitvaartstoet van
Ferdinand Domela
Nieuwenhuis bij het
Centraal Station, op
weg naar de crematie
in Driehuis/Westerveld,
1919. (Collectie Ferdinand
Domela Nieuwenhuis
Fonds)
> Rouwstoet met kransen
bij het begin van de tocht.
(Collectie Ferdinand
Domela Nieuwenhuis
Fonds)

‘Woar is Domela?!’
Toch bleef Domela bij veel Friese arbeiders geliefd. Zijn
portret hoorde bij velen nog jarenlang bij de inventaris. In
Groningen en Drenthe was dat niet anders. De Groningse
anarchiste Cathrien Eimers vertelde dat het portret bij haar
ouders aan de wand een relikwie was. Je mocht er haast niet
naar kijken, laat staan het in de handen nemen. Toen haar
vader overleed en moeder kleiner ging wonen moest dat
portret ergens heen. ‘Nou, dat moest dan maar naar ons toe.
Op een gegeven moment hebben wij dat portret van de wand
genomen. Moe zei direct: “Woar is Domela?!” Ze was zo
kwaad! Ik zei: “Dat hebben we zolang op de vliering”. “Op de
vliering? O, god, dat most je voader ’ns waiten!”’
De revolutie waarvan veel arbeiders hebben gedroomd kwam
er niet. Maar hun denken veranderde wel op revolutionaire
wijze. De arbeidersbeweging zegde de machtigen in politiek,
bedrijfsleven en kerk de wacht aan. De adellijke familie Van
Harinxma had al moeten constateren dat sommig volk hun
landgoed in Beetsterzwaag tot collectief jachtterrein had
verklaard. En dat alles omdat die vermaledijde Domela in
Friesland was verschenen. <

Johan Frieswijk (Leeuwarden,
1943) was als historicus verbonden aan de universiteiten van
Amsterdam en Groningen en tot
zijn pensionering aan de Fryske
Akademy. Hij is bestuurslid van
het Ferdinand Domela
Nieuwenhuis Fonds.
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JAN DIRK WASSENAAR

van de kopie van het Jezus-beeld van Thorvaldsen op zijn
bureau. Hij had de replica van zijn vrouw Johanna gekregen.
Een andere biograaf van Domela Nieuwenhuis, Jan Willem
Stutje, laat weten dat de gelijkenis met Jezus niet alleen door
hemzelf, maar ook door zijn aanhang – en als het op spotten
aankwam zelfs door zijn critici – gemaakt werd.
Zijn Friese geestverwanten verwelkomden hem met de ere
titel ‘Us Ferlosser’. Domela Nieuwenhuis beloofde verlossing
en sprak zo in een vertrouwd religieus register. Hij maakte de
godsdienstige retoriek echter los uit de theologische context
en versmolt die met de rationele ideologie van de sociaal
democratie, met het geloof in de vooruitgang en in emancipatie die op eigen activiteit en niet op een wonder berustte.

Us
Ferlosser

Identificatie

Op het bureau van Ferdinand Domela Nieuwenhuis
stond een beeldje van Jezus, een kleine replica van
een kunstwerk van de Deen Bertel Thorvaldsen.
Domela Nieuwenhuis was een groot vereerder van
Jezus, vooral in diens gedaante als strijder voor wat
hij als de waarheid zag.

T

Domela Nieuwenhuis in zijn werkkamer met in de boekenkast
het Jezus-beeld van Thorvaldsen, 1908. Hij kreeg het beeld van
zijn jong overleden eerste echtgenote. (Collectie Fritz Brupbacher,
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)
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< Marmeren beeld van
Jezus, door de Deen Bertel
Thorvaldsen, 1821. Het
beeld is ruim drie meter
hoog en staat in de Vor
Frue Kirke in Kopenhagen.
(Thorvaldensmuseum,
Kopenhagen)

horvaldsen vervaardigde het Jezus-beeld omstreeks
1825 voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kopenhagen.
Het kunstwerk zou wereldberoemd worden. Hij
maakte, met medewerking van een aantal leerlingen, eerst de
twaalf discipelen van Jezus. Het Jezus-beeld is wel helemaal
van zijn eigen hand. Naar verluidt zou de kunstenaar destijds
met weinig enthousiasme aan de uitvoering van de opdracht
zijn begonnen. Hij was meer thuis op het terrein van mythologische en historische motieven. Het beeld is ook pas na
allerlei omwegen tot stand gekomen: schetsen en tekeningen
getuigen daarvan. Bij de voorbereiding voor het beeld zou
Thorvaldsen evenwel een plotselinge openbaring ontvangen
hebben: hij kreeg oog voor de menselijke lichaamsgestalte.
Toen werd de naar voren gerichte houding van een menselijke figuur zijn ideaal, en zo ontstond het Jezus-beeld. De
kunstenaar wilde daarmee vooral tot uitdrukking brengen dat
Jezus de mensen liefheeft en hen omarmt. Jezus’ gelaatsuitdrukking moest mild en zonder trots zijn.
Volgens biograaf Jan Meyers was er geen vuriger Jezus-fan
dan Domela Nieuwenhuis, die zijn loopbaan in 1870 als
luthers predikant in Harlingen begon.
In zijn studententijd had hij de voorstelling van Jezus als Gods
zoon verruild voor die van de voorbeeldigste mens. Volgens
Domela Nieuwenhuis moest Jezus hersteld worden in zijn
historische gedaante. Zo was Hij voor hem een identificatiemodel: een strijder voor de Waarheid, die een onafhankelijke
houding aannam tegenover het gevestigde gezag – de ideale
mens, dat wil zeggen een mens met Domela Nieuwenhuis’
idealen. Meyers bevestigt dat Domela Nieuwenhuis het beeld
van Jezus voortdurend concreet voor ogen had, in de vorm

Historicus Bert Altena observeerde drie dingen bij Domela’s
beeld van de Jezusfiguur. In de eerste plaats blijkt er een
patroon te zitten in de identificatie van Domela Nieuwenhuis
met Jezus. Die begint omstreeks 1885 en loopt na 1895 af.
Volgens Altena wordt Domela Nieuwenhuis dan ook te oud
voor een vergelijking met Jezus. Toch zijn er nog wel verwijzingen, zoals de bekende prent waar Domela Nieuwenhuis
op de golven staat. In de tweede plaats is Altena’s indruk dat
de vergelijking niet in alle delen van het land even sterk was,
misschien het sterkst nog in Friesland, waar volgens Domela
Nieuwenhuis de socialistische vergaderingen altijd iets religieus hadden. In de derde plaats signaleert hij dat de meeste
vergelijkingen tussen Domela Nieuwenhuis en Jezus komen
van mensen die buiten de beweging staan, van mensen die
met hem gebroken hebben of van tegenstanders. <
 omela Nieuwenhuis
D
afgebeeld ‘als een rots in
de branding van het leven,
weerkaatsend het licht van
de komende dag’. Tekening
door Willem Papenhuyzen,
1919. (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)

Jan Dirk 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.
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KERST HUISMAN

Nationaal schisma binnen
de socialistische beweging
Veenderij in Nij Beets, circa
1927. (Tresoar)

Meeting in 1903 bij
de Kom in Oranjewoud,
de vijver achter Huize
Oranjewoud. (Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis)

Advertentie voor de
Meeting in 1903 in Oranjewoud. (Collectie Johan
Frieswijk)
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Toen Amsterdamse socialisten in 1890 op
de trein stapten om in Leeuwarden de eerste
Meimanifestatie in de open lucht mee te kunnen
maken, werden ze door vrienden uitgezwaaid
met de woorden: ‘Op naar het arme, maar vrije
Friesland’. Dat had zonder twijfel te maken
met de verkiezing van Ferdinand Domela
Nieuwenhuis tot Kamerlid twee jaar eerder in het
Friese kiesdistrict Schoterland, maar ook met de
opmerkelijke geest van verzet en vrijheid in het
Friese land.

daarvoor is zowel economisch als historisch.
In 1820 was Friesland een modern gewest, met veel kleine
bedrijven en een boerenstand die was gericht op export en
handel. Aan het einde van de eeuw was Friesland bijna tot
een economische ruïne vervallen. Vaak wordt als belangrijkste oorzaak daarvan de ongekend zware crisis van 18801900 in het boerenbedrijf genoemd. Er is echter ook een
belangrijke structurele oorzaak voor dit economische verval.
Het vormen van eenheidsstaten in de 19de en 20ste eeuw
is haast nooit gunstig geweest voor de economie van in die
staten perifeer gelegen regio’s. Pas door de opkomst van de
verzorgingsstaten na de Tweede Wereldoorlog konden daarin
correcties worden aangebracht.
Daar komt bij, dat eenheidsstaten ook meestal niet op democratische wijze tot stand kwamen. In het Nederlandse geval
was dat ook zo; de Nederlandse eenheidsstaat is ontstaan
als gevolg van een staatsgreep in Amsterdam in het begin
van de Franse Tijd. Die ondemocratische toestand is bestendigd na de Franse Tijd. De voormalige Republiek der Verenig-

de Nederlanden werd een monarchie, die naar de wens van
de grootmachten Pruisen en Engeland vooral moest gaan
dienen als bolwerk tegen het revolutionaire Frankrijk. Er was
binnen het Nederland van na 1813 ook geen mogelijkheid
voor democratisch verzet tegen ongelijkheid. Dat kwam pas
op zijn vroegst na de invoering van het algemeen kiesrecht,
honderd jaar later.

Meisje bij een plaggenhut, waarschijnlijk in de buurt van Oldeouwer,
circa 1905. (Tresoar)

Plaggenhut te Zwagerbosch, bewoond door de familie A. de Vries,
circa 1905. (Tresoar)

Hongeroptocht
Economisch gezien was er speciaal voor Friesland ook nog
een ander probleem: het naar elders vertrokken uitwonend
grondbezit. De in het zog van de stadhouder en zijn aanhang
uit Friesland vertrokken grootgrondbezitters konden door
de gemeenten niet meer worden aangeslagen in de belastingen, terwijl juist die gemeenten vanaf 1880 steeds meer
aanvragen van bijstand van werklozen kregen te verwerken.
Maili Blauw, die in 1995 een onderzoek publiceerde over dat
‘vertrokken geld’, berekende dat op een totaal tussen 1832 en

Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927), socialistisch
voorman, haalde in 1882
Domela Nieuwenhuis naar
Gorredijk. (Tresoar)

I

s er sprake geweest van een verschil tussen de linkse
beweging in Friesland en die elders in Nederland?
Dat verschil is heden ten dage niet meer te zien. Maar
de linkse beweging is ook zelf ingrijpend veranderd, in
vergelijking met de begintijd. Dat kan toen anders zijn
geweest. Er zijn indicaties die daarop wijzen. De verklaring

11

THEMA FERDINAND DOMELA NIEUWENHUIS

Affiche van SDAP met
lijsttrekker Harm de Boer.
(Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis)

Poster van de Volkspartij,
einde 19de eeuw. (Inter
nationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis)

1890 van 3 tot 3,5 miljoen. Zij onderzocht voor haar proefschrift vier kadastrale gemeenten: Baard, Hallum, Nijehaske
en Surhuizum. Het door Blauw berekende bedrag komt in
moderne koers neer op een som tussen de 66 en 77 miljoen
gulden. Die vier kadastrale gemeenten hoeven echter nog
lang niet doorslaggevend te zijn voor de werkelijke aderlating. Grote delen van de grond in oostelijk Opsterland waren
ook in handen van niet daar wonende eigenaren. Dat is
wellicht nog niet zo significant, maar dat is wel het geval met
het veel rijkere Barradeel. Het werkelijke bedrag zal daardoor
aanmerkelijk hoger uitkomen dan het door Blauw becijferde
bedrag, maar dat weten we helaas niet.
De socialist Rindert van Zinderen Bakker klaagde er in de
Veenderijenquête van 1891 over dat juist door dat niet aan te
pakken financiële probleem zoveel uitgegraven turfland niet
kon worden aangemaakt. Dat zou een prachtige bijdrage in
de strijd tegen werkloosheid zijn geweest en tot een beter
bestaan van de armen hebben geleid. In plaats daarvan staan
de Friese kranten in die dagen vol met berichten over honger
optochten en een smeekbede om werk en brood.
Gedurende de hele 19de eeuw is er sprake van arbeidersverzet in de graverijen in het Friese laagveen. Die strijdbaarheid
12

bestond elders ook, maar deze uitte zich meestal
alleen als bij incidentele werken, zoals het graven
van kanalen of het herstel van dijken massa’s losse
arbeiders samen kwamen. Zulke stakingen hadden
geen blijvende impact op de bevolking in een bepaalde streek. Dat was anders in de lage veenderijen
van Friesland, van de Noordwolder veenpolder aan
de Fluessen en de Groote Veenpolder in Weststellingwerf tot en met de veenderijen bij Terwispel,
Tijnje en Beets. Die stakingen hadden daarom
ook uiteindelijk hun uitwerking op de mentaliteit
van de bevolking eromheen. Dit verklaart voor een
belangrijk deel waarschijnlijk ook de grote aanhang
later van het socialisme in laagveengemeenten als
Opsterland, Schoterland en Aengwirden (de streek
tussen Terband en Gersloot).
Het is opvallend dat er lang in het Friese hoogveen
rust heerste, maar die rust was schijn. Uit de Veenderijenquête van 1891 blijkt dat er in het hoogveen
bij Appelscha ook schrijnende toestanden bestonden. En ook eerder in de eeuw (1845) blijkt uit een
hartverscheurende beschrijving van de Surhuisterveenster predikant Tonnis van Duinen van zijn
bezoek aan de plaggenhutten en holwoningen in
de tot zijn gemeente behorende Surhuisterveenster
heide (Boelenslaan) hoe erg het ‘op de heide’ was.
In het hoogveen had het schijnbaar ontbreken van
verzet alleszins te maken met de strakke loonreglementering via de laweiscontracten die de compagnons, de bezitters van het hoogveen, toepasten. In
het laagveen was er niet één veeneigenaar, er waren
talloze. Ze trokken ook meestal niet dezelfde lijn.
Gedurende een groot deel van de eeuw bood het solistisch
optreden van veenbazen en -baasjes ook enige ruimte aan
de arbeiders. Die daar, de hele eeuw door, gebruik van
maakten. Dit had op zijn beurt weer invloed ‘op de heide’.
Daar leefden tal van losse arbeiders die in de lente in de lage
graverijen gingen werken zo nogal eens betrokken waren bij
stakingen.

Friese vrijheid
Een intrigerende vraag is, of er bij dit opvallende arbeidersverzet in Friesland ook sprake kan zijn geweest van een
speciaal ‘Fries’ aspect. Revolutionaire nieuwe ideeën als
liberalisme, nationalisme en socialisme, die in de 19de eeuw
het licht zagen, zijn ook aan Friesland niet voorbijgegaan.
Ze hebben mogelijk zelfs hier wel meer te betekenen gehad
dan op andere gebieden. Dat geldt zeker voor het socialisme.
Nergens had het socialisme omstreeks 1900 zo’n massale
aanhang als in Friesland, zozeer zelfs dat Friesland lange
tijd geldt als centrum en brandpunt van het socialisme in
Nederland. In Friesland werd in 1887 een eigen socialistische
partij, de Friesche Volkspartij, opgericht, die groter is dan

de ‘landelijke’ Sociaal-Democratische Bond van Ferdinand
Domela Nieuwenhuis. Heel belangrijk is ook, in 1888, de
verkiezing van ‘Domela’ tot Kamerlid in het Friese kiesdistrict
Schoterland. Dat bestond uit de gemeenten Schoterland, Opsterland, Aengwirden, Utingeradeel en Haskerland.
Volgens Troelstra in zijn Gedenkschriften zou die massale
aanhang van het socialisme in Friesland te maken hebben
met het oude idee van de Friese vrijheid. De voorstelling
van de Friese vrijheid leefde oorspronkelijk bij de elite in de
Friese landen tussen Vlie en Wezer, maar werd in de loop van
de eeuwen door andere groepen uit de bevolking voor eigen
doelen overgenomen. Dat gebeurde ook in de Friese arbeidersbeweging, waar wel degelijk ‘Fries-nationale’ opvattingen
bestonden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het lied ‘Op, Friezen,
Op!’ dat op de wijze van het ‘Frysk bloed tsjoch op’ is gedicht
door de socialistische voorman Tjeerd Stienstra en dat is
gezongen op de eerste Nederlandse Meidemonstratie in de
open lucht, in 1890 in Leeuwarden. In dat lied wordt heel
duidelijk een beroep gedaan op Fries-nationale sentimenten:
‘Op, Friezen, op! der falt for ’t rjucht te striden; Kom bljuw
nou net fen fierren stean! Der wirdt Jimm’ nou, krekt lykas yn
âlde tiden, De kar: ‘for rjucht of ûnrjocht’ bean.’
De voormannen in Holland hadden daar helemaal geen begrip voor. In zijn blad Recht voor Allen schreef Domela Nieuwenhuis: ‘Het is alsof Friesland een eiland is, waar andere
verhoudingen bestaan en waar alles verschilt van elders. Dat
is speculeren op een provincialisme, waartegen moet worden
opgekomen. Wij zijn Nederlanders, hetzij we in Friesland
wonen, hetzij we in een andere provincie wonen en dit moet
niet uit het oog worden verloren.’ Dat was wel een heel sterk
etatistische opmerking van iemand die zich zou ontwikkelen van christen tot anarchist, en ook wordt gezien als de
grondlegger van het anarchisme in Nederland. Hij miskende
bovendien dat er in Friesland toch wel wat bijzonders aan de
hand was.

Eigen gezicht
De Domela-biograaf Meyers zegt zonder meer dat hier kan
worden gesproken van een nationalistische Fries-Hollandse
tegenstelling. Die tegenstelling was bijzonder schadelijk
voor de beweging en leidde tot de ondergang van zowel de
Sociaal-Democratische Bond als de Friesche Volkspartij.
Volgens Meyers lag de wezenlijke oorzaak echter bij Domela
Nieuwenhuis en zijn dogmatische aanhang in Amsterdam.
Zij zochten de kracht in het ideologische isolement. De Friesche Volkspartij was meer gericht op een bredere samenwerking met andersdenkenden. Het is er waarschijnlijk ook de
verklaring voor dat juist het fenomeen van de rode dominees
in Friesland zo opvallend was.
De strijd tussen Friese onafhankelijkheid en Nederlands
centralisme speelde nog lang een grote rol in de sociaaldemocratie. Dat had te maken met de sterke inbreng in
de beweging voor 1930. Tot en met 1918 was Friesland het

gewest met de meeste SDAP-leden, maar ook na 1930 bleef
het een rol spelen. Dat kwam in 1932 tot uiting in het geschil
rondom het Friese Kamerlid Harm de Boer. Het landelijke
partijbestuur wilde met het oog op een toekomstige samenwerking met de katholieken aanpassing van de SDAP aan de
confessionele politiek. Dat betekende dat de partij zich ging
keren tegen bijna alles waar Troelstra, en met hem veel Friese
SDAP’ers, voor stonden. Zij stonden wel open voor samenwerking met christenen, maar zeker niet voor aanpassing van
de socialistische idee aan de confessionele politiek.
In dit verband moet ook het in 1928 door Marten Scholten en
Jelle Brouwer opgerichte Sosiael-Demokratysk Frysk Forbân
neamd wurde. Het SDFF, dat werd gesteund door Troelstra
en Harm de Boer, meende dat de strijd voor het socialisme
in Friesland alleen kans van slagen had, als daarbij uitgegaan
werd van de bijzondere Friese positie, met zijn voorstellingen van eigenheid en traditie van vrijheid. Het SDFF beriep
zich op de denkbeelden van onder anderen de Oostenrijkse
sociaal-democraten Otto Bauer en Karl Renner. Bauer had
zich voor de Eerste Wereldoorlog uitgesproken voor een
specifieke vorm van culturele autonomie voor alle naties en
in de oorlog zelfs voor het recht van elke natie op het scheppen van een eigen staat. Tijdens de oorlog sloot de bekende
Russische bolsjewiek Lenin zich hierbij aan in zijn bekende
boek: Het recht van de naties op zelfbeschikking.
Het SDFF voerde een rode vlag met de Friese pompeblêden
erin. Zolang de SDAP op een internationalistisch standpunt
stond, kon de partij het SDFF wel verdragen. De verhouding
met de SDAP verslechterde snel toen de landelijke partijorganisatie, met Koos Vorrink aan kop, steeds sterker koos
voor nationaal-Nederlandse standpunten, totdat in 1937
het nationaal-Nederlandse idee met al zijn voorstellingen
door de partij werd omarmd. Het ‘eigen gezicht’ van het
Friese socialisme is langzaam, maar zeker, in de vergetelheid
geraakt. <

Het begin van de sociale
woningbouw met een zogenoemde armenkamer, de
‘Foksehoale’, aan de zuidzijde
van de Schoterlandse
Compagnonsvaart in
Hoornsterzwaag. Links met
wandelstok Rindert van
Zinderen Bakker, 1900.
(Tresoar)

De Fries Harm de Boer was
van 1930 tot 1933 Kamerlid
voor de SDAP. (Tresoar)

Kerst Huisman (Terwispel, 1940)
was onderwijzer en werd daarna
journalist bij de Friese Koerier,
vervolgens redacteur bij de
Leeuwarder Courant. Hij schreef
tal van publicaties over de Friese
geschiedenis met nadruk op
sociale onderwerpen.
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YME KUIPER

Het Meer omstreeks 1960
(links) richting het noorden, naar het veld waar de
meeting in 1890 plaatsvond.
Het huidige beeld laat de
bebouwing van Het Meer
richting het zuiden zien. Het
Meer hoorde bij de gemeente
Schoterland, maar het veld er
vlak achter bij de gemeente
Aengwirden. (Collectie Feito
van der Wal)

Het
Domelaspoor
terug
Het Meer is een buurtschap tussen Heerenveen en De Knipe. Eens liep door Het Meer de Schoterlandse Compagnonsvaart,
maar die is in 1970 gedempt. Verderop loopt de vaart wel door. Tussen 1909 en 1915 had de jonge Jan Mankes (1889-1920) in
zijn ouderlijk huis in Het Meer een atelier. Dat bevond zich aan de noordkant van de vaart, schuin tegenover een brug. Pal over
die brug begon de weg die naar Oranjewoud voerde; deze zogeheten Woudsterweg heeft Mankes in een schilderij vereeuwigd.
Wat dichter naar Heerenveen stond de molen De Volharding van Yme Kuiper (1838-1926), mijn betovergrootvader. Daar weer
een paar honderd meter vandaan lag de boerderij, met daarachter de landerijen, van Pier Haitses de Vries (1839-1907). De boer
en de molenaar waren vrienden.
Publiek bij de meeting in Het
Meer in 1890. Het kaartje in
de inzet was het label dat de
aanwezigen op hun hoed op
pet droegen. (Collectie Feito
van der Wal)

14

A

l in de vroege jaren 1880 waren ze in de ban geraakt
van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Zo lazen en
spelden zij zijn blad Recht voor Allen, luisterden
naar hem in het Heerenveense Posthuis en beleefden in
1888 een jubeljaar. Hun held was toen door het kiesdistrict
Schoterland tot Tweede Kamerlid gekozen. Zelf hadden
ze met geestverwanten uit Heerenveen en Gorredijk
propaganda gevoerd voor zijn verkiezing. Domela sliep bij

verkiezingsbijeenkomsten regelmatig in de molenaarswoning
van Kuiper. Deze had jaren eerder al in woord en geschrift
(De Dageraad) gewezen op de mindere stand die werd
uitgezogen als slaven, opdat hun patroons in weelde konden
leven. Multatuli was zijn lievelingsschrijver.
Op zondag 17 augustus 1890 vond op een weiland van
De Vries de grootste kiesrechtmeeting plaats die tot dan
toe in Nederland was gehouden. Ruim 15.000 mensen

waren met trein, tram, stoomboot, schip, praam, wagen
of lopend naar Het Meer bij Heerenveen gekomen. Uit
Amsterdam waren duizend personen met extra treinen
naar Friesland afgereisd. Ze hadden een eigen fanfarekorps
meegenomen. Alleen al uit St. Jacobiparochie in Het Bildt
waren 600 arbeiders opgekomen. Willem Vliegen schreef
later in De dageraad der volksbevrijding dat nog jaren nadien
‘de deelnemers opgetogen waren als ze er van spraken’. Dat
deed ook de landarbeider Imke Klaver in zijn in het Fries
geschreven herinneringen. Hij was er als jongen die dag met
twee van zijn zusters en hun mannen in een melkscheepje
naar toe gevaren. ‘It wie enorm sa’n folk as der op ta setten
kaem. (…) Onder de sprekkers wie ek Domela Nieuwenhuis,
dy ik doe foar it earst seach.’
Dat laatste is niet waar – Domela schitterde door afwezigheid,
hij kuurde in Zwitserland. De organisatoren, onder wie
Kuiper en De Vries, hadden alles op alles gezet Domela juist
voor deze gelegenheid naar Friesland te krijgen. Tevergeefs
- Domela kwam niet. Klaver citeert ook het refrein van het
lied dat die dag alom was gezongen: ‘Op naar de Meeting
op!/Uit ieder stad en oord!/Trekt op, Trekt op; door ’t heele
land/Wordt luid en forsch die kreet gehoord.’ En hij vervolgt
dan met: ‘Al dy minsken der op it lân by elkoar, dy stiene to
harkjen nei de sprekkers dy der boppe út op de stellaejes
stiene to praeten, wie sa hwat bûtengewoans, dat it hiele
libben by bliuwe moast.’ Die sprekers waren acht mannen
en een vrouw, Wilhelmina Drucker. Behalve haar waren dat
vijf Friezen (Bruinsma, Van Zinderen Bakker, Van der Zwaag,
Stienstra en Rauwerda) en drie Hollanders (Van Emmenes,
Van Helsdingen en Fortuyn). Er waren vier spreekgestoelten,
van waaraf de sprekers elkaar afwisselden. Indrukwekkend
waren de 66 vaandels die rond de grote tent waren geplaatst.
Van de bijeenkomst is slechts een, nu iconisch geworden,
foto bewaard gebleven. We zien daarop mannen met hoeden
en petten, vrouwen met het oorijzer maar sommige onder
hen in deftige zomerdracht en een enkele met parasol. Twee
personen op die foto zijn later herkend als de kastelein van
Bovenknijpe: Abe de Vries en zijn vrouw Anna.
Het Meer, een zonnige morgen in augustus 2019. We zijn
op bezoek bij Feito van der Wal (*1940), naar eigen zeggen

‘electro-technicus zonder spanning’. Feito heeft zijn leven
lang in Het Meer gewoond – in verschillende huizen, in een
straal van niet meer dan enkele honderden meters. In zijn
jeugd was de vaart er nog. Hij kan gerust de historicus van
Het Meer en De Knipe worden genoemd; in ieder geval het
historisch geweten van de streek. Met hem gaan we op deze
zonnige morgen op pelgrimage naar het terrein waar eens
de meeting aller meetings plaatsvond. Zijn vriend Adriaan
van Opstall is eveneens van de partij. Nagenoeg achter het
huidige woonhuis van Feito stond de molen De Volharding
van Yme Kuiper. Die was daar in 1881 gebouwd, nadat het
jaar daarvoor Kuipers molen in het centrum van Heerenveen in vlammen was opgegaan. In de jaren 1920 was de
molen al buiten bedrijf en enige tijd later brak men deze af.
Het molenaarshuis waar Domela ooit had verbleven staat
er nog steeds. Waar bevond zich nu precies de plek van de
meeting? Feito had het inmiddels goed uitgezocht en al
eens de locatie aangewezen in zijn historische nieuwsbrief.

Molenaar Yme Kuiper (18381926). (Collectie Feito van der
Wal)

Molen de Volharding in Het Meer, in het huis ervoor woonde molenaar Yme Kuiper. In 1934 is de
molen gesloopt. De firma Kuiper verhuisde naar Heerenveen, de vaart in Het Meer werd ongeschikt
voor de toevoer van graan. Het bedrijf bestaat nog steeds, met ook weer een Yme Kuiper aan het roer.
(Collectie Feito van der Wal)
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Het Posthuis in Heerenveen
waar Domela Nieuwenhuis
in 1888, 1890 en 1903 voor
een afgeladen zaal van 800
mensen sprak. Prentbriefkaart
uit circa 1915.

Jan Mankes woonde aan
Het Meer en schilderde de
Woudsterweg, de weg tussen De Kom/Oranjewoud
en zijn woonplaats. (RKD
- Nederlands Instituut voor
Kunstgeschiedenis)
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Die plek lag waarachtig niet in Schoterland, maar net over
de grens met de gemeente Aengwirden. Vandaar dat in
1890 drie burgemeesters verantwoordelijk waren voor de
goede gang van zaken rond de meeting: die van Haskerland,
omdat in dat deel van Heerenveen het station lag, die van
Schoterland, vanwege de stoet die door zijn gemeente trok
naar de toegang tot het meetingterrein en, ten slotte, die van
Aengwirden omdat het bewuste weiland kadastraal tot zijn
gemeente behoorde.
‘Hjir is ’t ’, zei Feito, terwijl we bij een kleine, voormalige
boerderij waren aangeland. Direct stelden we vast dat het
pad dat naar het gebied daarachter leidde absoluut het
authentieke pad uit de zomer van 1890 moest zijn. Kon niet
missen. Groot was de verrassing toen we na vijftig meter
verder lopen op een fraai nagenoeg geheel door bomen en
bos omzoomd terrein stonden. Was dit de juiste locatie?
‘Jawis’, aldus Feito, en hij pakte er de print van zijn HisGisonderzoek bij waarop we de enorm lange kavel van Pier
Haitses de Vries’ vader zagen. ‘Dit was allemaal weiland, tot
zover je kon zien, niks nog geen bos en bomen.’ We waren
het als trio direct eens: wat een fraaie plaats van herinnering.
Uiterst geschikt om hier nog eens een meeting te houden.

Eén probleempje – Domela was er toen in 1890 niet bij
geweest. En Troelstra wel – tja. Die had in zijn memoires
over zijn aanwezigheid geschreven dat hij juist op deze plek
‘voor het eerst de socialistische beweging in haar revolutionairen vorm’ had aangetroffen. Mooi gezegd, maar vier jaar
later haalde hij zelf, met onder andere genoemde Vliegen, in
Zwolle de revolutionaire angel eruit door aldaar de SDAP op
te richten.
In 1891 werd Domela Nieuwenhuis niet herkozen in het
district Schoterland. Hij was er zelf niet rouwig om. Het was
veel beter de strijd tegen de grote heren buiten het parlement
te voeren. De molenaar en de boer uit Het Meer waren dat
volledig met hem eens. Nog voor de verloren verkiezingsstrijd had het duo met enkele plaatselijke medestanders een
voormalig kerkje aan de Verlengde Dracht in Heerenveen
gekocht. Dat doopten ze om in het volksgebouw Aurora.
Vanzelfsprekend was Domela gevraagd de officiële opening
te doen. Dat deed hij graag, want dan kon hij mooi uitleggen
waarom voortaan buitenparlementaire strijd veel beter was.
Hij kende trouwens het gebouw, want tijdens de verkiezingscampagne had hij daar met zijn vierde echtgenote hun
wittebroodsweken doorgebracht.

Notoire opruiers
Terwijl we nog wat rondstruinen op het voormalige weiland
van de doopsgezinde Pier Haitses de Vries komt het gesprek
op de weerstand die ‘de rooien’ steevast ontmoetten
als ze ergens een meeting wilden houden. Veel Friese
logementhouders vreesden verlies van klandizie als ze zalen
verhuurden voor optredens van notoire opruiers als Domela
Nieuwenhuis. Het Posthuis leek een soort uitzondering. In
maart 1890 waren hier ruim 800 personen, onder wie 50
vrouwen, aanwezig bij een twee uur durende toespraak van
Domela. Daarin legde hij rekenschap af van zijn gedrag in de
Tweede Kamer. Aan het einde van de avond had de menigte
desgevraagd onder donderend applaus instemming betuigd
met Domela’s optreden waarna de tot de nok gevulde
zaal spontaan het Vrijheidslied had gezongen. Vreemd is
dat er zo weinig foto’s bewaard zijn gebleven van al die
bijeenkomsten en meetings die omstreeks 1890 in Friesland
zijn gehouden. Van deze hele grote in Het Meer kennen we
er maar een. Niet gemaakt door de bekende lokale fotograaf
Henri Paul Emile de la Roche Busé (1857-1940), maar door
een zekere De Vries uit Sneek. De eerste had zelfs apart in
de krant laten zetten dat hij geen foto’s had gemaakt van de
meeting. Later fotografeerde hij wel de afgrijselijke behuizing
van de allerarmsten in Nijbeets.
We moeten voor de sfeer en stemming van de meetings
vooral afgaan op de beschrijvingen in de pers. Die zijn er
nu in overvloed via Delpher te vinden. Op die manier komen
we te weten dat Pier Haitses de Vries aan het einde van
de middag op zijn eigen weiland was toegejuicht door de

menigte, omdat hij – tussen al die liberale boeren – zijn
terrein beschikbaar had gesteld. In de tenten op het terrein
– er worden twaalf maar ook twintig genoemd – waren
versnaperingen te krijgen maar geen alcoholische dranken.
Tijdens de meeting was gecollecteerd voor de stakende
Bildtse arbeiders; er was bijna 300 gulden opgehaald.
Sommige kranten meldden dat 20.000 mensen op de
meeting waren, weer andere noemen het getal 12.000. Recht
voor Allen houdt het op ruim 15.000.
Veel minder bekend is dat drie jaar later weer vanuit dezelfde
lokale, Domeliaanse kringen van De Vries en Kuiper het
initiatief kwam een nieuwe, grote landelijke meeting te
organiseren. Niet het stemrecht maar het privaatbezit was
nu hoofdthema. Kort en goed: dat moest afgeschaft worden!
Opnieuw koos het lokale organisatiecomité, waarvan Kuiper
dit keer voorzitter was, voor de maand augustus. Recht voor
Allen, dat inmiddels drie keer per week verscheen pakte op
19 augustus 1893 groot uit op de voorpagina met een vette
kop over de hele breedte: ‘Naar de meeting te Heerenveen!’
Eveneens op die voorpagina stond het hele programma
van zondag 20 augustus vermeld: vanaf de optocht om elf
uur te beginnen in Heerenveen naar het sprekersterrein te
Oranjewoud tot en met de muziekuitvoering aan het einde
van de meeting en de sluiting om vijf uur. Sprekers en
zangkoren uit verschillende plaatsen wisselden elkaar die
dag steeds af.
Nu was Domela Nieuwenhuis prominent aanwezig en
onmiskenbaar de grote man van deze meeting. Verschillende kranten schreven dat wanneer hij het woord voerde de
meeste aanwezigen zich rond hem schaarden. Al de avond
daarvoor was het een drukte van belang geweest in Heerenveen. Bij de optocht naar Oranjewoud waren 150 vaandels
en banieren meegetroond. Van de meelopende burgemeester van Schoterland mocht pas muziek worden gemaakt of
gezongen buiten de bebouwde kom, want er waren nog kerkdiensten. Om precies twaalf uur had voorzitter Yme Kuiper,
namens de afdeling Heerenveen van de SDB, de meeting
geopend. Bijna was hij uitgesproken of een van de tribunes

Advertentie voor een vergadering in het Posthuis in 1888 met
Domela Nieuwenhuis als spreker, mede georganiseerd door Yme
Kuiper. (Collectie Feito van der Wal)

stortte in. Gelukkig raakte niemand gewond, maar daarmee
was de meeting wel op heel bijzondere wijze geopend.
De keuze voor Oranjewoud was even bijzonder. Hier woonden de allerrijksten van de gemeente, met voorop
mr. J. Bieruma Oosting, eigenaar van veel grond, boerderijen
en het buiten Oranjestein. Hij was onlangs in het socialistische blad De Klok van Geert Lourens van der Zwaag nog
door Yme Kuiper in een lange ingezonden brief van gemeentelijke belastingontduiking beschuldigd. Min of meer op
de landgoederen van de hoge heren slingerden de ‘rooie
sprekers’ hun banvloeken over het privaatbezit de menigte in. En die zong weer uit
volle borst liederen over andere tijden die
gingen komen.
Ongeveer 10.000 mensen luisterden
naar de redes van Domela Nieuwenhuis,
Troelstra, Van Emmenes, Helsdingen, Van
der Zwaag, Polak, drie nog wat minder
bekende sprekers én ‘burgeres Keller’.
Eerstgenoemden voerden meerdere keren
het woord. Burgemeester Engelman had
er niet om gevraagd, maar commisaris des
Konings Harinxma thoe Slooten had toch
maar de marechaussee naar Oranjewoud
gedirigeerd. De eerste bedacht toen een
list: de mannen dienden zich gedeisd te
houden in het naburige etablissement
De Tent. Aldus geschiedde. Bleef het in
Oranjewoud en Heerenveen kalm en rustig, dat was niet het geval in Leeuwarden
en Utrecht toen daar ’s avonds laat de treinen met opgetogen meetinggangers aankwamen. In beide steden vonden
schermutselingen plaats met vijandige Oranjeklanten, veelal
behoorlijk in de olie, én met de politie.

De reus van het proletariaat
Daarna zakte de populariteit van de rode meetings met
Domela behoorlijk in. Totdat in 1903, met de nationale
spoorwegstaking, Domela’s vlam nog een keer in de pan
vloog. Weer was het Posthuis in Heerenveen begin maart
1903 afgeladen vol. De toehoorders onderbraken Domela’s
rede menigmaal met gejuich en applaus. De aanwezige
journalist Jacob Hepkema vond Domela milder geworden. Het
slot van zijn optreden gaf hij letterlijk weer. Met de algehele
werkstaking staat eindelijk de reus van het proletariaat op,
verkondigde Domela. ‘Eerst dan kan bewaarheid worden wat
Multatuli zo eenvoudig maar waar heeft uitgesproken in deze
woorden: “De roeping van den mensch, is mensch te zijn.”
(Applaus).’ De boer en de molenaar – ze zullen die avond laat
en gelouterd naar Het Meer zijn teruggekeerd, wie weet in een
door sterren en maan verlicht landschap zoals Mankes dat
bijna tien jaar later schilderde. <

Foto onder de tekst: Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
(Collectie Ferdinand Domela
Nieuwenhuis Fonds)

Het voormalige kerkje
in Heerenveen werd
volksgebouw Aurora toen
Yme Kuiper en Pier Haitses
de Vries het met een paar
anderen kochten. De
naam Aurora, godin van
de dageraad, verwees naar
hun idealisme. Domela
Nieuwenhuis deed de
opening. (Collectie Feito van
der Wal)

Yme Kuiper (Heerenveen, 1949)
is emeritus hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
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THEMA FERDINAND DOMELA NIEUWENHUIS

JOHAN FRIESWIJK

buurtscenario overnamen: ‘100% plantsoen’ mét een flinke
opknapbeurt. De bewoners konden kiezen uit drie ontwerpen, het resultaat was een landschapstuin. Eerder dit jaar, op
de door de Bewonerswerkgroep georganiseerde Domela-dag,
is het parkje feestelijk heropend. De bewoners en vrijwilligers
helpen met het onderhoud van het plantsoen. Sinds 2013
organiseren zij daar jaarlijks hun eigen Domeladag.
In Beekbergen werd in augustus 1927 het Troelstra-oord
geopend, een scholings- en vakantiecentrum van de sociaaldemocratisch georiënteerde vakbeweging. Vier jaar later
kocht de radicale vakbeweging, verenigd in het Nationaal
Arbeids-Secretariaat (NAS), dicht daarbij een terrein. Daar
konden voortaan de tiendaagse jeugdkampen, die het
met het NAS verbonden Vacantie Kinderfonds sinds 1923
organiseerde, een plaats krijgen. Als er geen kampen waren,
konden volwassenen er goedkoop een vakantie doorbrengen.
Het terrein kreeg de naam Ferdinand Domela Nieuwenhuisoord. De aankoop wilde men voor een belangrijk deel financieren met de verkoop van 25.000 loten van een gulden per
stuk. Het Domela Nieuwenhuis Fonds verstrekte alvast een
hypothecaire lening.

Domela Nieuwenhuis-oord

Marcherende kinderen op
vakantie op het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-oord, 1936.
(Collectie Dick de Winter)

Met Domela’s naam

Vol goede moed begon men met de aanleg van voorzieningen. Het eerste gebouwtje dat er kwam, was een pompstation, ook werden een waterleiding en omheining aangelegd.
In het najaar van 1931 was het geld echter op en bleek dat de
verkoop van loten zwaar tegenviel. Er waren eind dat jaar nog
19.000 van over.

Het houten gebouwtje met een rieten dak kreeg de naam
Willem Beek-huis. Genoemd naar Beek, een timmerman
met grote verdiensten in de revolutionaire vakbeweging en
een ware Domela-aanhanger. Hij en zijn vrouw maakten
het mogelijk dat het werk aan het vakantieoord, ondanks de
geldzorgen, door kon gaan.
In 1936 werkte men voor de kampen voor jeugdige werklozen
een tijdje samen met de christelijke commissie voor werk-

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-museum, opgericht te zijner nagedachtenis, is precies dertig jaar
geleden ondergebracht bij Museum Heerenveen. Daar bevindt zich een deel van zijn studeerkamer:
vele boeken uit zijn omvangrijke bibliotheek en zijn schrijfbureau. Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis
Fonds, in 1914 opgericht om de oude socialistische voorman een zorgenvrije oude dag te bezorgen, is
daarvan de eigenaar. Ook een aantal straatnamen houdt de herinnering aan de socialistische voorman
levend. Er zijn ook minder bekende voorbeelden die Domela’s naam dragen.
Spaarvarken en mok met
afbeelding van het pomphuis
van het oord. (Marktplaats).
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n Amsterdam staat op het Nassauplein een standbeeld
van Domela. Niet ver daarvandaan, aan de andere kant
van het spoor, is een plantsoen met Domela’s naam. Op

die plaats stond tot in de jaren zestig de indrukwekkende
Maria Magdalenakerk. Dat was de reden dat de bewoners
van de Spaarndammerbuurt, een rood bolwerk in het toch al
linkse Amsterdam, een halve eeuw lang het roomse verleden
van deze plek het liefst wilden vergeten.
Toen in 2015 bleek dat er plannen waren voor een hotel en
koopwoningen op deze plek, kwam de omliggende buurt
echter in opstand. De bewoners lieten zien dat het plantsoen niet voor niets de naam van Domela had gekregen.
Zij zorgden ervoor dat het stadsdeel in plaats van flats het

Standbeeld van Domela
Nieuwenhuis op het Nassauplein in Amsterdam,
1952. (Collectie Ben van
Meerendonk, Internationaal Instituut voor Sociale
Geschiedenis)

< Willem Beek-huis: naar de
timmerman Willem Beek
vernoemd hospitaaltje
voor de vakantiekampen
op het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-oord in
Beekbergen, 1934.
(Collectie Dick de Winter)
> Begeleidster Henny de
Winter voor de ingang
van het FDN-oord, waar
het radicale Nationaal
Arbeidssecretariaat voor
de oorlog zijn vakantiekampen voor de jeugd
hield, 1939. (Collectie Dick
de Winter)

Verschillende organisaties schonken in 1933 een bedrag
van ruim 225 gulden voor de bouw van een ‘hospitaal’ dat
in de zomer van 1934 gereedkwam. Het restant van de
tweeduizend gulden die de bouw kostte, werd met hulp
van het NAS geregeld. Het gebouw was bedoeld om zieke
kinderen uit de jeugdkampen te kunnen verplegen. In dat
gebouwtje kon een dokter iedere dag spreekuur houden
en er was een ziekenzaal met de nodige bedden en een
hygiënische wasruimte. Het gebouw was zo ingericht, dat
men het op andere tijden als weekendhuis kon gebruiken.

lozenzorg. De werklozen voerden in de omgeving zinvolle
ontginningswerkzaamheden uit. In de oorlog werd het terrein van het Domela Nieuwenhuis-oord door het bezettingsregime gevorderd en aan een particulier verkocht. Dat was
het abrupte einde.
Af en toe duiken op Marktplaats nog drinkbekers en spaarvarkens op, met de tekst ‘Beekbergen Pomphuis Ferd. Domela Nieuwenhuis-Oord’ en een tekening van het gebouwtje.
Het hoort nog bij het weinige dat aan het vakantieoord
herinnert. <

Johan Frieswijk (Leeuwarden,
1943) was als historicus verbonden aan de universiteiten van
Amsterdam en Groningen en tot
zijn pensionering aan de Fryske
Akademy. Hij is bestuurslid van
het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds.
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Het
mooiste
cadeau om
te geven

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

‘Friesland, die antieke bodem…’

Deel je liefde voor Fryslân en geef
een half jaar Friesland Post cadeau!
Normaal

€ 29, 95

nu slechts

€ 19,-

Friesland Post is hét magazine vol
boeiende reportages, foto’s, humaninterest verhalen over het heerlijke
(buiten)leven in ons heitelân en
artikelen over bijzondere Friezen.

Bel 0513 - 68 33 14 of ga naar

www.frieslandpost.nl/bon

Vaatwerk, urnen, benen en stenen voorwerpen, gevonden in Hallum, vóór 1875. Tekening door Dominicus
Cannegieter. (Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)

B
Leven is ook doorgeven

Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân ? Door It Fryske
Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt u het Friese erfgoed voor later.
Over de mogelijkheden adviseren wij u graag persoonlijk. Ook is er een gratis brochure
over nalaten beschikbaar. Voor contact met ons secretariaat bel 0512 – 381448.

erichten over de uitputting van de aarde zijn niet
nieuw. Ook in de 19de eeuw was men verwoed op
zoek naar manieren om de opbrengst van de landbouw te verhogen. Toen het besef doordrong dat een terp als
een grote voorraad vruchtbare teelaarde gezien kon worden,
begonnen vanaf 1840 de eerste commerciële terpafgravingen.
Het leverde geld op – ‘40, 60 ja zelfs 80 cent de ton’ – én
werk voor vele arbeiders, los en vast en voor schippers, die
in de begintijd vaak nog zelf de terpaarde naar hun schepen kruiden. Reeds op de schop of in de kruiwagen, in het
ruim of pas op de akkers waar de aarde als meststof terecht
kwam, werden oudheden gevonden.
Bijvangsten, die door Wopke Eekhoff en collega Bruinsma
van de Terpencommissie enthousiast ontvangen werden. Van
het bestuur van het Fries Genootschap hadden zij namelijk
de serieuze opdracht gekregen om achter berichten omtrent
afgravingen van terpen en de daarin gevonden voorwerpen
aan te jagen. Voor die stomme getuigen van huiselijk en

maatschappelijk leven waren ze niet
te beroerd om de vinders een luttel
bedrag te geven.
Maar er waren andere kapers op
de kust. Tijdens de afgraving van
twee hoge terpen ten zuidoosten
van Hallum toonde de plaatselijke huisarts Hendrik Cannegieter
belangstelling waardoor hij een
grote groep voorwerpen in bezit
wist te krijgen. Zijn zoon Dominicus
legde de ‘bevallig geschikte voorwerpen’
van zijn vader vast op twee aquarellen, met
nummertjes erbij die verwijzen naar een losse
legenda. Deze unieke, vroege archeologische tekeningen
worden door hem in of vlak vóór 1875 aan het Fries Genootschap geschonken. Zijn vader volgde zijn voorbeeld en
schonk in 1877 nummertje 14 op deze tekening, een prachtige bronzen ringfibula. <

Bronzen ringfibula, 400-700
(Fries Museum, collectie
Koninklijk Fries Genootschap)
Marlies Stoter is sinds 1999 conservator bij het Fries Museum.

21

FRIESE NAMEN EN FRYSKE NAMMEN

JASPER HOGERWERF

de gemeente bewust in het Fries worden vastgesteld, dateren
uit de jaren 1950: Nij Beets (1950), Koufurderrige (1951), De
Tike (1952) en Wytgaard (1957). In alle gevallen gaat het om
plaatsen die voorheen nog geen ‘dorpsstatus’ hadden - een
begrip dat overigens formeel niet bestaat, net zomin als er
nog stadsrechten gelden. Toch hadden drie van de vier al
een ‘Nederlandse naam’ (Nieuw Beets, Tieke en Wijtgaard),
die als zodanig op de topografische kaarten vermeld stond,
en koos de gemeente er desondanks voor de Friese variant
officieel te maken.

Eerste Friese namen in de jaren 50
1970

1982

1993

2000

2010

2019

Dit is mogelijk een gevolg van het principe, in 1953 door
de regering bevestigd, dat Rijksdiensten de Nederlandse
naam gebruiken als voor een plaats of straat zowel een
Nederlandse als een Friese naam is vastgesteld. Pas als er
alleen een Friese naam wordt vastgesteld, wordt deze ook
officieel gebruikt. In de praktijk komt dit neer op afwijzing
van meervoudigheid in de namenregistratie: slechts één
naam per object is officieel. Het principe geldt vandaag nog
steeds: in de in 2009 ingevoerde Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG) kunnen gemeenten woonplaatsen en
openbare ruimten (vooral straten) slechts één naam geven.
Hoewel dit uitgangspunt de overheidsregistratie misschien
eenvoudig moest houden, zal het een cruciale keuze blijken
die – in combinatie met de gemeentelijke autonomie om
namen vast te stellen – in Friesland geleid heeft tot een

wirwar aan Friese en Nederlandse officiële namen.
De Topografische Dienst hield zich aanvankelijk niet aan de
kabinetsrichtlijn uit 1953. Nog in 1968 werd in een interne
richtlijn bevestigd wat voordien al praktijk was: ‘Met uitzondering van de boerderijnamen worden de Friese toponiemen (…) zoveel mogelijk in het Nederlands vertaald.’ Bij
de verkenning van de topografie van een kaartblad dienden
topografen naast de ‘verkende’ naam, zoals ter plaatse
aangetroffen, tussen haakjes de ‘vertaalde’ naam te noteren.
Het waren vervolgens deze vertaalde namen die op de kaart
verschenen. Om hierbij te helpen, was in de richtlijn een lijst
met veel voorkomende soortnamen en hun vertaling toegevoegd: bosk – bos, brêge – brug, buorren – buren, enz. Een
aantal soortnamen bleef echter onvertaald, omdat er – volgens de richtlijn – geen Nederlands equivalent van beschikbaar is: ‘dobben, finnen of fennen, gea, petten, reed, warren,
wijd, e.a.’ Hierdoor treffen we soms vreemde combinaties op
de kaart aan, zoals Geaweg, en het vertalen ging ook weleens
mis: de weg langs de oostoever van het Tjeukemeer heet op
de kaarten van 1960 en 1964 Marweg, om op de kaart van
1974 gecorrigeerd te worden tot Meerweg.
In de jaren 1950 werden de eerste nieuwe straat- en plaatsnamen tweetalig of in het Fries vastgesteld, maar gemeenten
waren nog niet zover om op grote schaal Nederlandse namen te vervangen door Friese. Dit gebeurde pas vanaf eind
jaren 1980, toen Friese straatnamen een vertrouwd gezicht
waren geworden. In deze periode kwamen er wel vijf Friese
plaatsnamen bij: De Knipe (1970), Boksum (1972),

Een bijzondere bebouwde
kom: Drachten-Azeven.
Geen Friese naam op het
bord, geen inwoners (het is
een bedrijventerrein), maar
wel een eigen postcode en
woonplaats in de BAG. (Foto
Cyclomedia, 2019)

Meer aandacht voor Fries op de kaart
De ontwikkeling in de
weergave van Friese namen
op de kaart door de jaren
heen. Kaartfragment van de
TOP25-kaart van Grou(w) in
de uitgaven van 1970, 1982,
1993, 2000, 2010 en 2019.
(Kadaster, Topotijdreis.nl)

In deze rubriek staan
namen centraal. De
relatie tussen taal,
mensen, naamgeving
en landschap brengt de
Friese gemoederen vaak
in beweging. Dit is de
zesde bijdrage in een
twaalfdelige reeks die
probeert de discussie tot
feiten te herleiden.
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Aardrijkskundige namen zijn onmisbaar in het dagelijks leven. We beschrijven ermee waar we zijn,
vandaan komen of naartoe gaan. Mede daarom zijn ze een belangrijk element van topografische
kaarten en bestanden. In Friesland is er veel aandacht voor namen als onderdeel van de taalkundige en
culturele identiteit. De kaarten en bestanden van het Kadaster weerspiegelen de ontwikkeling die het
Fries heeft doorgemaakt en de rol die aardrijkskundige namen daarin spelen.

L

ange tijd waren de Nederlanden een verbond
van grotendeels zelfstandige gewesten, die zelf
verantwoordelijk waren voor de kartering van hun
grondgebied. In Friesland bijvoorbeeld kwam in opdracht
van Gedeputeerde Staten eind 17de eeuw de Friesche Atlas
tot stand - beter bekend als de Schotanusatlas, naar de
maker Bernardus Schotanus à Sterringa. Door centralisatie
in de Franse tijd ontstond er een nationale militaire
kartering, waarvoor lange tijd de Topografische Dienst
verantwoordelijk was. In 2004 kreeg het Kadaster deze taak.
De Schotanusatlas en de latere nationale topografische kaarten vertonen één grote constante: ze zijn uitsluitend in het
Nederlands opgemaakt en ook de namen zijn – naar huidige

maatstaven – nagenoeg volledig Nederlandstalig. Pas in de
loop van de 20ste eeuw komt de emancipatie van het Fries
geleidelijk op gang.
Dat wil overigens niet zeggen dat er geen Friese namen op de
kaarten te vinden zijn. Een deel van de namen zijn immers
in het Nederlands en Fries gelijk: Akkrum, Britsum, Hallum,
Mantgum. Ook enkele namen die we vandaag als de ‘Nederlandse variant’ beschouwen, zoals Sneek, zijn oorspronkelijk
Oud-Fries; pas later heeft zich hieruit de Nieuw-Friese variant
Snits ontwikkeld. Het onderscheid tussen Nederlandse en
Friese namen is dus niet zo scherp als men soms denkt.
In Nederland heeft de gemeente de bevoegdheid plaats- en
straatnamen vast te stellen. De eerste plaatsnamen die door

In TOP10NL zijn plaatsnamen opgenomen als
‘attribuut’ bij een punt- of
vlakobject. Voorbeeld van het
plaatsvlak (rode contour) dat
de bebouwde kom van Sloten
afbakent, met bijbehorende
attribuutinformatie. Op deze
manier zijn de begrenzingen
en inwoneraantallen van
alle bebouwde kommen in
Nederland in kaart gebracht.
(Kadaster, Jasper Hogerwerf)
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Plaatsnamen

Plaatsnamen

Waterna

derheidstaal, was het vanzelfsprekend dat alle namen
in die meerderheidstaal op topografische kaarten
verschenen. Het was de Nederlandse hoogleraar
Terschelling in
kartografie Ferjan Ormeling die in zijn proefschrift
1983 dit dogma doorbrak en pleitte voor het gebruik
van namen in minderheidstalen op de kaart, in gebieden waar overwegend een minderheidstaal gesproken
wordt. Als ‘overgangsmaatregel’
zou het wel wenselijk
Vlieland
Waadho
zijn beide namen weer te geven.
Inmiddels moeten we constateren dat in Friesland sinds 1997 officieel Fryslân - de praktijk deze principes
Harlingen
maar ten dele gevolgd heeft. Doordat slechts een deel
van de gemeenten in het Friese taalgebied de Friese
plaatsnamen officieel heeft gemaakt, blijven in veel
gevallen de Nederlandse plaatsnamen dominant. Op
topografische kaarten zijn we daardoor blijven hangenSúdwest-Fryslân
in wat als overgangssituatie was bedoeld: weergave
per plaats van beide namen.
Door uit te gaan van wat op plaatsnaamborden werd
aangetroffen, leverde dit in de loop der jaren een nogal ondoorzichtig kaartbeeld op. Sommige gemeenten
ren
geworden
en
er
dus
conform
de
richtlijn
van
1979
geen
weken op de borden af van de officiële status en gaven
It Heidenskip (1979), Ysbrechtum (1984) en Jonkerslân
aanleiding meer was de Friese namen toe te voegen. Door
de Friese naam de voorkeur boven de Nederlandse,
(1988). Overigens past Boksum ook beter bij de Nederlandse
Waternamen
de grootschalige gemeentelijke herindeling van 1984 werd
terwijl andere gemeenten er juist voor kozen alleen de
spellingregels dan de oude naam Boxum.
Friese namen in de basisregistratie topografie Nederlandse
per gemeente
Hemelumer Oldeferd opgeheven en de nieuwe gemeenten
of alleen de Friese naam op de borden
Schiermonnikoog
2019
kozen vervolgens voor tweetalige borden.
te zetten. In Het Bildt verschenen zelfs plaatsnaamAmeland
Wel koos een aantal in 1984 nieuwgevormde gemeenten voor
borden met namen in het Bildts, die prompt op de
een Friestalige gemeentenaam. Twee gemeenten, Boarnkaart als Friese namen werden overgenomen. Gebrek
Een aantal gemeenten was in de jaren 70 begonnen met een
Plaatsnamen
Waternamen
Terschelling
Noardeast-Fryslân
sterhim en Tytsjerksteradiel, besloten nog een stap verder te
aan kennis van de Friese taal leidde bovendien nogal
voorkeursbeleid voor Friese plaatsnamen op de komborden,
gaan en in 1989 ook alle plaatsnamen officieel in het Fries
eens tot taal- en spelfouten. Dit alles gaf aanleiding
zonder namen formeel te wijzigen van Nederlands naar
Status en weergave van de namen
vast te stellen. Dit was de enige manier om Friese namen in
tot herhaalde klachten van Friese overheden over ‘onFries. In Hemelumer Oldeferd verdwenen de Nederlandse
Weergave in bestanden
Status
Weergave op kaarten
Dantumadiel
officiële stukken te kunnen gebruiken. In de twee decennia
bruikbare’ kaarten, omdat ze niet de officiële situatie
namen zelfs van de borden. Dat leidde tot een heroverVlieland
Fries officieel
Officiële, Friese en Nederlandse naam
Friese naam boven Nederlandse naam
daarna gingen nog vijf gemeenten over tot het ‘verfriesen’
weergaven.
weging van eerdergenoemde richtlijn bij de Topografische
Waadhoeke
van alle plaatsnamen: Littenseradiel (1993), Ferwerderadiel
In 2008 legde het Kadaster contact met de provinAchtkarspelen
Dienst. Als de kaartgebruiker immers in toenemende mate
Dialect officieel
Officiële en Nederlandse naam
Dialectnaam boven Nederlandse naam
Tytsjerksteradiel
(1999), Dantumadiel en Leeuwarderadeel (2009) en Menacie Fryslân en de Fryske Akademy, in een poging de
alleen Friese namen tegenkomt ‘in het terrein’, wijkt een volNederlands officieel
Officiële, Friese
en Nederlandse naam
Nederlandse naam boven Friese naam
Harlingen
Leeuwarden
meradiel (2010). Enkele andere gemeenten waren het wel
naamgegevens te verbeteren. Arjen Versloot, inmidledig Nederlandstalige kaart steeds meer af van de werkeNederlands officieel
Officiële en Nederlandse naam
Nederlandse naam
van plan, maar zetten uiteindelijk niet door.
dels hoogleraar Germaanse talen aan de Universiteit
lijkheid en wordt daardoor minder goed bruikbaar. In 1979
Smallingerland
Plaats met een afwijkende
De grootschalige ‘verfriesingen’ waren aanleiding voor de Tovan Amsterdam, leverde een plaatsnamenlijst aan
werd in een nieuwe interne richtlijn besloten voortaan de
status binnen de gemeente
pografische Dienst om het Friese namenbeleid nogmaals te
met de correcte Nederlandse, Friese en officiële
Friese naam tussen haakjes onder de Nederlandse naam toe
Opsterland
wijzigen en voortaan de namen op de kaart weer te geven in
naam van alle woonplaatsen in de provincie. In het
te voegen als op het plaatsnaambord alleen de Friese naam
Súdwest-Fryslân
de volgorde zoals ze op de borden werden aangetroffen. Op
digitale topografische bestand TOP10NL, dat sinds
vermeld stond. Bij tweetalige borden vond men het nog niet
Ooststellingwerf
de kaarten die begin jaren 1990 uitgegeven werden, stonden
2008 de basis vormt voor de topografische kaarten
de moeite de Friese naam toe te voegen. Wel werden nu ook
Heerenveen
dan ook voor het eerst Friese plaatsnamen als Grou bovenen voor de Basisregistratie Topografie (BRT), werden
de straatnamen weergegeven zoals ze op de borden stonden
aan, met de Nederlandse namen tussen haakjes eronder.
zowel de Nederlandse als de Friese namen conform
en niet meer naar het Nederlands vertaald.
De Fryske Marren
In andere gebieden verschenen Friese plaatsnamen tussen
deze lijst geregistreerd. Op de kaart werd de officiële
Omdat eentalig Friese borden tijdens de verkenning van 1979
Weststellingwerf
haakjes onder de Nederlandse naam, als deze op de borden
zeldzaam waren, verschenen op de kaarten die begin jaren
als tweede werden vermeld.
1980 uitkwamen alleen Friese namen voor kleinere gehuchOverzicht van hoe het Kadaster voor plaats- en waternamen
Status en weergave van de namen
in Friesland de feitelijke situatie vertaalt naar de topografiHoewel dit misschien een logische keuze lijkt, was het in die
ten. Het proces om een nieuwe topografische kaart te maken
Weergave in bestanden
Status
Weergave op kaarten
sche bestanden en kaarten van de BRT. Was er tot 2010 nog
tijd tamelijk revolutionair. Internationaal heerste namelijk het
duurde destijds meerdere jaren en er verscheen slechts eens
een duidelijke relatie tussen de gemeente en de keuze voor
Fries officieel
Officiële, Friese en Nederlandse naam
Friese naam boven Nederlandse naam
idee dat bij het standaardiseren - het op basis van eenduidiin de 8 tot 12 jaar een nieuwe uitgave van een kaartblad;
Nederlandse of Friese officiële namen, in 2019 is die door
Dialect officieel
Officiële en Nederlandse naam
Dialectnaam boven Nederlandse naam
grootschalige herindelingen grotendeels verdwenen. In de
Nederlands officieel
Officiële, Friese en Nederlandse naam
Nederlandse naam boven Friese naam
ge regels registreren - van aardrijkskundige namen gekozen
tegenwoordig wordt jaarlijks heel Nederland bijgewerkt. Het
kaart zijn ook plaatsen met een identieke Nederlandse en
Nederlands officieel
Officiële en Nederlandse naam
Nederlandse naam
moest worden voor één naam per object. En in de Europese
kaartblad Stavoren met daarop Hemelumer Oldeferd werd
Friese naam als officieel Friestalig weergegeven. (Kadaster,
Plaats met een afwijkende
Jasper Hogerwerf)
‘natiestaten’,
met de
een lange
traditie van één nationale meerpas in 1986 uitgegeven, toen de borden alweerStatus
tweetalig en
wa- weergave
status binnen de gemeente
van
namen
Schiermonnikoog
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TOP10NL bevat een grote
verscheidenheid aan aardrijkskundige namen. Voorbeeld met een selectie van
de aanwezige namen in het
grensgebied van De Fryske
Marren en Weststellingwerf.
(Kadaster, Jasper Hogerwerf)
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Twaalf jaar na invoering van
de Friese waternamen zijn
nog steeds niet alle borden
vervangen, zoals het bord
‘Dokkumer Grootdiep’
voor de Willem Loréslûs in
Dokkumer Nije Silen. (Foto
Cyclomedia, 2019)
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FRIESE NAMEN EN FRYSKE NAMMEN
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Ald-senator Hendrik ten Hoeve (OSF) (links) en it
akteurspear Klaasje Postma en Freark Smink binne
beneamd ta lid fan de Fryske Akademy. It wittenskiplik
ynstitút beneamt alle jierren in stikmannich nije leden
op grûn fan harren fertsjinsten foar de Fryske taal en
kultuer.
www.omropfryslan.nl

Franeker

Skeletten

Bij kabelwerkzaamheden aan de Droevendal in Leeuwarden zijn botten, skeletten en grafkisten gevonden
op de plek waar in de 16de eeuw een kerkhof was. Dat
hoorde bij een Franciscaner klooster.
www.omropfryslan.nl

Stenen trap

Onder de brug bij de
Voorstraat in Kollum
is een oude toegang
gevonden naar het
voormalige rechtshuis. De trap kwam
aan het licht bij reconstructiewerk aan de Diepswallen.
Achter een laag stenen vond de aannemer de trap die
vroeger naar de kelders van het 16de-eeuwse rechtshuis
leidde. De trap stamt waarschijnlijk uit 1790. Er zijn
plannen om de trap voorlopig weer zichtbaar te maken.
www.omropfryslan.nl

Braaksma-Rienks
Gevelsteen

In het geboortehuis in Ee (aan de Omgong) van
geschiedschrijver Foeke Sjoerds (1713-1771) is een
gevelsteen uit het bouwjaar 1613 teruggeplaatst. Ruim
tien jaar geleden ontdekten leden van de Historische
Vereniging Noordoost-Friesland dat de steen in het
Noordelijk Archeologisch depot in Nuis lag. Volgens de
overlevering maakt de gevelsteen deel uit van een drieluik. In 1926 verdwenen de stenen bij een verbouwing.
www.hvnf.nl

Akademyleden

(Foto Omrop Fryslân)

Muntschat

Bij Wirdum hebben in 2014 drie
amateurarcheologen, Sjoerd
Bakker, Jildert de Boer en Thomas
Menting, een Karolingische muntschat gevonden van 96 munten
met verschillende dateringen. Een
deel van de munten is gevonden in een linnen buideltje en
is waarschijnlijk omstreeks 850 na Christus verloren
of verstopt. De vondst van het linnen buideltje is
opvallend, omdat linnen zelden zo lang bewaard blijft.
De muntschat is te zien in de tentoonstelling Wij Vikingen in het Fries Museum.
www.friesmuseum.nl

(Foto Fryske Akademy)

(Foto provinsje Fryslân)

De Fryske Anjer fan it Prins
Bernhard Cultuurfonds Fryslân
giet dit jier nei Jant van der Weg,
foar har wurk op it mêd fan berne
literatuer. Yn 2000 promovearre
se op Fryske bernepoëzy en yn
2014 waard se earelid fan IBBY
(International Board on Books for
Young People). De Fryske Anjer is in jierlikse priis foar
in persoan, feriening of ynstelling dy’t him of har ynset
foar de Fryske kultuer of natuer. De priis bestiet út in
spjelde, oarkonde en 5.000 euro.
www.omropfryslan.nl

(Ynfocus, Ynte Koster)

> Meer weten?
• Provincie Fryslân, Waternamenkaart
(www.fryslan.frl/home/kaarten_3208/item/waternamenkaart_742.html)
• Hogerwerf, J., ‘Toponiemen in
de BRT: van terreinverkenning
naar crowdsourcing’, in: GeoInfo, 2019-1 (www.geoinformatienederland.nl/magazine)
• Kadaster, Topotijdreis: meer
dan 200 jaar topografische kaarten (www.topotijdreis.nl)
• Nederlandse Taalunie, Lijst met
Friese namen (namen.taalunie.
org/friese-namen)
• United Nations Group of
Experts on Geographical Names
(UNGEGN), Mediakit met
informatie over UNGEGN en
het belang van namenstandaardisatie (unstats.un.org/unsd/
ungegn/pubs/#media)

Fryske Anjer

(Foto Erfgoed Fundaasje)

Jasper Hogerwerf (Nieuwerkerk
aan den IJssel, 1983) studeerde
sociale geografie en Geographical
Information Management &
Applications (GIMA) aan de
Universiteit Utrecht. Hij werkt
sinds 2008 bij het Kadaster in
verschillende functies aan het
bijhouden en ontwikkelen van
de topografische bestanden en
kaarten.

Der is in Europeeske database foar lânbou- en plattelânsfilms lansearre. De database (www.ruralfilms.eu)
is in inisjatyf fan in tal (film)argiven en ûndersyksynstituten foar lânbouskiednis yn Europa, lykas Fries Film
Archief en Fryske Akademy. It doel is it stimulearjen fan
dokumintaasje, konservearring en stúdzje fan lânbouen plattelânsfilms makke yn Europa. It Fries Film
Archief hat 24 lânboufilms yn de database pleatst.
www.fryske-akademy.nl

De Gysbert Japicxpriis is takend oan skriuwster Aggie van der Meer (1927) út Boalsert. Se ûntfangt de
belangrykste literêre priis foar har hiele oeuvre. De
fjouwer oare nominearren wiene Hein Jaap Hilarides,
Elske Schotanus, Nyk de Vries en Ale S. van Zandbergen. De priis bestiet út in bedrach fan 10.000 euro en
in oarkonde.
www.fryslan.nl

Standaardisering als
probleemoplossing
Ondanks alle moeite om de aardrijkskundige namen in
Friesland zo goed mogelijk weer te geven, blijft de situatie
ingewikkeld. Meer eenduidigheid in het naamgevingsbeleid
tussen en binnen gemeenten is te bereiken door namen op
nationaal en provinciaal niveau te standaardiseren, waarbij
overheden hun werkwijze onderling afstemmen en daarvoor
gezamenlijke regels en richtlijnen opstellen. Op aangeven
van de United Nations Group of Experts on Geographical
Names (UNGEGN) hebben de Verenigde Naties lidstaten in
de afgelopen vijftig jaar in meerdere resoluties opgeroepen
werk te maken van het standaardiseren van aardrijkskundige
namen. Nederland is een van de laatste landen in Europa
waar op dit vlak nog niets is geregeld.
Het verschil in beleid tussen gemeenten is op te lossen door,
net als in de BRT, ook in de BAG de mogelijkheid te creëren
meerdere namen voor één object te registreren. Dan zou er
voor woonplaats- en straatnamen geen keuze meer gemaakt
hoeven worden tussen de Friese of Nederlandse naam als
officiële naam, maar kunnen beide namen officieel zijn. Dit
past bij de tweetalige realiteit van de provincie en het past ook
goed bij het streven naar betere afstemming van de verschillende basisregistraties en bronhouders. De soms hevige lokale
discussies over verfriesingen behoren dan tot het verleden, al
roept tweetaligheid in sommige gevallen misschien wel weer
de vraag op welke naam dan voorrang moet krijgen.
De lange geschiedenis en de complexiteit bij de registratie
van Friese namen in de topografische bestanden en kaarten
geeft in ieder geval aan dat voor dit onderwerp, naast kennis
van geografische informatie, ook taalkundige kennis, en inzicht in de lokale situatie en het belang van aardrijkskundige
namen als onderdeel van het cultureel erfgoed, essentieel
zijn. In dat opzicht blijven Friese namen een aandachtspunt
voor het Kadaster. <

Lânboufilms

Gysbert Japicxpriis

(Omrop Fryslân)

Onder het Europees Handvest voor regionale talen en
talen van minderheden erkent
Nederland niet alleen het
Fries. De erkenning van het
Nedersaksisch en Limburgs
is veel beperkter, maar geeft
wel recht op tweetalige
komborden. In het Nedersaksisch taalgebied bleven
ze lang eentalig Nederlands.
Vorig jaar besloot de Drentse
gemeente Noordenveld een
kombord van Nieuw-Roden
te voorzien van de Drentse
naam Nei-Roon. (Foto Cyclomedia, 2019)

Een nieuwe ronde van grootschalige gemeentelijke herindelingen, die in 2011 begon, heeft ervoor gezorgd dat
gemeenten en gebieden met een verschillend namenbeleid
werden samengevoegd. Dankzij ratificatie van het Europees
Handvest voor regionale talen of talen van minderheden in
1996, waarbij Nederland zich onder andere verplicht heeft te
voorkomen dat dergelijke herindelingen leiden tot aantasting
van de status van het Fries, kan de ‘verfriesing’ van plaatsnamen niet meer teruggedraaid worden. Een uitbreiding van
het aantal officiële Friese plaatsnamen lijkt voorlopig echter
niet aan de orde. Dit houdt de onlogische status quo in
stand, in de officiële registratie van woonplaatsnamen in de
BAG en op de topografische kaarten.
Om kaartgebruikers toch enig inzicht te verschaffen in wat
de Nederlandse en wat de Friese namen zijn, besloot het
Kadaster in 2015 alle plaatsnamen in het Fries cursief weer
te gaan geven en tegelijk de haakjes om de alternatieve
plaatsnamen te verwijderen. Sindsdien wordt standaard
de cursieve Friese naam als eerste vermeld, met de Nederlandse naam in een kleiner letterkorps eronder. Ook als er
geen officiële naam is, zoals in het geval van buurtschappen
en gehuchten. Alleen als de Nederlandse naam officieel is,
wordt die als eerste vermeld, met de cursieve Friese naam
in een kleiner letterkorps eronder. Bij waternamen wordt op
enkele grote meren na alleen de officiële naam - doorgaans
de Friese naam - weergegeven.
In het topografisch basisbestand TOP10NL wordt altijd
zowel de Nederlandse als de Friese naam geregistreerd. Dit
gebeurde al voor plaats- en waterobjecten, waarbij nog apart
de officiële naam wordt vermeld. Sinds 2019 is dit ingevoerd
voor ‘registratieve gebieden’, die de provincie- en gemeentegrenzen weergeven. De bedoeling is binnenkort ook voor
‘geografische gebieden’ als streken, polders, bos- en heidegebieden e.d. beide namen te gaan registreren. Straatnamen
en gebouwnamen worden niet apart naar taal geregistreerd,
omdat er doorgaans maar één naam bekend is.
Om te bepalen waar Friese namen in de Basisregistratie Topografie (BRT) worden opgenomen, is voor intern gebruik een
Fries taalgebied vastgesteld. Sommige delen van de provincie
zijn immers van oudsher niet-Friestalig. Het ligt niet voor de
hand daar Friese namen weer te geven. Het gaat om Vlieland,
Ameland, Het Bildt, Oost-Kollumerland, Weststellingwerf, en

Bierma, Wassenaar, Mulder van Leens Dijkstra en har
foarâlden. Yn Histoarysk Sintrum Waadhoeke, yn it âlde
stedhûs te Frjentsjer, is in tentoanstelling mei stikken út
de kolleksje.
www.erfgoed-fundaasje.nl

(Fries Museum, bruikleen van Sjoerd Bakker,
Jildert de Boer en Thomas Menting)

Europees Handvest

Ooststellingwerf ten zuiden van de Kuunder of Tsjonger. Op
Terschelling en Schiermonnikoog worden alleen Friese dialectnamen geregistreerd als deze in gebruik zijn, bijvoorbeeld als
veldnaam op Terschelling. In de rest van de provincie worden
alle Friese namen geregistreerd en weergegeven.
De bron voor de officiële woonplaats- en straatnamen is de
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), aangevuld
met namenlijsten en bestanden voor de vertalingen van
plaatsnamen en waternamen. Voor de meeste andere namen
wordt gebruik gemaakt van thematische externe bronnen en
samengewerkt met de vele lokale historische verenigingen in
Nederland, die sinds 2017 helpen om de naamgegevens in de
BRT juist en actueel te houden nu er geen terreinverkenningen
meer plaatsvinden. De Fryske Akademy verifieert de Friese
namen, om te zorgen dat ze taal- en naamkundig juist zijn.

MARIJKE DE BOER

(Foto Paul Boersma, Ee)

plaatsnaam boven geplaatst, met de alternatieve naam tussen haakjes eronder. Naar aanleiding van de invoering van
Friese waternamen in 2007, werden ook alle waternamen in
TOP10NL en op de kaart opnieuw geregistreerd, wederom
aan de hand van een namenlijst en geografisch bestand aangeleverd door Arjen Versloot. Het betekende onder andere de
registratie en weergave van waternamen in het Stellingwerfs
en Bildts, waar die sinds 2007 officieel zijn.

KORT NIEUWS

It famylje- en bedriuwsargyf
Braaksma-Rienks is oerdroegen
oan Stichting Erfgoed Fundaasje. It
argyf is ynventarisearre, argivearre en
foar in part digitalisearre en komt yn
behear by de gemeente Waadhoeke.
It is tagonklik foar agrarysk ûndersyk
en tentoanstellingen. By it materiaal, sammele troch Minne Ruurds
Braaksma, sitte bedriuwsstikken,
famyljestikken, antike portretten út
de lagen Braaksma, Kooistra, Rienks,

Op de nieuwe website www.historischcentrumfraneker.nl
van Historisch Centrum Franeker is te vinden welke
bewoners de huizen in de binnenstad van Franeker
tussen 1640 en 1940 hebben gehad, zoals bijvoorbeeld
de 18de-eeuwse filosoof Franciscus Hemsterhuis, aan
de Voorstraat 76. Ook is te zien welke mensen er eerder
en later woonden. Door op die namen te klikken, zijn
bijzonderheden te lezen en foto’s te bekijken.
www.lc.nl

Halifax L9561

In Wons is een informatiepaneel onthuld over de laatste
vlucht van Halifax L9561. De bommenwerper crashte
op 12 oktober 1941 net buiten het dorp. Het toestel was
met acht personen vanuit Engeland vertrokken voor een
bombardement op Bremen. De Canadese piloot Elmer
Bagnall Muttart overleefde de crash niet, de overige
zeven bemanningsleden konden uit de brandende
bommenwerper ontkomen. Alle overlevenden raakten
in Duitse krijgsgevangenschap en kregen in 1945 hun
vrijheid terug.
www.smamf.nl
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(Foto Henx/Henk Veenstra)

De Domela Passie

“Ik hie al jierren it idee yn de holle om wat mei Domela te
dwaan en syn hûndertste stjerdei like my in goede gelegenheid,” vertelt Meindert Talma. “Hy fassinearret my. It wie in
nijsgjirrich en eigensinnich man, mar syn libben siet ek fol
tragyk. Dêr ferwiist de titel ek nei. Hy hat fjouwer kear troud
west, en trije kear is syn frou yn it kreambêd stoarn. Al syn
froulju hieten trouwens Johanna.”
Om tot 16 liedteksten te komen heeft hij veel over Ferdinand
Domela Nieuwenhuis gelezen. “Domela hat in fol en ryk libben hân, it wie lestich om te kiezen wat ik fuortlitte moast. Ik
ha my rjochte op de Messiaskant. Hy wie soan fan in dûmny,
waard sels dûmny, mar sei it leauwe farwol. Toch waard er
faak as in Messias sjoen. Sels hie er syn libben lang in fassinaasje foar Jezus, ek doe’t er sosjalist en anargist wie. Yn syn
taspraken brûkte er faak bibelske symbolyk. Syn oanhingers
neamden him Us Ferlosser of Vader.”
Zijn Nederlandstalige liedjes brengt hij met een band, koor en
strijkers. “Wurkje mei in koar is nij foar my, mar it past der hiel
goed by. In soad nûmers ha in gospelvibe.” Er valt dus genoeg
te zien op het podium, bovendien laat Talma beelden op een
scherm zien. “Bewegend byld fan Domela is der net, mar
gelokkich wol in soad foto’s en spotprinten.”
In Domela’s slogan ‘Gij moet uw eigen verlosser zijn’ herkent
Talma zich. “Dat sprekt my wol oan. As je wat yn it libben
wolle, moatte je dat sels dwaan. Yn de muzyk en skriuwerij ha
ik it ek sels dien, saken yn eigen behear útbringe, dan kinst
dyn eigen fyzje hâlde.”
Bij de voorstelling is een cd met fotoboek
uitgebracht.
Voor optredens kijk op
www.meinderttalma.nl
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Domela Nieuwenhuis herdacht in twee boeken
Twee zeer verschillende uitgaven zijn onlangs verschenen naar aanleiding van het feit dat
honderd jaar geleden de anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis overleed. Deze radicale predikant, die in Friesland massale aanhang verwierf, vormde de inspiratiebron voor
de studie van Ron Blom over de vroege communisten en radicaal socialisten (en ook het
anti-militairisme) in onze provincie. De ontstaansgeschiedenis van de verschillende partijen en bewegingen ter linkerzijde, zoals SDP, CPH, RSP en RSAP is door Blom minutieus
onderzocht. Het resultaat is een rijke oogst aan politiek-historische details over de lokale
Friese afdelingen van al deze radicale splinters.
Het uitputtende archiefonderzoek heeft helaas niet tot een goed boek geleid. Dat een
dergelijke aanpak op lokaal niveau op politiek-historisch terrein ook wel degelijk tot een
fraai resultaat kan leiden heeft Jacques Kuiper bewezen in zijn proefschrift uit 2002 over de
Friese radicale revolutionairen tussen 1795 en 1798. Anders dan bij Kuiper is de overvloed
aan bijzonderheden lang niet altijd functioneel, zodat wij zelfs in een hoofdstuk Conclusies
nog de precieze voornamen moeten vernemen van de kinderen van de familie Van der
Kaa, die meehielpen om persoonsbewijzen te vervalsen. Wie er echter geen bezwaar tegen
heeft dat hoofd- en bijzaken in dit boek stelselmatig door elkaar lopen, vindt er een rijke
hoeveelheid aan materiaal over de oude linkse beweging in Friesland.
Minder ambitieus, maar interessant is de uitgave van de autobiografische aantekeningen
van de socialistische voorman Rindert van Zinderen Bakker (1845-1927), voorzien van
een heldere inleiding door Fokko Bosker. De aantekeningen zijn in het bezit van Museum
Opsterlân in Gorredijk, samen met Noordboek verantwoordelijk voor deze publicatie. Van
Zinderen Bakker, geboren in Kortezwaag, werd in 1871 aangeraakt door de socialistische
idealen. Hij was een pionier op het gebied van de coöperatieve gedachte, organiseerde
een coöperatieve klompenmakerij, een eigen ziekenfonds en een spaar- en voorschotbank,
maar vooral ook werkverschaffingsprojecten. Deze timmerbaas en dichter werd echter
geboycot, raakte aan de drank en in een isolement.
Domela Nieuwenhuis raadde hem aan de drank voorgoed te laten staan. Toen Domela in
1886 tot gevangenisstraf werd veroordeeld, schreef Van Zinderen Bakker er een satirisch
toneelstuk over. In de jaren negentig was hij geruime tijd wethouder van Opsterland voor
de Sociaal Democratische Bond. In de pas opgerichte SDAP kreeg hij het aan de stok
met Troelstra, vanwege zijn filantropische activiteiten op het gebied van de werkverschaffing, waarin hij samenwerkte met liberalen. Met zijn vroegere strijdmakkers ontstond een
steeds grotere kloof. Van Zinderen Bakker verhuisde naar Den Haag en later naar Bussum.
Op latere leeftijd kreeg hij toch weer contact met zowel Domela Nieuwenhuis als Troelstra en keerde terug naar Friesland. Zijn eigenaardige en wisselvallige politieke loopbaan
maakte hem lastig te plaatsen in het politieke spectrum en is er misschien de oorzaak van
dat een echte biografie van Van Zinderen Bakker ontbreekt. Deze kleine uitgave is in ieder
geval een laat, maar passend eerbetoon. <
In het spoor van
Domela Nieuwenhuis Vroeg communisme en
radicaal socialisme in
Friesland 1907-1935
Ron Blom
Noordboek, Gorredijk,
2019
264 p.
isbn 9789056155698
€ 19,90

Aantekeningen uit
mijn levensloop
Rindert van Zinderen
Bakker
Noordboek,
Gorredijk, 2019
136 p.
isbn 9789056155704
€ 15

Jan Folkerts (Zaltbommel, 1953) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en
was onder meer directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden en gemeentesecretaris
van Littenseradiel.

BOEKEN KORT
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It foardiel is dat syn grut poëtysk oeuvre – it earste fers datearret fan 1838, it lêste fan 1912 – noch
op ûntdekking wachtet. De blomlêzing bestiet
inkeld út syn gedichten.

Wij Vikingen
Marlies Stoter en
Diana Spiekhout (red.)
Waanders & de Kunst,
Zwolle, 2019
168 p. | isbn 9789462622661
€ 24,95
Vikingen en Friezen, beide bewoners van de
Noordzeekusten, familie toch, of niet? Tussen
de aanvallen door dreven Nederlanders en
Vikingen veel handel. Er was veel contact met
kustbewoners in Scandinavië, Groot-Brittannië
en Ierland. Er was sprake van een gedeelde
Noordzeecultuur. Niet alleen Scandinaviërs
waren Vikingen, ook inwoners van Frisia sloten
zich aan bij de Vikingen.
Gezonken schatten
Karin Gaillard &
Eline van den Berg (red.)
Waanders & de Kunst,
Zwolle, 2019
160 p. | isbn 9789462622579
€ 24,95

De blikfabriek in Leeuwarden kent een rijke geschiedenis.
Het honderdjarig bestaan in 2019 is een goede gelegenheid
om terug te blikken. In woord en beeld wordt een impressie
gegeven van de ontwikkeling die de fabriek de afgelopen
honderd jaar heeft doorgemaakt. Een verhaal dat begint met

Het zijn verhalen over de oprichters, het personeel, de
producten, de hoogte- en dieptepunten en fusies en
overnames. Samen schetsen ze een beeld van 100 jaar
blikfabriek Leeuwarden, 1919-2019.

Gerrit Hendrik Hofmeester, Theodorus van den Bogaart en
Reinder Kuperus die in 1919 een blikemballegefabriek aan de
Emmakade startten.

Hoewel de fabriek meerdere namen heeft gehad: Electro
Blikfabriek, Thomassen & Drijver-Verblifa en Impress,
en tegenwoordig Ardagh heet, het is en blijft voor de
Leeuwarders de ‘blikfabriek’. Een begrip in Leeuwarden
en Friesland.

In een vijftigtal korte verhalen wordt een beeld geschetst
van de blikfabriek in de context van de tijd en de stad
Leeuwarden.

Nieuwe architectuur in Leeuwarden – 25 gebouwen van na 2000
Dave Wendt
Historisch Centrum Leeuwarden,
Leeuwarden, 2019
83 p. | € 7,50
Nieuwste publicatie in de serie Stadswandelingen en fietsroutes over gebouwen die de laatste
twintig jaar het aanzien van de stad veranderden.
Provinsjehûs, Fryske Akademy, Natuurmuseum
Fryslân en het Sint Anthonygasthuis passeren
onder andere de revue.

100 JAAR BLIKFABRIEK LEEUWARDEN

Schrijver en muzikant Meindert Talma (Surhuisterveen, 1968)
maakte naar aanleiding van de honderdste sterfdag van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) de voorstelling
De Domela Passie. In deze audiovisuele productie brengt hij
liedjes over het leven van de grondlegger van het socialisme
en anarchisme in Nederland.

RECENSIE

Schatten van eeuwenoude scheepswrakken
worden beschreven: zichtbare schatten zoals
Chinees porselein en onzichtbare schatten in de
vorm van nieuwe kennis uit de schepen en hun
lading. Aan de hand van de verhalen rond zeven
scheepswrakken wordt een beeld geschetst van
de Maritieme Zijderoute en van de ontwikkeling
van de maritieme archeologie in zowel Azië als
Nederland.
It Deiboek
Janny van der Molen
Afûk, Ljouwert, 2019
192 s. | isbn 9789493159068
€ 16,50
In (foar in part wier bard) twatalich ferhaal oer Geartsje, in Frysk famke yn de
19de iuw, en Niels, in ‘Hollânske’ jonge fan no.
Geartsje hat har nocht fan de djippe earmoed,
de honger en de kjeld. Se wol in better libben en
dêr wol se foar stride, ek al bringt har dat yn de
problemen. Niels komt yn Fryslân as syn mem
dêr boargemaster wurdt. It is saai, oant er op it
spoar fan Geartsje komt.

100 JAAR
BLIKFABRIEK
LEEUWARDEN
1919 - 2019

100 jaar blikfabriek Leeuwarden
1919-2019
Pieter van der Ende
Drukkerij Douma, Dokkum, 2019
104 p. | € 10

In vijftig korte verhalen wordt een
beeld geschetst van de blikfabriek in de context
van de tijd en de stad Leeuwarden. De verhalen
gaan over de oprichting van de blikemballagefabriek door Hofmeester, Van den Bogaart en
Kuperus aan de Emmakade, over personeel,
producten, fusies en overnames. Tegenwoordig
heet de fabriek Ardagh.
Brouwers’ carrosserie- en
wagenbouw
Jaap Brouwers
Uitgave in eigen beheer,
Dokkum, 2019
99 p. | € 19,95 (te koop in
Museum Dokkum)
De naam Brouwers’ Carrosserie- en Wagenbouw
was bekend in de regio en ver daarbuiten. Jacob
Brouwers begon in 1914 met het bedrijf in Holwerd dat tot 1979 heeft bestaan. Een bedrijf met
echte ambachtslieden, dat jarenlang handmatig
carrosserieën produceerde en steeds meeging in
de ontwikkelingen, ook tijdens de beide wereldoorlogen die van invloed waren op de bedrijfsvoering.

Waling Dykstra Duvelskeunstner
Abe de Vries (besoarger)
DeRyp, Blauhûs, 2019
280 s. | isbn 9789082946826
€ 19,95

Zie hier mijn karakter
Greddy Huisman
Philip Elchers, Groningen, 2019
256 p. | isbn 9789050482028
€ 20

Populêrder as Waling Dykstra
(1821-1914), grûnlizzer fan de Fryske literatuer, yn
syn gloarjetiid wie, hat gjin Fryske skriuwer wer
west. Syn gedichten komme lykwols net foar yn
de meast resinte algemiene poëzijblomlêzingen.

Dagboek van Margaretha
Isabella (Belle) van Ittersum (1783-1809) over
de onrustige jaren van de Bataafse revolutie in
Friesland. Haar verhaal geeft inzicht in het leven
van adellijke meisjes en jonge vrouwen in de

jaren omstreeks 1800. Ze schrijft over opvoeding,
inwijding in het sociale leven van de hogere standen, en allerlei praktische kanten van het leven in
stadshuizen en op buitenplaatsen.
“BRAVO, Terschellingers”
Jan Heuff
Flevomedia, Harlingen, 2019
304 p. | isbn 9789491276552
€ 29,90
In het Terschellinger Reddingwezen waren twee reddingboten met de naam
‘Brandaris’ actief. De eerste verging in 1921 met
man en muis. Voor de opvolger dreigde – na een
lange staat van dienst (1923-1966) met 519 geredden – de slopershamer. Na restauratie kwam het
schip enkele jaren geleden terug op Terschelling
als Nationaal Varend Erfgoed.
William Lord - Old Burger Wees
nummer drie
Henk de Vries
Uitgeverij Louise, Grou, 2019
120 p. | isbn 9789491536632 | € 25
William Lord bracht zijn jeugd door in een stadsvilla aan de Nieuwestad 108, waar het Old Burger
Weeshuis was gevestigd. Hij vertelt over de opvoeding in het weeshuis, zijn werkzame leven en
de liefde voor de stad Leeuwarden. Tevens geeft
het boek een beeld van Leeuwarden in de jaren
1950, 1960 en 1970.
Pake syn wein
Otto Kuipers en Piter Wilkens
Wijdemeer, Leeuwarden, 2019
120 p. | isbn 9789492052575
19,50
Foto’s en bijbehorende verhalen over auto’s met
een B-nummer; het kenteken dat voertuigen
tussen 1906 en 1951 in Friesland kregen. De
kentekens waren persoonsgebonden en bleven
vaak jarenlang verbonden aan een en dezelfde
persoon. Het boek bevat een selectie van de
nummers die Tresoar sinds 2006 op www.kentekens.tresoar.nl bijhoudt.
(Schat)graven in Huizum
Peter de Haan en Leendert
Plaisier
Dokkumer Diep, Dokkum, 2019
136 p. | isbn 9789075412222 | € 9
Het boek gaat over de historie
van het kerkhof en de begraafplaats, bijzondere
grafmonumenten, de relatie met de Tweede
Wereldoorlog (oorlogsgraven) en de dichter Jan
Slauerhoff en staat stil bij bekende Leeuwarders
die er begraven liggen. Het bevat daarnaast tal
van ongewone verhalen over gewone Leeuwarders.
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vanaf 30 november

tot en met 11 januari 2020

3 maart 2020

BOTEN BIJ DE VIS
Tentoonstelling over vissers, schepen en werven
rondom de voormalige Zuiderzee.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

VAN SLOOF TOT EVA
Tentoonstelling over schorten uit de collectie van Loes
Schurer-de Haan.
www.museumdokkum.nl

8 december

tot en met 12 januari 2020

CULTURELE IDENTITEIT
Lezing door Cornelius Hasselblatt over de culturele
en historische verschillen tussen Estland, Letland en
Litouwen.
www.tresoar.nl

WILLEM HENDRIK SURINGAR (1790-1872)
Lezing door Jo Egging over de grondlegger van de
reclassering.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

HARLINGER LIEVELINGEN IN HET MUSEUM
Tentoonstelling waarin de Harlinger bevolking zijn
favoriete voorwerp, met verhaal, laat zien.
www.hannemahuis.nl

12 desimber

15 januari 2020

FROULJU YN DE FRYSKE LITERATUER
Lêzing troch Babs Gezelle Meerburg en Lida Dykstra
oer froulju yn de Fryske literatuer.
www.tresoar.nl

CANON VAN AMELAND
Welke gebeurtenissen en personen passen in een canon
van Ameland?
www.amelanderhistorie.nl

15 december

17 jannewaris 2020

18 maart 2020

LAPKEPOEPEN IN LEEUWARDEN
Deze aflevering van ‘Leeuwarders in gesprek’ gaat over
enkele nazaten van Leeuwarder Lapkepoepen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

AKADEMYLEZINGEN
Lêzing troch Jonathan Bos oer syn ûndersyk nei adel,
boeren en midsiuwske boerepleats yn de Fryske
klaaigebieten tusken 1350 en 1600 en lêzing troch Bearn
Bilker oer de Fryske adel.
www.fryske-akademy.nl

CULTURELE IDENTITEIT
Lezing door Goffe Jensma over of Friesland één grote
uitvinding van traditie(s) is.
www.tresoar.nl

VAN THOM TOT NU
Overzichtstentoonstelling van 15 jaar verzamelen,
vertrouwde werken en verrassende vondsten uit de
collectie.
www.museumbelvedere.nl

tot en met 15 december
HOLLANDGÄNGER
Tentoonstelling over Hannekemaaiers en Lapkepoepen.
www.landbouwmuseumfriesland.nl

19 januari 2020

LEEUWARDEN GEZIEN DOOR W.H. KUIPERS
Fototentoonstelling met werk van Wiebren Hendrik Kuipers (1918-1988), voorlichter bij de gemeente Leeuwarden met foto’s uit de jaren vijftig, zestig en zeventig.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

KLIPPFISKPIONIER
Lezing door Jan de Vries over Klippfiskpionier
Jappe Ippes.
www.museumhindeloopen.nl

AUKE DE VRIES
Tentoonstelling met werk van de winnaar van de Gerrit
Benner-prijs 2019.
www.friesmuseum.nl

oant en mei 5 jannewaris 2020
FOARÚTGONG
Tentoanstelling oer libben en wurk fan Waling Dykstra
(1821-1914) yn paviljoen Obe.
www.tresoar.nl

ERIC VAN HOVE:
FENDUQ
Tentoonstelling van
ambachtelijk geproduceerde motorblokken.
www.friesmuseum.nl

(Foto David Vroom)

Beeld onder de tekst: Auke de Vries. (Foto Piet Gispen)

tot en met 5
januari 2020

WIJ VIKINGEN
Tentoonstelling over de Vikingen in Frisia.
www.friesmuseum.nl

tot en met 29 maart 2020

GEZONKEN SCHATTEN
Tentoonstelling met keramiek en andere voorwerpen
gevonden aan boord van scheepswrakken uit de 9de tot
en met de 19de eeuw.
www.princessehof.nl

VERWACHT

23 januari 2020
EPO VAN DOUMA LEZING
Lezing door Jouke de Vries, voorzitter College van
Bestuur RUG.
www.dorpskerkhuizum.nl

28 januari 2020
TOT EEN WERKZAAM LEVEN OPGELEID
Lezing door Wil Schackman over Harlingers in de
wezenopvang in Veenhuizen (1824-1859).
www.hannemahuis.nl

SONTTOL
Symposium ter afsluiting van het project Sonttolregisters online.
www.tresoar.nl

16 februari 2020
FRYSKE STEDEN AAN HET WATER
Lezing door Gabriel Vriens.
www.museumhindeloopen.nl

27 februari 2020

DE KUNST VAN HET GENIETEN
Tentoonstelling over de cultuur rond het gebruik van
koffie, thee en tabak en de producten die ontstonden.
www.museumjoure.nl

HET KLUCHTIGE LEVEN VAN VROLIJKE FRANSJE
Lezing door Jeanine Otten over leescultuur en boekenbezit in Harlingen in de Gouden Eeuw.
www.hannemahuis.nl

Ik steun mijn
dorpskerk! En u?

WORD DONATEUR!
Of steun ons met een eenmalige bijdrage

Kerktorens bepalen het beeld van het Friese
landschap. Ze zijn niet weg te denken. Stelt u
zich eens voor: mooie Fryske doarpen zónder
kerkgebouwen. Wat zou er veel verloren
gaan: cultuur, architectuur en historie. Die
geschiedenis van mensen en gemeenschappen
moet bewaard blijven. Daar maken wij ons sterk
voor. Wij hebben 49 kerken in beheer. Een grote
verantwoordelijkheid, die we samen met u willen
nemen. Wij “tille de tsjerke nei de takomst ta”.
VAN ONS ALLEMAAL!
De monumentale kerken in Fryslân zijn van
ons allemaal. We stellen de kerken daarom
ook graag voor u open. We organiseren
excursies, donateursbijeenkomsten en allerlei
culturele activiteiten in en rond de kerken. Ook
in de zomer en het najaar gonst het van de

31 januari 2020

tot en met 5 januari 2020

30

tot en met 15 maart 2020

tot en met 28 juni 2020

tot en met 22 december

tot en met 5 januari 2020

CULTURELE IDENTITEIT
Lezing door Hans Renner over een postcommunistische Russische nationale identiteit.
www.tresoar.nl

BAUHAUS EN DRACHTEN
Tentoonstelling over welke invloed Drachten, via Theo
van Doesburg, had op de Bauhausstijl.
www.museumdrachten.nl

(Nordmøre museum, Kristiansund, Noorwegen)

tot en met 15 december

10 maart 2020

Op koloniale kaarten staat voor de kust van het
Indonesische Ceram (Seram) op verschillende
plekken de naam van de Friese hoofdstad:
Leeuwardens Droogte, Leeuwardens-eiland,
Leeuwarden Reef en ‘Leeuwarden’s Eiland’.
Waar komen die namen vandaan?
De volgende editie van Fryslân, nummer 1,
verschijnt op 29 januari 2020.

activiteiten. Voor dit bijzondere werk hebben
we uw steun nodig. Word daarom vandaag nog
donateur. Dat bent u al voor € 17,50 per jaar.
BIJZONDER WELKOMSTCADEAU!
Wij verrassen u met een bijzonder
welkomstcadeau: de prachtige CD ‘Libbene
Stiennen’ van Piter Wilkens of het boek
‘De Friese Elfkerkentocht’ van Justin Kroesen.

Minsken komme en gean
En litte sa har tsjerke stean
Opgeande, delgeande tiid
Dat is wat de minsken liedt
Mar dit gebou sil wer in funksje ha

N
STEUS!
ON

Word vandaag nog
donateur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken

❑ Ik steun de stichting voor (minimaal) € 17,50 per jaar
en ik ontvang als welkomstcadeau:
❑ De CD ‘Libbene Stiennen’ van Piter Wilkens.
❑ Het boek ‘De Friese Elfkerkentocht’ van
prof. dr. Justin Kroesen.
❑ Ik machtig de Stichting Alde Fryske Tsjerken
€ 17,50 jaarlijks van mijn rekening af te schrijven.
❑ Nee, ik word geen donateur, maar stort een
eenmalige gift van € ............... op ING-rekening
NL07 INGB 0000 7307 89 o.v.v. eenmalige gift.
Naam:
Adres:
PC/Plaats:

Kom, til de tsjerke nei de takomst ta

E-mail:

Komme en gean, Piter Wilkens 2015

Tel:
Iban:

Meld u aan via: www.aldefrysketsjerken.nl/donateur

Geboortedatum:
Datum:
Handtekening:

Stuur deze bon (of een kopie daarvan) in een gesloten envelop naar:
Stichting Alde Fryske Tsjerken, Antwoordnummer 76
8900 WC Leeuwarden. Een postzegel is niet nodig.
HisJAN19

Hert & Siel - en de keunst fan it motorûnderhâld
Fryske ambachten yn in nije motor

De hûndertste stjerdei fan Domela Nieuwenhuis
Meindert Talma oer Domela Nieuwenhuis

Tsjerken yn need
Hoe komt it mei de âlde Fryske tsjerken?

Sneons om 15.30 oere op NPO2
Sneins fan 17.00 oere ôf op Omrop Fryslân

Omropfryslan.nl/fryslandok

