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VAN DE REDACTIE
Blauwe historie

Speldjes van de blauwe beweging.
(Foto Hoge Noorden)

Het rijtje boeken over de geschiedenis van drankgebruik is nogal kort. Dat is
opmerkelijk omdat drank zo’n belangrijke rol speelt in menig leven. Ook in
Friesland. De spreekwoordelijke Friese nuchterheid heeft beslist niet met
alcoholonthouding te maken.
In deze Fryslân komen bijzondere aspecten van drankgebruik in de Friese geschiedenis aan bod. Hemeltergend was de ellende die drank aanrichtte onder vooral de
arbeidersbevolking eind 19de, begin 20ste eeuw. Een paar borrels om even aan de
alledaagse treurigheid te ontsnappen; zelfs die werden de arbeidsman ontzegd.
Maar de drankbestrijders die vol vuur en bezieling hiertegen streden, hadden
natuurlijk sterke argumenten. Ook over de taaie strijd tegen drankmisbruik in
deze editie enkele artikelen: een historisch overzicht en een relaas in de vorm van
een familiegeschiedenis.
De ‘Blauwe Knoop’, de laatste decennia mikpunt van spot wegens vermeende
betutteling, heeft goed werk verricht. De middelen die ze gebruikt, slaan echter
niet meer aan, zo vertelt de voorzitter van de ANDO. De drankbestrijdingsorganisatie loopt langzaam leeg en de bekendste ‘blauwe’ uitingen in Friesland, de
Blauwe Tent in Reduzum die dit jaar honderd jaar bestaat, en Us Blau Hiem in
Appelscha, maken af en toe moeilijke fases door.
Tot de geschiedenis van drank horen ook minder ellendige onderwerpen, zo bewijzen de verhalen over drinkglazen en over het Geheim van Talma.
Wie niks met drank heeft, kan zich vermaken met interessante artikelen over bijvoorbeeld de stoepa bij Hantum en de verbroken verbinding van Keimpetille. In
deze Fryslân ook weer een bijzondere Friese pionier/uitvinder, Roelof Boltje en een
niet minder bijzonder Jongfries, Meint Bottema. <
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Op het omslag: Bierdrinkende en kaartende mannen in een kroeg.
Geen verdere gegevens bekend. (Spaarnestad)
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Drankmisbruik in Jeneverland in de 19de eeuw
Eind 19de eeuw lag het hoofdelijk gebruik van sterke drank in Friesland met
tien liter boven het Nederlands gemiddelde. Dat hoge cijfer komt vooral op
rekening van marktplaatsen als Leeuwarden en Sneek.
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‘Brandewyn-toarst’
Skriuwers binne lang net altyd grutte sûpers. Benammen yn de 19de ieu
besochten Fryske skriuwers mei help fan literatuer drankmisbrûk tsjin te gean.
Dat smiet lykwols literêr sjoen net folle goeds op.
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De strijd tegen de drank in Friesland
Friesland werd de spil van de drankbestrijding in Nederland. Het werd de
blauwe provincie bij uitstek. In 1935 telde de NV 19.000 leden, maar liefst
40 procent daarvan woonde in Friesland.
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‘Blauw’ en ‘rood’ hoorden bij elkaar
Blauw was de kleur van de geheelonthouders en rood de kleur van de
socialisten. Jouke Frieswijk was het beide. Hij was er vast van overtuigd dat
partij, vakbeweging, coöperatie en drankstrijd een betere maatschappij nabij
zouden brengen.
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‘Al goed fyftich jier aktyf yn de drankbestriding’
Doede Boon striidt al mear as 50 jier tsjin de drank. De foaroanman fan de
ANDO sit al jierren as sjauffeur op de blauwe bus dy’t by eveneminten
delreizget om minsken te ynformearjen oer de skealike gefolgen fan alkohol.

22

De bekering van een jeneverstoker in Harlingen
Generaties lang werd er jenever gestookt in Harlingen. Hun succes was het
‘geheim van Talma’. Zijn geheime kruidenmengsel nam Sybrandt Talma in 1763
met zich mee in zijn graf. Toch wisten de nabestaanden het geheim te
ontraadselen.
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BIJ HET GRAF VAN...

DOEKE SIJENS

De Jongfryske Mienskip verloor in 1918 vijf van haar
leden aan de Spaanse griep. Eén van hen was Meint
Hylkes Bottema (1890-1918), die verhalen had gepubliceerd onder de naam Marten Baersma. Zijn graf op het
kerkhof van Eastermar herinnert aan de schok die zijn
vroege dood binnen de Mienskip veroorzaakte. Er
voor het oprichten van een gedenksteen en de uitgave
van zijn literaire werk. Als schrijver is Bottema vrijwel
vergeten, zijn door de Jongfriezen betaalde grafmonument houdt zijn nagedachtenis in ere.

B

Bottema beleefde een idyllische jeugd in

kende ouders. Omdat bij het uitbreken van

Eastermar, waar zijn vader bakker was. Zijn

de Eerste Wereldoorlog in 1914 het Neder-

liefde voor de natuur bloeide op in de nog

landse leger gemobiliseerd werd, moest

vrijwel ongerepte omgeving van de Leijen en

Bottema opnieuw in dienst. In Noord-Brabant

het Burgumermar. Al jong begon hij een dag-

kwam hij in aanraking met Sjouke de Zee, die

boek bij te houden, waarin hij lange natuur-

hem voor het Fries wist te winnen.

impressies schreef. Na de lagere school ging

Portret uit 1927. ( Tresoar)

(Foto Hoge Noorden)

werd een speciaal comité ingesteld dat geld inzamelde
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hij, tegen de zin van zijn ouders die hem voor

Jongfryske Mienskip

het bakkersvak wilden behouden, in de leer

In 1915 sloot Bottema zich aan bij een groep

bij een timmerman. Door zelfstudie wist hij

jongeren, die nieuw elan in de Friese

zich op te werken tot bouwkundig tekenaar.

Beweging wilde brengen. Onder leiding van

Na zijn militaire dienst kreeg hij een baan in

Douwe Kalma richtten zij de Jongfryske

Grou. Hij bewonderde de gedichten van

Mienskip op, die in korte tijd enorm veel

Troelstra en bezocht een openluchtbijeen-

enthousiasme opriep onder de jongeren in

komst waar de voorman van de SDAP sprak.

Friesland. Er werden plannen gesmeed, statu-

Hoewel hij sympathie voelde voor het socialis-

ten en reglementen geschreven en weer bij-

me, sloot hij zich niet bij de partij aan, waar-

gesteld. Ook werden grote bijeenkomsten

schijnlijk uit respect voor zijn behoudend den-

gehouden, waar Kalma opriep tot actie voor

de Friese zaak. Bottema was binnen de

in zijn dagboek over

en wist ik alles. De skok kaem letter, mar ek

Mienskip een bindende figuur, die vaak als

meisjes en zijn ver-

dat gie foarby. Ik leau dat ik nimmen tonei

vredestichter fungeerde. Door zijn milde

liefdheden schreef. De

kom as ik siz, dat ik nea ealer minske kend

karakter en vriendelijke aard, was Meint

eerste publicatie van

haw.’

Bottema een man die onmiddellijk sympathie

Baersma werd welwil-

opriep. Hij was een idealist, die het leven ern-

lend ontvangen en

Verslagen

stig nam. Zowel vrouwen als mannen waren

twee jaar later al her-

De verslagenheid onder de leden van de

op hem gesteld. Met de liefde wilde het niet

drukt. Hij schreef nog twee lange verhalen,

Jongfryske Mienskip over de dood van Meint

vlotten, zijn ‘verkeringen’ duurden nooit

‘Jelmers jonge libben’ en ‘De jongste’. Douwe

Bottema was groot. De persoonlijke betrok-

lang. Rixt, de dichteres, die met hem open-

Kalma was bijzonder opgetogen over het

kenheid van Kalma moet dit verhevigd heb-

hartige brieven uitwisselde, stoorde zich aan

werk van Baersma, hij prees het uitbundiger

ben. Er werd een Marten Baersmafonds opge-

het feit dat hij tijdens een bijeenkomst geen

dan hij ooit andere Friese schrijvers zou doen.

richt, dat zich ten doel stelde ongeveer ƒ 700

oog voor haar had en zich concentreerde op

Kalma voelde ook een diepe genegenheid

in te zamelen. Hiervan moest een grafsteen

het maken van het verslag. Drie maanden

voor Bottema persoonlijk. ‘Der wier in stille

betaald worden en de uitgave van het verza-

voor zijn dood verloofde hij zich met Jikke

ljochte klearens yn alles hwet er skreau en sei,

melde proza. De actie had succes. Op 30 juli

van der Laan. Toen in 1984 een straat in

om’t dy yn syn hiele wezen wier,’ schreef hij

1919 werd het grafmonument - ontworpen

Eastermar naar Bottema werd genoemd, ont-

na zijn dood. Iedereen binnen de Mienskip

door D. Zuidema en in graniet uitgevoerd

hulde zij het naambordje.

hield van hem, Kalma waarschijnlijk het

door de firma Arends uit Leeuwarden - door

meest. Meint Bottema was nog maar kort

de Jongfriezen overgedragen aan de familie.

Pseudoniem

bouwkundig opzichter bij de gemeente

De correspondent van de Leeuwarder Courant

In 1916 verscheen zijn boek De jonge fen de

Leeuwarden, toen in november 1918 de

schreef bij die gelegenheid dat de met klimop

Marsheide, een lyrisch verhaal over een ont-

Spaanse griep ‘yn twa dagen syn jong, soun

begroeide kerktoren met liefde en zorg neer-

luikende liefde. Voor deze novelle gebruikte

libben fornielde’. Kalma, die nog in militaire

keek op het graf. Normaal gesproken zou de

Bottema het pseudoniem Marten Baersma

dienst was, werd gealarmeerd over de ernst

familie zelf voor een grafsteen hebben

omdat zijn moeder niet erg ingenomen was

van de ziekte en haastte zich naar Leeuwar-

gezorgd. In dit geval was hen dat initiatief

met de literaire activiteiten van haar zoon.

den. Hij schreef later: ‘Doe’t ik thús foar de

door de Mienskip ontnomen. De onhandige

Eerder had zij al met afschuw ontdekt dat hij

doar stie, kaem Mem my skriemend tomjitte

tekst op de steen moet een compromis zijn

Meint Bottema
geweest tussen het verdriet van de familie en
de behoefte van de Mienskip om Bottema te
eren: ‘Ut namme fen Heit en Mem, Sibben en
Frjeonen oan Meint Hylkes Bottema’ staat er,
ondertekend met de woorden ‘it tankbere
Fryslân’. Kalma zou later opmerken dat de
vermelding van Psalm 103, vers 8 was opgenomen op aandringen van vader Bottema. De
tekst van deze psalm, ‘Gelijk het gras is ons
kortstondig leven,’ was natuurlijk zeer toepasselijk. Friesland zou zich naderhand niet
(Foto Hoge Noorden)

erg dankbaar tonen voor het werk van Meint
Bottema. In 1925 verscheen nog wel zijn verzameld werk onder de titel De wide kimen.
Zijn literaire reputatie versmolt echter bijna
even snel als de Jongfryske Mienskip. <
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HOND IN DE POT

MARLIES STOTER

Proost, proost en
Studenten en drank, het lijkt een bijna vanzelfsprekende combinatie.
Voor sommigen is de overgang van het ouderlijk huis naar de
mogelijkheid om avonden te kunnen doorzakken zo groot, dat ze na drie
maanden hun puberhoekigheid al hebben verruild voor kwabbig biervet.
Ook in Franeker, universiteitsstad in de periode 1585-1811, is borreltijd
een belangrijk aspect van het dagelijkse leven van professoren, maar
vooral van studenten.
Uit de vele civiele processen rondom de

bij zich te hebben. Een paar jaar geleden

Franeker universiteit komt duidelijk naar

dook er bij een Haagse antiquair een platte

voren dat de mannelijke studentenpopulatie

glazen fles op in een stevig leren foedraal. Dit

goed raad weet met alcohol. Wanneer ze

bijzondere voorwerp is speciaal gemaakt voor

voor de rechtbank moeten verschijnen, is

een Friese jongen van zeer goede komaf,

meestal teveel drank de rechtstreekse aanlei-

Hobbe Baert van Sminia (1655-1721), zoals

ding voor hun wangedrag. Het lijkt wel alsof

blijkt uit een paar zilveren plaatjes op het

de studenten onmiddellijk de van huis uit

foedraal met zijn naam en wapen en het jaar-

meegekregen regels van wellevendheid en

tal 1670 erop gegraveerd. Aan de andere

beschaving inruilen voor onbehouwen en
onbeschoft gedrag in openbare gelegenheden en vooral ook op straat.
De meest gehoorde aanklachten
betreffen scheld- en vechtpartijen en handtastelijk gedrag,
maar ook favoriet is het
ingooien van ruiten bij
mensen waar een grief
tegen bestaat. Niet alle
beschuldigingen zijn

Uit de vele civiele
processen rondom de
Franeker universiteit
komt duidelijk naar
voren dat de mannelijke
studentenpopulatie goed
raad weet met alcohol

even ernstig: in 1658
worden twee studenten

kant van de fles heeft de zilversmid een her-

voor de rechter

bergscène à la Adriaan van Ostade gegra-

gebracht voor het ont-

veerd als verwijzing naar de nuttige inhoud.

vreemden van de sleu-

Hobbe is pas 15 jaar oud wanneer hij deze

tels voor de bierkelder

persoonlijke fles krijgt, een beetje jong

van Folkert Hansen om
vervolgens een halve ton
bier te stelen. De dorst was
blijkbaar nog niet gelest.

gezien vanuit de hedendaagse wetgeving.
Twee jaar later vertrekt hij naar Franeker en
de fles heeft hij vast en zeker vanuit
Leeuwarden meegenomen. Net als zijn vader
promoveert hij daar in de rechten en zijn

Persoonlijke gravure
Sommige adolescenten zorgen
ervoor om zelf een voorraadje drank
Fles van Hobbe Baert van Sminia, rond 1670, verblijfplaats
onbekend. (Fotografie Aardewerk Antiquairs
’s-Gravenhage)
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leven en carrière verlopen vervolgens als
gepland: trouwen met een rijke vrouw - in
zijn geval zelfs meerdere keren - en een succesvol raadsheer worden bij het Hof van
Friesland. Met deze student is het helemaal
goed gekomen.

nog eens proost!
Vivat de Provessor Kannegieter

Leiden vertrekt, wordt zijn lege plaats niet

regelmatig bijeenkomen. Het is goed voor te

Breekbaar als glas is, is het een wonder dat er

opgevuld. Vrijwel direct krijgt Elias Wigeri er

stellen, dat ze bij die gelegenheden op

toch zoveel glazen bewaard zijn. Dankzij gra-

een leeropdracht bij als hoogleraar ‘in de

elkaars gezondheid drinken uit dit type gla-

veringen van voorstellingen en inscripties zijn

praktijk’. In de jaren daarop schrijft hij een

zen met een persoonlijk tintje. <

ze vaak direct in verband te brengen met een

doorwrocht en veel geraadpleegd collegedic-

bepaalde heildronk. Glazen die gebruikt wor-

taat over de manier van procederen in

den om te drinken op de gezondheid van de

Friesland. Andere universiteiten willen

stadhouder, van de Staten, van de stad of van

Herman Cannegieter graag aanstellen, maar

de Oost-Indische Compagnie, zijn nog in vele

hij wil helemaal niet weg uit de Friese univer-

particuliere of museale verzamelingen te vin-

siteitsstad. Hij speelt zijn gewildheid uit met

den. Er bestaan ook glazen die betrekking

als resultaat een topsalaris van jaarlijks

hebben op een specifieke gelegenheid zoals

ƒ 2.100, en dat is nog zonder de gebruikelijke

een huwelijk of een geboorte, de oprichting

extraatjes. Ten slotte maakt hij nog een moei-

van een bedrijf of het bouwen van een huis,

lijke periode mee door de politieke schermut-

maar die zijn zeldzamer. Tot deze groep

selingen van die tijd en verliest zijn baan.

horen de drie glazen met daarop de namen

Wanneer hij weer in ere hersteld wordt, is hij

van twee bekende en gewaardeerde hoogle-

een oud man. Het is niet bekend in welk

raren aan de Franeker Universiteit. Professor

gezelschap deze glazen, één met als inscriptie

Elias Wigeri (1730-1791) en professor Herman

Vivat de Provessor Kannegieter en twee met

Cannegieter (1723-1804) zijn directe collega’s

Vivat de Provessor Wigeri, gefungeerd heb-

aan de rechtenfaculteit daar. Vanaf 1755 zijn

ben. Meest voor de hand ligt gebruik binnen

er zelfs drie hoogleraren in de rechten, maar

de kleine eigen kring van twaalf of dertien

wanneer collega Bavius Voorda in 1765 naar

hoogleraren, die elkaar goed kennen en

Het glas met het opschrift Vivat de Provessor Kannegieter,
gemaakt tussen 1765 en 1791. (Fries Museum)

Detail van het David en Jonathanglas, Jacob Sang, 1758,
afkomstig uit de collectie van Age Looxma Ypeij. (Fries
Museum)

Portret van Professor Wigeri, onbekende schilder.
(Museum Martena)

Vriendschapsglazen
De vriendschap tussen de twee Oudtestamentische
figuren David en Jonathan was in de 18de eeuw een
algemeen bekend symbool. Om uiting te geven aan
een oprechte vriendschap, waarin zielen zich verbonden met elkaar voelden, werden glazen gegeven met
daarop David en Jonathan afgebeeld. Het Fries
Museum heeft maar liefst drie van deze glazen in de
antieke glascollectie. De allermooiste is uit 1758 en
heeft een verfijnde gravering van de twee vrienden in
harnas die elkaar de hand geven. De graveur is Jacob
Sang. Er zijn slechts enkele namen van glasgraveurs
bekend en de ontdekking van weer een gesigneerd
stuk van deze beroemde Amsterdammer is een
verrassing.
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

Een stoepa
bij Hantum
Een plaats is een locatie. Kaartcoördinaten geven de
ligging aan: hier is het. Een plek is méér dan een
locatie. Een plek heeft, door hoe het er daar uitziet
of door wat er gedaan wordt, een eigen karakter.
Daarmee krijgt die plek betekenis. De stoepa bij

(Foto Hoge Noorden)

Hantum is zo’n betekenisvolle plek in Friesland.
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(Kaart Kerst Huisman)

is vooral een wijsheidsleer, gericht

zijn duizend kleine Boeddhabeelden

op het praktiseren van een leven in

geplaatst. Daarvóór een groot beeld van de

waarheid. Het boeddhisme kent vele

Boeddha, omringd door tal van kandelaars en

stromingen, maar alle baseren zich

religieuze beeldjes. Ook uit andere religies,

op de leer en de uitspraken van

want Sint Nicolaas blijkt er eveneens tussen te

Siddharta Gautama, die later de

staan. De top van de stoepa is de bewaar-

Boeddha werd genoemd. Deze leef-

plaats van een relikwie.

de ongeveer zes eeuwen vóór

I

Christus in Nepal. De leer van

Mani Khorlo’s

Boeddha berust op vier waarheden:

De stoepa wordt omringd door een overdekte

Ik fietste afgelopen zomer tussen de weilan-

1. het lijden is universeel; 2. de oorzaak daar-

galerij, waaronder 108 gebedsmolens staan.

den in Noord-Friesland. Er was niets dan lucht

van is het zelfzuchtig begeren van de mens; 3.

De monnik legt uit hoe ik de gebeds- of man-

en ruimte. Opeens lichtte een zonnestraal op

genezing van het lijden is alleen mogelijk

tramolens kan laten draaien: ik moet ze alle-

vanuit een bosje. Allerlei vrolijke vlaggetjes

door opheffing van het begeren en het berei-

maal langslopen en met de rechterhand een

en vaandels trokken daarop mijn aandacht.

ken van de mystieke staat van het nirwana;

vriendelijk zetje geven. Ondertussen dien ik

De zon bleek weerkaatst te worden door de

4. het middel daartoe is het volgen van het

een gebed op te zeggen. Hij geeft mij een

gouden top van een opmerkelijk bouwwerk:

achtvoudige pad: juist inzicht, juist besluit,

papiertje met een tekst in het Sanskriet. Wat

een stoepa! Hoe komt die hier? Als ik daar

juist spreken, juist doen, juist leven, juist ster-

ik zachtjes mompel, weet ik dus niet, maar ik

meer van wil weten, word ik hartelijk welkom

ven, juist denken en juist mediteren. Mijn

vertrouw erop dat de bedoeling goed is.

geheten door een bewoner van het

zegsman erkent dat dit een hele opsomming

Nadat mij is voorgehouden dat ik bij mijn

Boeddhistisch Studie- en Meditatiecentrum

is, maar vat de voorschriften pragmatisch

omgang de talloze mieren en torretjes op de

Karma Deleg Chö Phel. De monnik vertelt dat

samen met: ‘Geen kwaad doen, het goede

vloer dien te ontwijken - het afzien van het

de boerderij die hier staat in de jaren zeven-

cultiveren, de geest zuiveren’.

vernietigen van levende wezens is één van de
vijf hoofdgeboden van het boeddhisme -

tig werd bewoond door een stel hippies. Zij
besloten op een gegeven moment terrein en

De stoepa

maak ik mijn ronde langs de Mani Khorlo’s. In

boerderij te bestemmen voor de oprichting

Een stoepa is een gebouw om boeddhistische

de mantramolens bevinden zich dichtbeschre-

van een boeddhistisch centrum. Dat genereu-

relikwieën in op te bergen, maar een stoepa

ven vellen met gebeden. Iedere omwenteling

ze aanbod werd door Chödje Lama Gawang

werkt ook positief door in zijn omgeving. Het

geldt als het opzeggen daarvan.

Rinpoche in dank aanvaard, te meer omdat

is een bouwwerk dat altruïsme, harmonie,

de lama constateerde dat op de aangeboden

welvaart, welzijn en gezondheid versterkt, en

Retraitecentrum

plek allerlei ‘goede krachten’ werkzaam

compassie voor alle wezens oproept. Hierdoor

Op het terrein van de stoepa bevindt zich ook

waren. Vanaf 1986 ging deze lama zijn volge-

bevordert een stoepa ook de vrede. De stoe-

een klein retraitecentrum. Het bestaat uit een

lingen en vrijwilligers eigenhandig voor in de

pa in Hantum is van Tibetaans model. Van

boeddhistische tempel, omringd door enkele

bouw van een stoepa, een tempel en een

dichtbij blijkt het bouwwerk van een verras-

kamertjes. Dagelijks worden hier religieuze

retraitegebouw. In 1991 werd het centrum

sende hoogte en omvang. De nissen van de

bijeenkomsten gehouden. Ook bezinningsbij-

onder grote publieke belangstelling vanuit de

stoepa symboliseren schatkamers die voor-

eenkomsten en cursussen vinden hier plaats.

regio in gebruik genomen.

spoed, geluk, liefde, rijkdom en harmonie

De deelnemers komen uit het hele land. Een

geven. Boven is een holte waarin de Boeddha

tafel waarop allerlei geurig fruitafval ligt, laat

Boeddhisme

zit. Het bouwwerk eindigt in een vergulde

zien dat het bevorderen van het welzijn van

Het boeddhisme is een religie zonder god,

spits van dertien ringen, met bovenaan de

alle medeschepselen hier geen loze kreet is.

met een sterk ethisch en mystiek karakter. Het

versieringen van zon en maan. In de stoepa

De tafel gónst van de insecten. Het ijveren
voor de wereldvrede is één van de doelstellingen van de bewoners van het boeddhistisch
centrum. De monnik vertelt mij er zeker van
te zijn dat de val van de Muur in november
1989 mede een gevolg is van de heilzame
werking van deze stoepa. Niet geheel over-

(Foto’s Hans Koppen)

tuigd van dat oorzakelijk verband, pak ik de
fiets en rij verder. Een opmerkelijke plek, die
veel belangstelling trekt, is het hier echter
zeker. <
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(Spaarnestad)

Drankmisbruik in Jenev

‘De groote verstomper van alle pijn is nabij’
Waar de aloude Friese vrijheid niet voor is aangeroepen. ‘Wilde een drankbestrijder zijn Friesch auditorium van
het goed recht der geheelonthouding overtuigen, dan riep hij met pathos uit, dat het vrije Friezen onwaardig was
zich zelf tot slaven van koning Alcohol te maken. Als aan den anderen kant op een vergadering van
vergunninghouders een spreker ageerde tegen het tapverbod in een bepaalde gemeente, dan eindigde hij met de
woorden: ‘Wienen d’âlde Friezen frij, Fryske soannen binne wy.’ En beide sprekers waren reeds bij voorbaat van
een hartelijk applaus verzekerd.’

E

Een medewerker van de Leeuwarder Courant

ten komen en dat de kasteleins de jongens de

van 1873 is een staatje opgenomen van een

schreef dat op 5 oktober 1933 in zijn blad. Hij

petten en de meisjes de schorten moesten

medicus, waaruit blijkt dat het innemen van

typeerde daarmee aardig trefzeker de plaats

afnemen en deze bij de regenten inleveren.

sterke drank per hoofd van de bevolking in de

die zowel de drank als de drankbestrijding in

Zo konden dezen weten dat ze in de kroeg

Friese hoofdstad met 17,58 liter groter was

Friesland hebben gehad. Het is tegenwoordig

waren geweest.

dan in Amsterdam, Den Haag, Utrecht,
Arnhem, Den Bosch, Haarlem, Sneek en

nauwelijks meer voorstelbaar hoezeer de
drankbestrijding hoofden en harten van de

Jeneverland

mensen in beslag nam. Het gebruik van alco-

Aan het einde van de 18de eeuw lag het

hol is eeuwenoud. Men was daar, ook in

hoofdelijk gebruik van sterke drank in de

Friesland, bepaald niet zuinig mee. Het schen-

Republiek der Verenigde Nederlanden op tien

ken van een ‘skjinne’, al dan niet met suiker,

liter. Friesland kwam daar met 9,13 liter net

een ‘romer’ brandewijn, of brandewijn met

iets onder. In de loop van de 19de eeuw zakte

boerenjongens was een veel voorkomende

het hoofdelijk gebruik overal, maar Friesland

gewoonte bij de viering van de geboorte van

steeg boven het Nederlandse gemiddelde uit.

een kind of bij gewone visites, bij het uitbeta-

In 1876 bijvoorbeeld bedroeg het hoofdelijke

len van het loon of na het afsluiten van hooi-

gebruik in Friesland 10,21 liter, tegen een

en graanoogst. Kinderen dronken vaak

Nederlands gemiddelde van 9,91 liter. Dat

Schiedam. Alleen in Groningen en Rotterdam

gewoon mee. Zo weten we, dat de magistraat

hoge Friese cijfer komt vooral op rekening van

werd nog steviger gezopen. Bekend was ook

van Leeuwarden in 1765 vaststelde dat de

marktplaatsen als Leeuwarden en Sneek. In

het gebruik van drank bij het werk in veende-

stadswezen niet meer in de herbergen moch-

het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde

rijen en in de Bouwhoek. Een niet nader

10

Het is tegenwoordig
nauwelijks meer
voorstelbaar hoezeer de
drankbestrijding hoofden
en harten van de mensen
in beslag nam

erland in de 19de eeuw
genoemde predikant schijnt in die jaren van

arbeiders aan ‘om geen spiritus te gebruiken,

de kansel te hebben geroepen dat Friesland

maar vastberaden stand te houden’. Het

beter ‘Jeneverland’ genoemd kon worden.

Nieuw Advertentieblad schreef dan ook: ‘Het
volk is kalm en bezadigd, gaat zich niet te

Armoede

buiten aan sterken drank, windt zich zelven

Uit het net aangehaalde voorbeeld van de

niet op, maar blijft standvastig aan zijne

Leeuwarder wezen blijkt, dat men de kwade

eischen vasthouden’.

kanten van het alcoholgebruik wel degelijk
zag. Het drankkwaad kwam vooral in het

Delirium

middelpunt van de belangstelling te staan

Tegenstanders van drankgebruik waren er

aan het einde van de 19de eeuw met de soci-

ook toen al van overtuigd, dat alcohol zeer

ale kwestie. Dat had te maken met het feit,

schadelijk was voor de gezondheid. In de

dat er veel meer over de negatieve uitwerkin-

Leeuwarder Courant van 8 juni 1893 worden

gen van drankgebruik bekend werd. Met

de gevolgen op niet mis te verstane wijze

name de arbeidersbevolking leed daaronder.

beschreven: ‘Want delirium tremens, de dron-

Er waren arbeiders, die een deel van hun loon

kemanswaanzin, is de vreeselijke straf, die op

al aan drank hadden opgemaakt, voor ze

het voortdurend misbruik van sterken drank

thuis waren. De praktijk van de gedwongen

staat. Zoo velen daaraan ontsnappen, komt

winkelnering leidde daar overigens ook toe.

dit, omdat de dood hen dien bespaart. De

Wie zijn goederen niet bij de baas kocht,

maag, voortdurend met alcohol gedrenkt,

maar elders, liep gevaar geen werk meer te
krijgen. In nogal wat gevallen vond uitbetaling van het loon plaats in de herberg van

ondergaat een geheele verandering.
‘Eene teug te veel’ en de kwalijke gevolgen ervan.
Propaganda van de Blauwe NV.

een onderbaas, die stilzwijgend veronderstel-

Groenachtige plekken vervangen de zachtroode binnenvoering. Ronde, korrelige
gezwellen hechten zich langs den wand. Dat

de, dat de arbeiders ook wel enige glaasjes

maar heb je der soms een paar, verzuip ze

is de kanker, dat is het einde. Het gevoel ver-

drank zouden gebruiken. En dat gebeurde

dan niet! Niemand mot jenever koopen! En

stompt, de pijnen houden op. ’t Gaat nog

dan ook vaak. Vandaar ook, dat het drank-

allen moeten wij bedaard blijven, er gebeure

goed, zegt de ongelukkige. Jawel, de groote

kwaad als een gevolg van de armoede werd

wat er gebeure, dan zullen wij straks weer

verstomper van alle pijn, de dood, is nabij.’ <

gezien. Met name in socialistische kringen

zien ..’ Bij diezelfde staking moedigde de

werd dit steeds als argument gebruikt. Ten

Leeuwarder socialist Jan Tadema, die met de

onrechte. Ook in welvarende gemeenschap-

hondenkar naar het stakingsterrein reisde, de

Zo verbeeldde de Engelse kunstenaar Walter Crane de
strijd tegen de alcohol.

pen kan het drankmisbruik welig tieren.

Vechtpartijen
Helaas ontaardden veel feesten door het
drankgebruik. De kranten uit de jaren 18901900 bevatten nogal eens een rechtbankverslag waaruit blijkt dat drankmisbruik tot
vechtpartijen leidde. Het was ook bekend dat
stakingen door het drankgebruik van de
arbeiders uit de hand konden lopen. Vandaar
ook dat bij die stakingen door de leiders vaak
werd gewaarschuwd tegen het drinken.
Ferdinand Domela Nieuwenhuis en appèlmeester Wiebe Hankel deden dat in 1890 in
Beets. Volgens het verslag van journalist Linse
de Jong van het Nieuw Advertentieblad (de
Hepkema) zei Hankel toen letterlijk: ‘Nou,
zoo stoat het dan, maar, nou nog wat! Je zult
evenals ik wel geen centen hebben, denk ik,
11
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Wa’t mient dat skriuwers sels altyd de grutste sûpers west ha, soe ris in pear Fryske skriuwers út eardere tiden
lêze moatte. Sy brûkten gjin drank en ha besocht om mei help fan literatuer drankmisbrûk tsjin te gean.

‘Brandewyn-toarst’
skriuwer iroanysk fêst. Yn it ferhaal drinkt de

it ien om dochs ek noch echte, libbene mins-

Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906) yn

dûmny jenever, syn frou brandewyn. ‘Jiffer

ken te beskriuwen, dêr’t de lêzer fan begripe

de 19de ieu de doarpen del om de minsken

die dat om trye dingen. Forearst om de jicht

kin dat se oan ’e drank binne. Bygelyks J.S.

mei har Winterjûnenocht fol rymstikken en

ut it lofter skalderblêd to fordrieuen, ten twa-

van der Steegh (1831-1882), dy’t helder foar

twaspraken in spegel foar te hâlden. Faak gie

den om de jicht net yn ’t rjochter skladerblêd

eagen hie hoe’t minsken hearden te wêzen.

it oer minsken dy’t oan ’e drank wienen en

to kryen, ten tredden om dat se it graech

Yn syn ferhalen fynt men in soad dwalende

ûnbekwaam thús kamen of oer húshâldingen

mochte.’

lju dy’t wer op it rjochte paad brocht wurde
moatte. Hy is in echte moralist, ferkearden

dy’t yn ’e nederklits rekken troch drinkende
heiten en memmen. Botte moralistysk wienen

Moralistysk

bliuwe ferkeard of komme ta ynkear. Van der

dy skriuwers noch net. Yn ien fan de ferhalen

Oare skriuwers wienen fûler as Van der

Steegh wie in master yn it beskriuwen fan in

fan Van der Meulen seit in frou oer in dron-

Meulen. Dy woenen de Friezen fan ’e sterke

drankferslaving. De man fan Auk, yn it fer-

ken frijer: ‘(…) ik mei er wol greach oer, dat

drank ôfhâlde en brûkten ferhalen om har te

haal ‘Simens Auk’, hie in mem dy’t sûpte, mar

se ien lyts stikje yn ’e krage ha: - nochteren,

oertsjûgjen. Se sochten de meast grouwélige

hy sels lit it spul stean.

den binne se soms eak fordomde nochteren.’

foarbylden om dúdlik te meitsjen hoe fer-

Yn syn novelle Fen 1856 on 1859 is suver elke-

keard it nimmen fan in slokje is. Meastentiids

nien de hiele dei dronken. ‘Hoe’n ellende

binne dy ferhalen ûnlêsber om’t it boadskip

scoe der net wêse sonder brandewyn,’ stelt de

der sa dúdlik yn ferwurke is. Inkeldris slagge

12

Dielnimmers oan it simmerkamp fan de Jongfryske mienskip
foar it fakânsjehûs Excelsior op It Amelân yn 1926. Steand
oan de rjochterkant is Douwe Kalma.

>

S

Sa reizgen Waling Dykstra (1821-1914) en

Oant er saaklike tsjinslaggen kriget dy’t er net

Propaganda

ferneare kin. Syn karakter is net sterk genôch

It wie wenst dat sosjalisten

om de problemen op in oare wize op te los-

frijwol gjin drank brûkten.

sen en it komt ferkeard. ‘Simen hat safolle

De leden fan de Jongfryske

ynnomd, dat dêr is er yn smoard, tominsten

Mienskip dienen dat like-

op healwei de bûren en de arke hawwe se

min. Skriuwers út sa’n fer-

him de oare moarns yn syn eigen ûngemak

midden hienen dêrtroch

dea fûn.’ Noch sa’n nijsgjirrige skriuwer dy’t

suver gjin eigen ûnderfining

oer drank en drankbestriding skreau, is

mei drankmisbrûk. It ûnder-

Johannes Baarda (1836-1903). Yn de novelle

werp ferdwynt dêrmei hast hie-

In profeet yn syn eigen lân (1863) wurdt in

lendal út ’e literatuer. Komt it wol

dronkemanstaferiel treffend beskreaun. Jabik,

oan ’e oarder dan is dat op in frij oer-

in boere-arbeider, wurdt as in ‘dronken beest’

flakkige wize. Ien as Reinder Brolsma (1882-

de herberch fan it doarp útsmiten. Spitich is

1953) hat wol besocht om it yn syn ferhalen

wol dat de haadpersoan, de ‘profeet’, yn alles

te ferwurkjen. Hy bewûndere de skriuwer S.K.

sa’n hillige is. Opfallend is dat Baarda net tsjin

Feitsma, foar wa’t de drank in pleach west

it drinken fan wyn is, salang’t men jenever of

hie. Brolsma, dy’t sels nea drank naam, wist

Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen brochten
mei foardrachten yn har Winterjûnenocht de kwealike
gefolgen fan drank oer. (Tresoar)

brandewyn mar stean lit. Hy hie wol yn ’e rekken dat er mei syn moraal net folle by syn
lêzer berikke soe. ‘Men heart wol graech in
moaye preek en in kreftige tapassing, - to sidsen, sa lang as men in de tsjerke is. De tapassing in died bringe, wel hwa tinkt dêr om?’

Programma fan in Fryske Winterjûnenocht fan Waling Dykstra
en Tsjibbe Gearts van der Meulen yn Koudum. (Tresoar)

Syn omkesizzer, dy’t
noch mar krekt as
ferversfeintsje oan
’t wurk is, krijt ek in
romerfol
wat der barde yn ’e herbergen fan Stiens en
koe de stille kroegen dy’t bûten it doarp te
finen wienen of de âlde wyfkes yn efterôf-

Reinder Brolsma besocht om drankmisbrûk yn syn ferhalen te
ferwurkjen. (Tresoar)

buerten dy’t jenever út ’e teepot skonken. Yn
syn ferhaal ‘It forgift’ brûkt in ferver by elke
gelegenheid sterke drank as middel tsjin it

safier. De man giet mei ien fan syn maten te

giftige leadwyt. ‘Ja, wrychtich - intsjen neam

fiskjen en komt mei him yn ’e kroech telâne.

ik ik it tsjin ’t kwea.’ Syn omkesizzer, dy’t

‘Ynpleats fen in feardich stel minsken dêr’t

noch mar krekt as ferversfeintsje oan ’t wurk

elk nocht oan hie dy se de moarns ôfstekken

is, krijt ek in romerfol. Dêrmei, sa wol Brolsma

seach. Drank hie ’t krewei wer mei sukses

oerbringe, rekket dy jonge foargoed yn

birêdden, skril en nuver ljocht tsjoend yn

’t bedjer. Soks komt de moderne lêzer al te

rêstige kleare eagen en willeaze sloppens yn

simpel foar. Yn 1927 brocht de Fryske ôfdie-

geve spikerhirde spieren.’ Sok prekerich praat

ling fan it drankbestridingsbûn in ferhalebon-

misstie yn ’e moderne literatuer en Brolsma

del fan Brolsma út. It liket der op dat Brolsma

krige fan besprekkers in soad krityk op just

mei it ferhaal ‘Fiskje’ syn opdrachtjouwers

dit moralistyske ferhaal. De bedoelingen fan

stypje wollen hat. It ferhaal begjint dermei

de skriuwers om tsjin drankmisbrûk te skriu-

dat de frou fan Jehannes in Blauwe Faen oan

wen wienen goed. Literatuer dy’t ek as propa-

’e doar keapet. De man is fan betinken dat sy

ganda tsjinje moast, smiet lykwols literêr

it dûbeltsje foar dit ûnthâlderskrantsje wol

sjoen net folle goeds op. Betiden wol moaie

better brûke kinnen hie. Hy hat, sa docht bli-

observaasjes: ‘Hjar neiste erf is Nolles, in neef

ken, sûnt har trouwen gjin drip drank mear

fen hjar, dy er as jonge komd wier en nou

brûkt. De frou hat soarch dat har man troch

fjouer en tweintich jier telde. En didse het

ferkearde freonen fan it wurk dochs wer op it

mei syn moike jild ek hjar brandewyn-toarst

ferkearde paad brocht wurde sil. ‘It is dochs

erfd, hwent it brandewyndrinken het er dêr

altyd yens fijân salang as wy him net ôfsward

better leard as it boerkjen, dat er dêr leare

hawwe,’ seit se. In pear moanne letter is it

scoe.’ <
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‘De strijd voor onthouding zette een stempel op het Friese volk’. Dat schreef de Leeuwarder Courant op
24 februari 1951 niet zonder enige trots. Aanleiding was de viering van het zestigjarig bestaan van de Friese
Propaganda Commissie. Ooit stond deze duizenden leden tellende organisatie midden in de Friese gemeenschap
vanwege de niet aflatende strijd tegen het drankkwaad. Blauw, de kleur van de drankbestrijding, werd daarom
door LC-hoofdredacteur Jan Piebenga, de Friese volkskleur genoemd.

drank
De strijd tegen de

‘Met een door alcohol verdierlijkt geslacht
is geen nieuwe maatschappij te stichten’

B

in Friesland

Blauw was in de ogen van geheelonthouders

drank, in de volksmond de (Blauwe) NV

Bloei

in de 19de eeuw de kleur van ‘onschuldig’

genaamd, woonde maar liefst 40 procent van

De grote bloei van de drankbestrijding kwam

water. Om duidelijk te laten zien dat ze tegen

de leden in Friesland. Dat de strijd tegen

tot stand onder invloed van het Friesch

alcohol waren, naaiden ze een blauwe knoop

‘Koning Alcohol’ in Friesland een massale aan-

Volksblad, orgaan van de socialistische

op hun jas. Ook de vlaggen van de beweging

hang kreeg, was te danken aan het

Friesche Volkspartij. Redacteur Oebele

waren blauw. Reden voor Friese trots was er

Winterjûnenocht en de socialistische bewe-

Stellingwerf en zijn vrouw Trui Stellingwerf-

zeker. Friesland werd de spil van de drankbe-

ging. In 1860 begonnen Waling Dykstra en

Jentink kwamen in korte tijd naar voren als

strijding in heel Nederland. Op het hoogte-

Tsjibbe Gearts van der Meulen, beiden Fries

felle pleitbezorgers voor afschaffing van de

punt van het bestaan van de Nederlandsche

schrijver, vrijzinnig en vol verlichtingsidealen,

drank. En toen de voormalige Luthers predi-

Vereeniging tot Afschaffing van sterken

met voordrachten tot nut en genoegen. Ze

kant en socialistische propagandist Ferdinand

reisden in de winter het Friese platteland af

Domela Nieuwenhuis met zijn pleidooien

en trokken drommen belangstellenden. Zij en

tegen de vijf K’s (kroeg, kazerne, koning, kerk

hun opvolgers vestigden regelmatig de aan-

en kapitaal) in Friesland steeds vollere zalen

dacht op het drankkwaad.

trok, stroomden duizenden toe, vooral arbei-

(Foto Hoge Noorden)

De Blauwe Tinte bij Reduzum (vroeger Roordahuizum). Dit
alcoholvrij horeca-etablissement werd 100 jaar geleden
gesticht, dankzij het ijveren van de predikant Benjamin
Boers.
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uit Leeuwarden, die opvattingen verkondig-

gelegenheid even buiten het dorp waar prin-

den die dicht bij zijn socialistisch ideaal ston-

cipieel geen alcoholhoudende dranken wor-

den. Vanaf dat moment ging hij stukjes uit

den verkocht. De FPC organiseerde jarenlang

het blad van de NV overnemen. Hierdoor

grote manifestaties. Hoogtepunten waren de

werden grote groepen in Friesland bij de

plaatselijk georganiseerde meetings op

drankstrijd betrokken en kon het ledental van

Hemelvaartsdag, waaraan over heel Friesland

de NV explosief uitbreiden. In 1891 richtten

gerekend per keer zo’n 10.000-15.000 leden

Postma en Van der Meulen de Friesche

en sympathisanten aan deelnamen. Er werd

Propaganda Commissie op, die zich in het bij-

op die meetings veel gezongen uit de in 1893

zonder op de arbeiders richtte. In 1893 werd

verschenen bundel van Tine Marcus uit

Stellingwerf lid van het bestuur van de FPC.

Leeuwarden. Tine was een buurmeisje van

Tal van ‘rode dominees’, predikanten die soci-

Thomas Postma. Zij had de teksten geschre-

alist waren geworden, sloten zich aan bij de

ven. Later kwam het Frysk Lieteboekje erbij,

NV. Daan Postma noemt in zijn onderzoek

dat met zijn Friestalige geheelonthouderslied-

naar de geschiedenis van de drankbestrijding

jes al even bekend werd. Historicus Ger

in Friesland 27 predikanten die in de NV

Harmsen beklemtoont in zijn proefschrift

actief waren: onder hen de bekende domi-

Blauwe en rode jeugd (1961) het eigen karak-

nees Gerardus Horreüs de Haas, Jan Anthonie

ter van de beweging in Friesland. Friezen

ders. Sommige socialisten zochten de oorzaak

Bruins Jr., Reinder Jacobus de Stoppelaar,

keerden zich vooral tegen het elitebesef en

van het vele drankmisbruik in de armoede.

Albertinus van der Heide en Benjamin Boers.

de leidersverering in organisaties met een

Als de sociale wantoestanden, zoals slechte

Laatstgenoemde stond in Roordahuizum,

grote aanhang in Holland, zoals de

werksituaties en abominabele behuizingen,

waar hij het initiatief nam tot de stichting van

Kwekelingen Geheelonthouders Bond en

eenmaal verbeterd zouden zijn, zou het ook

de Blauwe Tinte, een nog altijd bestaande

de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). <

met het drankkwaad zijn afgelopen, zo
meenden ze. Maar er waren ook velen, die
dat niet zo zagen. Er is in het Friesch
Volksblad van die dagen veel over gekissebist.
Wel was men het er in de beweging over
eens, dat het drankgebruik maatschappelijke
hervormingen in de weg stond. Trui
Stellingwerf schreef: ‘Met een door alcohol
verdierlijkt geslacht is geen nieuwe maatschappij te stichten’.

Friesche Propaganda Commissie
Hoewel Oebele Stellingwerf eerst meende dat
er in de Blauwe NV een mentaliteit van brave
Hendriken leefde, sloot hij zich later toch aan.
Hij had ontdekt dat daar mensen actief waren
zoals Thomas Postma en Piet van der Meulen

Piet van der Meulen (18661958), jarenlang voorzitter
van de Blauwe NV.

Ds. Albertinus van der Heide
was actief in de NV.

Tine Marcus schreef de teksten van de
liedjesbundel van de Friesche
Propaganda Commissie.
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Zo was bijvoorbeeld de Jeugdbond voor
Onthouding (JVO) in Friesland heel sterk.
Toen de AJC probeerde ook in Friesland vaste
voet aan de grond te krijgen, stuitte men
daar op de JVO. Deze organisatie telde in
1930 129 afdelingen. De helft daarvan zat in
Friesland. Het drankmisbruik liep door al die
activiteiten sterk terug, zozeer dat Friesland
een laagterecord vestigde: van 6,89 liter per
hoofd van de bevolking in 1890 tot 1,5 liter in
1939.

Plaatselijke Keuze
De houding van de overheid was tweeslachtig.

De Blauwe Vaan, orgaan voor drankbestrijding, uitgegeven
door de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van
Alcoholhoudende Dranken. (Tresoar)

ook tegen het roken en tegen vivisectie
waren. De bond telde in Friesland overigens
niet veel leden, maar het bondsorgaan De

Enerzijds wilde men het drankmisbruik terugdringen, maar plannen om het aantal drank-

hogere percentages op (bijvoorbeeld 80 pro-

Geheelonthouder werd door zeer veel leden

vergunningen te verminderen, werden op de

cent in Franeker). De Tweede Kamer aan-

van de Blauwe NV gelezen. De Duitse bezet-

lange baan geschoven. Gemeenten hadden

vaardde in 1921 een voorstel dat de vergun-

ting en vooral de nasleep daarvan veroorzaak-

namelijk ook belang bij een groot aantal ver-

ningen moesten verdwijnen, als minstens drie-

ten een aanzienlijke toename van het drank-

gunninghouders, omdat dat geld opbracht. In

kwart van de bevolking ervoor was. De Eerste

gebruik. De mensen van de Blauwe Knoop,

confessionele kring was men beducht voor het

Kamer verwierp het voorstel met één stem

zoals de drankbestrijders werden genoemd,

radicalisme in de blauwe beweging en vreesde

meerderheid. Er werd echter voor plaatselijke

hadden ondanks hun na de bevrijding weer

men voor een aantasting van de persoonlijke

keuze nog jarenlang actie gevoerd.

opgebloeide enthousiasme steeds meer moeite
om buiten de eigen kring nieuwe aanhang te

vrijheid. De drankbestrijding had daarom wel
oren naar een initiatief uit Noorwegen en

ANDO

vinden. Zeker, er vonden nog tal van groot-

Zweden, Plaatselijke Keuze genaamd. Dat

Naast de Blauwe NV ontstonden ook kleinere

scheepse evenementen plaats. Zo hielden maar

hield in dat de bevolking van een gemeente

confessionele verenigingen die zich tegen de

liefst 3.000 ‘blauwe strijders’ uit Friesland,

per referendum zou mogen uitmaken hoe

drank keerden, zoals de Nationaal Christelijke

Groningen en Drenthe op Hemelvaartsdag

groot het aantal vergunningen in de gemeen-

Geheelonthoudersvereniging (opgericht

1954 nog een indrukwekkende manifestatie in

te zou (mogen) zijn. Het werd een nieuw pro-

1860), de Gereformeerde Vereniging voor

Heerenveen. Op Hemelvaart 1957 marcheer-

pagandamiddel in handen van de drankbe-

Drankbestrijding (1903) en het (rooms-katho-

den 2.500 drankbestrijders door Heerenveen,

strijders. Er kwam in 1913 een volkspetitionne-

lieke) Kruisverband. De NCGOV had in

en in 1966 nog eens duizend. De toogdagen in

ment. Friesland stond met 55,3 procent voor-

Friesland een aanzienlijke aanhang. Ook was

andere jaren trokken ook veel deelnemers. In

standers van sluiting ver bovenaan. Een aantal

er een afdeling van de Internationale Orde

1966 werd het landelijk congres van de drank-

proefstemmingen, waaraan negen Friese

van Goede Tempelieren, een besloten organi-

bestrijding nog eens in Leeuwarden gehouden.

gemeenten deelnamen, leverde zelfs nog

satie waar men werkte met wachtwoorden,

Dat gebeurde niet meer onder de vlag van de

De reclame voor Bols, bij het station in Sneek, werd door de
drankbestrijders aangepast. (Fries Scheepvaartmuseum)

handgrepen en kloptekens, die in Friesland 29

oude organisaties. Op 15 december 1962

loges had. Dan was er ook nog de op anar-

waren namelijk de Blauwe NV, de IOGT en de

chistische leest

Snelverkeer Onthouders Vereniging samenge-

geschoeide

gaan in een nieuwe club, de Algemene

Algemene

Nederlandse Drankbestrijders Organisatie

Nederlandsche

(ANDO). Van de ANGOB trad de helft van de

Geheelonthouders

leden toe. De anderen zetten hun bond onaf-

Bond (ANGOB),

hankelijk voort. <

opgericht in 1897.
Deze bond vond
vooral zijn aanhangers in religieus-anarchistische kringen en
aanhangers van de
denkbeelden van de
bekende Russische
schrijver Tolstoj, die
16

> Verder lezen:
M. Braaksma, De drankstriid yn Fryslân, Stiens, 1934
G. Harmsen, Blauwe en rode jeugd, Assen, 1961
D. Postma, Drankbestrijding in Friesland (18401940), Hindeloopen, 1982
K.F. Proost, Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding, Utrecht, 1941

JOHAN FRIESWIJK

‘Blauw’ en ‘rood’
hoorden bij elkaar
Bij ons thuis in Leeuwarden werd
vroeger op verjaardagen nooit sterke drank geschonken. Opa was
immers al heel lang geheelonthouder en dat werd door de familie
gerespecteerd. In de eerste helft
van de jaren zestig van de vorige
eeuw, nu vijftig jaar geleden, was
dat nog heel gewoon. In de jaren

B

Behalve geheelonthouder was opa Jouke

een derde wiel aan de wagen. Immers, wan-

Frieswijk een overtuigd socialist. Aan zijn

neer wij resultaten boekten door de vakbe-

hand liepen mijn broer Jan en ik voor het

weging, en dit zou verloren gaan aan het

eerst mee in een Eén Mei-betoging. ‘Rood’ en

gebruik van alcohol (wat toen nog erg was),

‘blauw’ hoorden in het eerste decennium na

dan bleef er weinig over’, tekende hij later

de oorlog nog bij elkaar. De ware sociaal-

voor me op. Hij sprak uit ervaring, al kende

democraat (sinds de oorlog bij voorkeur

hij het drankprobleem niet binnen het eigen

democratisch socialist genoemd) was lid van

gezin. Dat was een keurige christelijk-gerefor-

een ‘rode familie’. Allereerst was hij bij ‘de’

meerde arbeidersfamilie, die in, zoals dat

partij (PvdA) en ‘de’ vakbond (NVV). Hij luis-

toen heette, ‘nette armoede’ leefde. Niet in

terde naar de VARA en kocht zijn boeken in

een plaggenhut, maar in een stenen krot ach-

de boekwinkel van de Arbeiderspers aan de

ter de kaden in Drachten.

daarna verloren de kerken veel van

Leeuwarder Tweebaksmarkt. Hij deed zijn

hun gelovigen en verdwenen ook

inkopen in de winkels van de coöperatie

Armoe en nog eens armoe

Excelsior en misschien was hij ook nog lid van

Zijn vader Arend Klazes werkte aan het begin

het NIVON (eerder het Instituut voor

van de vorige eeuw als los arbeider in de

maatschappelijk bestel droegen. De

Arbeidersontwikkeling geheten) en stuurde

venen, als maaier en hooier en verrichtte

‘rode familie’ – in het verleden

zijn kinderen naar de vakbondsjeugd of naar

allerlei ander los werk. Het gezin telde negen

‘Sinneljocht’ aan de Groningerstraatweg, het

jongens en één meisje. Twee kinderen stier-

honk van de socialistische jongeren van de

ven op jonge leeftijd. ‘Jeugd heb ik niet

de Arbeid en de NVV – loste op en

Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Mijn grootva-

gekend’, aldus mijn grootvader. ‘Ik was negen

van de daarmee verbonden ‘blau-

der had de vaste overtuiging dat partij, vak-

jaar, moest dan ’s morgens voor schooltijd al

beweging, coöperatie en zeker ook de drank-

met een kruiwagen vol brandhoutjes bij de

strijd een betere maatschappij nabij zouden

deuren langs om die te verkopen, waardoor

brengen: ‘De Onthoudersbeweging zag ik als

het inkomen van mijn ouders iets hoger werd

de zuilen, die het Nederlandse

nauw verbonden met de Partij van

we’ beweging (die van de geheelonthouders) bleef weinig over.

en om de honger en armoede iets te verbeteren. Zo ging het ook na schooltijd, wederom
met brandhoutjes bij de deuren langs, of op
mijn broertjes passen, omdat mijn moeder
dan enige uren uit werken ging, of met mijn
vader op het land om aardappelen te rooien
of de schoven graan opbinden welke mijn
vader dan ging zichten.’ Zijn kinderjaren werden door opa Jouke getypeerd als ‘armoe en
nog eens armoe’. De noodzakelijke tochten
naar de ‘bedeling’ ervoer hij als een schande.
‘Zo kreeg mijn moeder ook nogal eens een
briefje van het armbestuur voor klompen.
Deze moesten we dan halen bij het armhuis,
maar eerst werd dan in die klompen A.H.

Een bewust arbeiderskind. Jouke Frieswijk op de leeftijd dat
hij zijn keus maakte voor socialisme en drankstrijd. Links van
hem zijn kameraad Grietus.
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Pieter Jelles Troelstra. In die tijd leerde hij
Froukje Wiersma kennen, een dienstmeisje
dat in Beetsterzwaag op Huize Lauswolt bij
de adellijke familie Harinxma had gewerkt. Ze
trouwden twee jaar later. Zij was de oudste
van de elf kinderen uit een Leeuwarder arbeidersgezin. De vader was een stille drinker, die
daardoor zijn mooie baan als conducteur op
de tram kwijtraakte. Daarna verdiende hij de
kost als arbeider bij de strokartonfabriek, als
voerman en als pakhuisknecht, en met ander
los werk, tot in Duitsland toe. De Wiersma’s
woonden in Leeuwarden in buurten met
slechte woningen en verhuisden talloze
malen. Wie de gegevens in het bevolkingsregister bekijkt, ziet de vele drama’s die zich in
het gezin hebben afgespeeld. Drie kinderen
overleden jong: één was nog geen drie maanden oud, een ander net elf maanden en de
De arbeiderscoöperatie Excelsior bezat behalve een groot
aantal winkels door heel Friesland een vakantieoord in de duinen bij Nes op Ameland. Daar konden leden goedkoop vakantie houden en werden voor hun kinderen vakantieweken
georganiseerd. Bij het vakantieoord hoorde een winkel, die zoals de foto laat zien - uiteraard geen alcohol verkocht.
Tabaksartikelen werden toen kennelijk nog niet als schadelijk
gezien.

gebrand, dat betekende armhuis, want de

derde overleed op 16-jarige leeftijd aan

heren waren ook nog bang dat we de klom-

tuberculose. Dochter Bartje trouwde toen ze

pen gingen verkopen.’ Uit eergevoel legde

nog geen achttien was. Twee maanden later

mijn grootvader de klompen altijd op de kop,

overleed ze, één dag na de geboorte van haar

zodat ze op school niet konden zien dat ze

zoon. De drank kreeg ook vat op enkele van

van de armenzorg kwamen. Van de slager

de zoons uit het gezin. Eén van hen zat op

kreeg het gezin wel eens darmen, die met

jonge leeftijd bijna een jaar in de gevangenis.

water uit de vaart werden schoongemaakt. Ze

Een ander werd in een rijksopvoedingsge-

werden in de schoorsteen gedroogd en op

sticht geplaatst. Na enkele jaren keerde hij,

zondag kreeg het gezin daarvan een stukje

inmiddels getrouwd en vader van een zoontje

bij het eten, ‘meestal gestampte aardappelen

van twee, terug in Leeuwarden. Een dag

zonder potvet, maar wel met een hoeveelheid

daarna overleed hij. Doodgestoken bij een

peper, daar werden we van binnen wat warm

ruzie op straat, vertelde mijn vader me, toen

van.’ Een lekkernij!, zo herinnerde opa zich.

ik hem ernaar vroeg. Geen wonder, dat mijn

Toen Jouke twaalf jaar oud was – hij had

grootmoeder haar hele leven lang nog feller

inmiddels vier klassen gebrekkig doorlopen –

op de drank tegen was dan mijn grootvader.

moest hij van school om te gaan verdienen.
Toen al was hij vastbesloten zelf aan de

De koperaasje

armoede te ontkomen. Hij werkte als ‘strip-

Mijn grootvader zou zijn hele leven vol over-

jongen’ in één van de vele Drachtster sigaren-

tuiging lid zijn van zowel de ‘rode’ (socialisti-

fabrieken, vervolgens bij een kruidenier en

sche) als de ‘blauwe’ (drankbestrijders) bewe-

vijf jaar bij een grossier in kruidenierswaren.

ging, van de vakbeweging en hun nevenorga-

Daar was hij drie dagen als vertegenwoordi-

nisaties. In 1914 was hij de eerste voorzitter

ger op reis en werkte de andere drie dagen in

van de afdeling Drachten van de Algemeene

de druk beklante winkel.

Bond van Handels- en Kantoorbedienden.
Jarenlang was hij penningmeester van de

‘Pedagogisch’ advies van Albert Hahn sr., dé spotprenttekenaar van de socialistische beweging voor de oorlog,
over drank en rode arbeiders.
18

Wat drank vermag

Smallingerlandse Bestuurdersbond en van het

Socialisme én drankbestrijding speelden een

rode zangkoor ‘De Dageraad’. Zijn activiteiten

belangrijke rol in het leven van mijn grootou-

zorgden er onbedoeld voor, dat ook hij wel

ders. De ervaringen met de christelijke heren

eens werd toegezongen. Voor zijn deur klonk

van de armenzorg hadden mijn grootvader

dan uit de monden van een koor opgejutte

reeds spoedig geleerd, dat van de kerk in de

kinderen met oranje vlaggetjes het ‘Oranje

strijd om een beter leven niets te verwachten

Boven, weg met de socialen’. Socialisme, vak-

viel. Achttien jaar oud, sloot hij zich aan bij

organisatie, drankstrijd en de coöperatie – ze

de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij van

vormden voor opa de vier onlosmakelijk ver-

Friese dorpen brood werd gevent. In april
1919 keerde opa terug naar Drachten.
Excelsior had daar bij de sluis aan de
Zuidkade een bakkerij gekocht. Kruidenierswinkel en bakkerij werden al spoedig een
bedrijvige zaak met tien personeelsleden. Met
twee karren en met paard en wagen werd
ook de omgeving bediend. Mijn grootvader
werd in mei 1930 voor een weeksalaris van
ƒ 40 controleur voor de gehele provincie.
Voor zijn werk kreeg hij de beschikking over
een auto. In januari 1944 kwam hij aan het
hoofd van alle kruidenierswinkels van
Excelsior in Friesland, en dat met vier klassen
Jouke Frieswijk (tweede van links) was jarenlang penningmeester van de Smallingerlandse Bestuurdersbond. Daarin
waren partij, vakbeweging, coöperatie en andere socialistische arbeidersorganisaties per plaats georganiseerd. Foto
gemaakt bij het tienjarig bestaan in 1923.

socialistische Friesch Volksblad, waarin de

lagere school. Zijn jaarsalaris van ƒ 2.000 zou

Arbeiderscoöperatie Excelsior Leeuwarden

ieder jaar met ƒ 100 worden verhoogd, tot

‘een flink ingevoerd winkelhouder’ vroeg. Hij

een maximum van ƒ 2.500. In die functie werd

werd na een gesprek met het voltallige

hij in 1956 gepensioneerd.

bestuur aangenomen. De omzet van Excelsior
bonden elementen in de strijd voor een beter

bedroeg dat jaar iets meer dan een half mil-

Spuitwater Piet

arbeidersleven. Zijn belangrijkste bijdrage

joen gulden, de winst ƒ 26.668. Slechts de

De Friese ‘blauwe beweging’ was begin 20ste

gold de coöperatieve beweging. ‘Niet om het

arbeiderscoöperaties in Amsterdam en

eeuw zeer sterk. Tal van petitionnementen

gewin maar voor het gezin’ was het motto

Groningen haalden een hogere omzet. In

moesten de overheid ervan doordringen dat

van ‘de koperaasje’, zoals hij die noemde. In

1918 was het aantal filialen van Excelsior al

de verkoop van alcohol aan banden moest.

1917 reageerde hij op een advertentie in het

uitgebreid tot veertien, terwijl in nog meer

Met honderden brochures werd intensief het
‘blauwe’ ideeëngoed uitgevent. Op tal van

Winkel van de arbeiderscoöperatie Excelsior in de jaren twintig aan de Zuidkade in Drachten. De coöperatie in die plaats had elf
mensen in dienst. In de deuropening van de kruideniers- en bakkerswinkel filiaalchef Jouke Frieswijk. Rechts is de ingang naar de
bakkerij. Met paard en wagen, per bakfiets en met bakkerskarren werden de kruidenierswaren en bakkerijproducten tot in de
verre omgeving bezorgd.

propaganda-avonden begeleidden de ‘blauwe’ zangkoren en toneelverenigingen de
vurige woorden van de drankstrijd-propagandisten. Een grote naam in de beweging was
in die jaren Piet van der Meulen, die
‘Spuitwater Piet’ werd genoemd. Zijn zoon,
de latere PvdA-burgemeester mr. A.A.M. van
der Meulen, was ook een fervent drankbestrijder. Dankzij al die activiteiten daalde de
consumptie van alcohol in Friesland. Stond de
provincie in de 19de eeuw nog aan de top,
binnen enkele decennia was het drankgebruik er het laagst van heel het land. Mede
dankzij de inzet van mijn grootouders. <

Johan Frieswijk (Leeuwarden,1943) was als historicus
verbonden aan de universiteiten van Amsterdam en
Groningen en tot zijn pensionering aan de Fryske
Akademy. Hij werkt (met Maarten van der Linde) aan
de geschiedschrijving van het volkshogeschoolwerk in
Nederland.

> Verder lezen:
Atze en Maaike Keulen, Blauw boeket. Een bloemlezing uit vijf jaar ANDO Nuchter Bekeken, ANDO,
Akkrum
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MARIJKE DE BOER

Sjen litte dat it oars kin. Drank heart
net fanselssprekkend by in feest of
in sportevenemint, sa’t in soad
minsken tinke. Dat bewustwurden is
it boadskip fan de ANDO, de
Algemene Nederlandse

(Foto Hoge Noorden)

Drankbestrijders Organisatie.

ANDO-foarsitter Doede Boon:

‘Al goed fyftich jier aktyf yn
de drankbestriding’

I

It boadskip, dat drank der net automatysk
byheart, wurdt net mei in opheft fingerke
útdroegen. Frijwilligers jouwe op tal fan

Frjentsjer. Besikers fan it keatsen witte ús te

ten foar miksdrankjes, lykas Frysk fris. Dat is

finen en fêste klanten stekke oan foar in

in kombinaasje fan appelsop, beiesop mei wat

bakje of in frisje,’ sa fertelt Doede Boon

gembersiroap. Der wie froeger net safolle kar

plakken ynformaasje oer drank en de skealike

(1938). ‘We ride ûnderwilens al mei ús tredde

yn de winkel sa’t dy der no is yn de super-

gefolgen dêrfan. Sa reizgje se sûnt de 80-er

bus. ‘Scoren zonder alcohol’ wie it biedwurd

merk. Hiest ranja en letter kaam der kola by

jierren mei in bus troch de noardlike provins-

op de earste bus. Mei in plaatsje en in praat-

en dêrmei hâlde it op. It is spitich om te sjen

jes by eveneminten en beurzen del. Sjauffeur

sje fertelle we dat alkohol skealik is, ta ûnge-

dat de jeugd fan tsjintwurdich hieltyd mear

yn al dy jierren is Doede Boon, foaroanman

lokken, fandalisme en agressyf gedrach liede

drinkt en der ek op jongere leeftiid mei be-

fan de drankbestridersorganisaasje fan de

kin. We litte minsken yn de kunde komme

gjint. Der soe noch in soad te winnen wêze,

earste oere. ‘We komme by de Fietsvierdaagse

mei alternativen yn de foarm fan lekkere

mar it is hast fergees wurk. Alkohol is sa

yn Drinte en binne alle jierren op de PC yn

miksdrankjes. We diele folders út mei resep-

ynboargere yn ús maatskippij. Ik hearde lês-

20

Findel fan it ûnthâlderskoar Excelsior mei medaljes fan
wedstriden. (Foto Hoge Noorden)

Us Blau Hiem by Appelskea wie oarspronklik in ynternaat foar jonges mei gedrachsproblemen. Dat waard yn 1930 kocht troch
de Jeugdbond voor Onthouding. It waard in jeugdherberch en moetingssintrum foar de drankbestriding. Letter kaam der ek in
kampearterrein by. Yn 1973 waard Us Blau Hiem in selsstannich alkoholfrij rekreaasjesintrum. (Foto Hoge Noorden)

ten noch dat in dokter notabene syn pasjin-

bloed sitten.’ Dat docht bliken út de funksjes

tachtiger jierren joegen we in soad foarljoch-

ten in slokje joech nei’t se by him in grypprik

dy’t er hat. Boon is al goed tsien jier foarsitter

ting op legere skoallen. Mei in echt autowrak

helle hiene. Dan leit der noch wol wurk te

fan de lanlike organisaasje, sit yn it bestjoer

wiisden we de bern op it gefaar fan alkohol

dwaan. Yn dizze tiid dat alkohol noch altyd

fan de provinsjale ôfdieling en yn de ôfdieling

yn it ferkear. No dogge profesjonele organi-

maklik te krijen is en jongeren net altyd om

Boarnsterhim. De ANDO en syn foarrinners

saasjes dat. Verslavingszorg en Stichting

legitimaasje frege wurdt, is dat hurd nedich.’

foarmje in reade tried yn syn libben. Hy hat er

Voorkom ha ús idealen en wurk yn de rin fan

syn frou kennen leard en hast al syn frije tiid

de jierren oernommen. Sy geane no de skoal-

Unthâldersbeweging

neist it wurk yn de beweging stutsen. De

len by del. Eks-ferslaafden fertelle har ferhaal

Doede Boon komt út in echt blau nêst. Heit en

ANDO is yn 1962 oprjochte. Yn it begjin hie de

en as erfaringsdeskundigen meitsje se mear

mem wiene beide al by de ûnthâldersbewe-

stichting lanlik 13.000 leden. Mear as in tredde

yndruk as ús folders. We wurkje gear mei

ging lykas de generaasje foar har. ‘It wie gjin

part dêrfan kaam út Fryslân. ‘Friezen wiene

sokke ynstânsjes en binne fia STAP, Stichting

punt fan diskusje of dat der in soad oer praat

altyd goed fertsjintwurdige. Miskien hat dat

Alcoholpreventie, fertsjintwurdige yn it lanlik

waard. By ús thús wie gewoan gjin alkohol, it

wat mei it folksaard te krijen, dat we prinsipi-

platfoarm dat it regear advizen jout oangean-

waard net dronken en net skonken. As jonkje

eel binne en oan ús idealen fêsthâlde. Of dat

de alkoholwetjouwing. Sels it lêste bolwurk, it

fan tolve gong ik nei It Amelân mei fakânsje

it út de histoarje wei bepaald is. Under arbei-

alkoholfrije rekreaasjesintrum Us Blau Hiem

yn it gebou fan de Koperaasje. Wat jierren let-

ders yn de feangebieten wie yn de 19de ieu in

yn Appelskea, driget ferlern te gean foar it

ter fytsten we út Huzum Ljouwert nei

soad drankmisbrûk’. Yn 1975 wiene der 7.000

ideaal. It is dreech om de eksploitaasje rûn te

Appelskea om dêr in wykein yn Us Blau Hiem

leden. Tsjintwurdich binne dat 900.

krijen, dat mooglik moat yn de takomst dat
alkoholfrij loslitten wurde. Yn 2012 bestiet de

troch te bringen mei oare minsken fan de
Blauwe Knoop. Dat wiene moaie tiden, koest

Takomst

ANDO 50 jier. Dat jubileum sille we noch wol

folksdûnsje, sjonge en toanielspylje. Mei alle-

Sa’n tsien jier lyn stie de ANDO op it punt om

helje. Salang’t ik sûn bin, sil ik my foar de

gear minsken fan deselde klup, krekt as dat

opheft te wurden. Der wiene hieltyd minder

beweging ynsette. Net út in sindelingsdriuw

grifformearden sa har eigen klupkes en adres-

leden en it waard dreech om minsken foar it

wei, mar om’t ik trou bliuw oan myn ideaal.

kes hiene. Dêr gongen we fansels net mei om,

bestjoer te finen. ‘Ik wie ien fan de foarstan-

In libben sûnder drankbestriding kin ik my

dat wie doe sa. Sa moast ik faak nei de

ners om troch te gean. Uteinlik is dat mei ien

net yntinke. De minsken fan de ANDO binne

Coöperatie oan de Skrâns yn Ljouwert om

stim ferskil bard. Oer tsien jier sil de ANDO

as famylje foar my.’ <

boadskippen want dat wie ús winkel, wylst

net mear bestean, de klup stjert sa stadichoan

tichterby ek in winkel wie, mar dy wie net fan

út. Hieltyd mear ôfdielings hâlde op om’t der

ús klup.’ Doe’t Doede Boon in jier as fyftjin

te min minsken binne. De measte leden binne

wie, woe er ergens by hearre. Hy lies yn de

al op leeftiid en der komt amper mear nije

Blauwe Vaan oer in byienkomst foar jongeren

oanwaaks. Jonge leden binne by ús fyftigers.

dêr’t song en dûnse waard. Dat wie fan de

Op gearkomsten ha ik geregeld leden yn it

jongereinôfdieling fan de drankbestridersor-

sintsje set dy’t tachtich jier lid binne. We stek-

ganisaasje, Vrije Jeugdbeweging. ‘Al rillegau

ke gjin enerzjy yn it winnen fan nije leden,

siet ik yn it bestjoer. Sjonge koe ik net sa

dat smyt net folle op. Kinst it tryst neame,

goed, mar organisearjen hat my altyd yn it

mar we moatte reëel wêze. Yn de santiger en

De earste bus dêr't de frijwilligers mei op stap wienen.
Dit is by de maraton fan Rotterdam yn 1985.
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De veranderende ideeën
over drank en
drankmisbruik in de 19de
eeuw betekenden het
einde van de bloeiende
jeneverstokerij van de
familie Hannema in
Harlingen. Een groot
geheim lag aan de basis
van hun succes: het
‘geheim van Talma’.
Syds Schaaf en Trijntje Winia, in 1785 geschilderd door Vincenzo la Barbiera. (Amsterdams Historisch Museum)

De eigenaardige bekering van een
jeneverstoker in Harlingen en zijn geheim

D

Dat geheim betrof Sybrandt Talma’s geheime

Geheim

Talma’s dochtertjes) te krijgen. De drie mannen

kruidenmengsel dat hij hoogstpersoonlijk

Het geheim van Talma raakte met het verdwij-

betraden de Kunstkamer (gelegen in het huidi-

samenstelde en in de jenever mengde. Hij

nen van de jeneverstokerij in de vergetelheid.

ge pand hoek Voorstraat-Simon Stijlstraat en

nam het in 1763 met zich mee in zijn graf.

Het is dan ook heel bijzonder dat er een brief

tegenwoordig een ING-filiaal) en verbaasden

Toch wisten de nabestaanden het geheim te

van Sybrandt Talma’s zwager Syds Hendriks

zich over de rommel en stro die op de grond

ontraadselen en door te geven aan de recht-

Schaaf uit 1794 bewaard is gebleven, gericht

lagen, ‘want er was in eenige jaren geen

hebbende erfgenamen, waarna het terecht

aan zijn neef en nicht Gratama, waarin hij aan

vrouwspersoon tot schoonmaking op toegela-

kwam bij de Hannema’s. Het recept is van

hen vertelt hoe hij niet lang na de begrafenis

ten’. In grote kisten zagen zij allerhande krui-

generatie op generatie doorgegeven tot de

van Sybrandt Talma op 18 maart 1763, met zijn

den en drogerijen en vroegen zich af hoe ze

laatste Hannema die jenever stookte, niet lan-

vader en zijn zwager de achterbovenkamer (de

ooit het geheim van Talma zouden kunnen uit-

ger de verantwoording op zich wilde nemen

zogenoemde ‘Kunstkamer’) betrad, om te zien

vinden, temeer omdat de Talma’s er nooit iets

van het leed dat door zijn jenever werd aan-

wat daar was. Dit gebeurde direct nadat

van hadden opgeschreven. Maar op één van

gedaan. Hij liet in het midden van de 19de

Sybrandt Talma’s broer Pybo tevergeefs had

de gesloten kisten zagen zij een weegschaal

eeuw de lucratieve jeneverstokerij tot de

geprobeerd de sleutels van de Kunstkamer en

met twee zakjes, die Sybrandt Talma kort voor

grond toe afbreken.

daarmee het ‘geheim van Talma’ uit handen

zijn overlijden in gereedheid had gebracht.

van Hendrik Schaaf (als voogd over Sybrandt

Voordat ze deze openden, beloofden zij elkaar
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plechtig dat zij nooit aan iemand iets van hun

‘1768 den 25 Novemb[er], zijnde vrijdag, des

aan het Stadsweeshuis. Syds Hendriks Schaaf

ontdekking zouden openbaren, maar het

morgens ongeveer 4 uur, heeft het God

eindigde zijn brief met te schrijven dat ‘dit

geheim alleen voor de nichtjes te bewaren.

behaagt, deze onsse dogter Elsie Schaaf, tot

werkje zo voortgeduurd heeft en uitgeoefend

Deze nichtjes waren de twee minderjarige

zig te nemen, in een redelijke goede gesont-

is, totdat Toussaint met zijn fabriek in verval

dochtertjes van Sybrandt Talma en Elsje Schaaf:

heyt sijnde, dog in een oogenblik seer

raakte’. Hij doelde op Johan Daniel Toussaint,

Grietje Talma en Aafke Talma. De zakjes wer-

benauwt geworden, seyde sij, daar barst mij

die in 1782 trouwde met Talma’s erfgenaam

den voorzichtig geopend en door vader

wat in mijn hooft, seeg needer en gaf den

en oudste dochter Grietje Talma. In 1768 erfde

Hendrik Schaaf onderzocht, die behalve bur-

geest, o ontsaggelijke gebeurtenisse, dat sulks

Grietje op achtjarige leeftijd de twee wonin-

gemeester ook nog apotheker was. In ieder

diep in de harten van hare twee nagelatenen

gen aan de Voorstraat 60 en 58 en een com-

zakje zat vier pond sinaasappelschillen (uit

jonge kinderties, ingedrukt werde, om zalig

plex gebouwen (jeneverstokerij, wijnpakhuis

Alicante of Livorno en van de eerste soort),

te kunnen sterven, gelijk wij sulks van hare

en een stal met wagenhuis) aan de Sint

ongeveer zestig gram kruidnagel en dertig

moeder denken, in den ouderdom van 33

Christoffelsteeg. Jan Hannema hield de jene-

gram staartpeper (Piper Cubeba, smaakt naar

jaren. Zij is op vrijdag den 2 Decemb[er]

verstokerij en de wijnhandel gaande tot

piment). Deze drie dingen gaven de lieflijke

Rouwstatelijk begraven in de Grote Kerk, in

Grietjes huwelijk met Johan Daniel Toussaint.

geur in de ‘voorloop’ (het eerste nat dat uit

‘t 14 Graf op No A, staande op naam van Jan

Vanaf die tijd ging het bergafwaarts, want in

de distilleerketel komt) en namen de kwade

Hannema en Elsie Schaaf’.

de jaren negentig werden woningen en
bedrijf van de hand gedaan. Jan Hannema

moutreuk weg. Om de jenever helder te krij-

Het is heel bijzonder dat
er een brief van Sybrandt
Talma’s zwager Syds
Hendriks Schaaf uit 1794
bewaard is gebleven

kocht in 1794 de stokerij met de bijgebouwen

handelaar Jan Hannema. Dit huwelijk duurde

Uit het archief van het Stadsweeshuis blijkt

Attractie

maar kort, want Elsje overleed op 25 novem-

dat op 2 december 1768 de weeskinderen ‘ter

De fundamenten van de stokerij vormen

ber van hetzelfde jaar. Haar vader Hendrik

begrafenis zijn geweest met wijlen Elsie

tegenwoordig één van de attracties van het

Schaaf schreef over haar dood in de

Schaaf’. De weeskinderen van het

Harlinger Gemeentemuseum het

Familiekroniek Schaaf:

Stadsweeshuis werden regelmatig opgetrom-

Hannemahuis. De bezoeker komt door dikke,

meld bij chique begrafenissen, waarschijnlijk

zware gordijnen de ‘herberg’ binnen en ziet

met de opdracht tijdens de begrafenis hard te

in het halfduister het drankorgel en de twee

huilen. Na de begrafenis schonk Hendrik

drinkebroers aan de lange tafel. Dan dooft

Schaaf voor deze diensten 200 caroliguldens

langzaam het licht en begint Jan Hannema te

gen werd van het bovenstaande aftreksel de
vereiste hoeveelheid goed gemengd met
‘sterk water’, een mengsel van gebrande aluin
en water.

Verval
Sybrandt Talma’s weduwe Elsje Schaaf her-

en het woonhuis ten oosten van de Sint
Christoffelsteeg voor 12.000 goudguldens. Het
pand op de hoek van de Voorstraat-Simon
Stijlstraat (het woonhuis van Sybrandt Talma,
waarin ook de Kunstkamer was) werd in 1792
verkocht aan luitenant-kolonel ter zee Hingst.

trouwde op 1 mei 1768 met distillateur-wijn-

Pastel op perkament van een kroeginterieur van Folkert J. de
Haas (1748-1816), slotenmaker en tekenaar in Harlingen.
(Hannemahuis)

spreken over de bloei en de ondergang van
de distilleerderij en de vernietiging van het
geheim van Talma. Intussen worden de fundamenten van de in 2000 opgegraven jeneverstokerij aangelicht en op de achterwand verschijnen filmbeelden van het jeneverstoken
en portretten van de Hannema’s. <

Jeanine Otten (Amsterdam, 1959) studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam. Ze werkt sinds 2008 in
het Hannemahuis in Harlingen als museumcollectieregistrator en beheerder van het oude stadsarchief.
Ze publiceert over de geschiedenis van Harlingen.

> Verder lezen:
J.J. Huizinga, H.P. ter Avest (red.), 50 jaar museum
Hannemahuis, Harlingen 2007
www.vergetenharlingers.nl
www.hannemahuis.nl
www.kleinekerkstraat.nl
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GEMENGDE BERICHTEN
40 jaar geleden…
Heer Douwinga…
Leeuwarden, 12-1-1971. Douwe Tamminga en Freark
Dam behartigden de zaken van het Frysk Letterkundich
Museum. Douwe Tamminga, die door de voorzitter even
per abuis de heer Douwinga werd genoemd, wilde graag
een einde maken aan de lijdensweg van het museum…
financieel is er geen armslag. Men werkt met eenzame
weduwen en 65 plussers en mensen die trekken van de
sociale bijstandswet… ‘Deze eenmans staf moet worden
uitgebreid tot drie mensen’. Hij hoopte al op een financiële verlossing in het jaar 1971. (Friesch Dagblad)

Pasta-choca brandt ‘beregoed’
Berlikum, 26-1-1971. In korte tijd is gistermiddag in
Berlikum een opslagplaats van de Coöperatieve
Condensfabriek Friesland in vlammen opgegaan. Tonnen
chocoladepasta
en grote aantallen ijswafels gingen in de vuurzee
verloren. In het
gebouwtje, het
voormalige ketelhuis achter de
fabriek, stond één weekproductie chocoladepasta en drie
weken productie ijscowafels. De brand ontstond gistermiddag tegen drie uur. Tijdens laswerkzaamheden is waarschijnlijk een vonkje overgesprongen in de zeer brandbare
verpakking van de ijswafels. De gewaarschuwde brandweer van Het Bildt had bij aankomst al snel in de gaten
dat dit een zaakje van verzuipen werd. (Friesch Dagblad)

Klassieke ontsnapping
Leeuwarden, 27-1-1971. Gisteravond hebben twee
gevangen uit het HvB te Leeuwarden een ontvluchtingspoging gewaagd. Eén van hen, de 28-jarige Adriaan E.
(los-werkman) uit Leeuwarden, slaagde erin door middel
van rubberbanden van een opklapbed langs de muur van
de strafgevangenis aan de kant
van de
Keizersgracht zich
naar beneden te
laten zakken. Een
‘klassieke’ ontvluchting dus….
Hij rende de Kruisstraat in en is tot nu toe spoorloos. De
tweede gevangene, de 20-jarige Eddy K. (ijzervlechter) uit
Leeuwarden wilde zich juist via de rubberbanden naar
beneden laten zakken, toen de inmiddels gealarmeerde
politie arriveerde. K. werd later d.m.v. een magyrusladder
naar beneden gehaald. (Friesch Dagblad)

50 jaar geleden…
Geschenk laatste klant stadsgas
Huizum, 11-1-1961. De omschakeling van stadsgas op
puur aardgas is gisteren voltooid. Het dorp Huizum was
de laatste van de 25 sectoren waarin het omschakelingsschema was ingedeeld. Hier reed maandagavond voor
de laatste keer de geluidswagen van het GEB met de
24
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waarschuwing om
de hoofdkraan te
sluiten. De laatste
klant van het GEBlijstje was
mevrouw S. van
der Berg, dorp
Huizum 12. Zij
kreeg van de directeur van het GEB, ir.C.B. van Ardenne,
als geschenk een keukengeiser met afwasapparaatje
overhandigd. (Het Vrije Volk)

Belangrijke aanwinst griezelkelder
Leeuwarden, 17-1-1961. De Leeuwarder griezelkelder
is dankzij een gelukkige aankoop van de eigenaar, de
heer W.Wierstra Th.zn., een dezer dagen met een unieke
verzameling
hoofddeksels en
costumes verrijkt.
De nieuwe
Leeuwarder griezelkelder is in april
van het vorige jaar
van de
Koningsstraat naar
het Heerenwaltje verhuisd. Sinds de heropening hebben
ongeveer 1.500 mensen, waaronder zeer veel toeristen,
een bezoek aan de griezelige maar hoogst interessante
kelder gebracht. (Ons Noorden)

60 jaar geleden…

70 jaar geleden…
Stempels op het gezicht
Sneek, 17-1-1941. Twee jongens uit Sneek, de tienjarige
Douwe Arema (links) en de
elfjarige Douwe Cnossen (r.)
volbrachten de Friesche
Elfmerentocht, echter zonder
officiële startkaart; dat konden ze niet betalen. Zo vertrokken ze samen zonder een cent op zak en zonder eten.
Het gemis aan een startkaart werd door de diverse controleposten opgelost door… het gezicht af te stempelen. Op
de foto de beide jongens met de bestempelde gezichten en
het verdiende insigne op de borst. (Nieuwsblad van Friesland)

90 jaar geleden…
Maximum snelheid 12 KM
Heerenveen, 25-1-1921. Sedert enkele weken heeft het
Schoterlandse deel van Heerenveen waarschuwingsborden voor automobilisten en motorberijders, dat ze in de
bebouwde kom de snelheid niet hoger mogen opvoeren
dan tot 12 Km. per uur. Ook Amsterdam heeft voor enkele
van de drukste straten deze maximum-snelheid voorgeschreven. En met ‘ruize-succes’! Immers de chauffeurs zijn
met deze nieuwe bepaling bijzonder ingenomen.’t Kan
ook zijn dat de grote ingenomenheid haar oorsprong
vindt in de strenge controle door de politie. Wel hopen wij
dat de heren en dames wielrijders zo vriendelijk zullen zijn
de auto’s niet te vaak voorbij te zullen schieten.
(Nieuwsblad van Friesland)

Water in de straten
Grouw, 15-1-1951. Ten gevolge van de dooi en de
zware regenval staan grote gebieden in ons gewest
onder water. In Grouw staan de laag gelegen straten aan
de buitenkant van het dorp onder water. Hier en daar
heeft men reeds zg. kielspitten opgezet. Vele afgelegen
boerderijen liggen als eilandjes temidden van een troosteloze watervlakte. In Hempens kon niet voorkomen worden dat het water over de drempels van sommige huizen
stroomde. Enkele bewoners moesten hun woningen verlaten. Daar de waterstand in Friesland hoger is geworden
dan die in het IJsselmeer, heeft men Zondag de sluizen bij
Lemmer opengezet. (Nieuwsblad van Friesland)

Schooltandverzorging
Leeuwarden, 26-1-1951. Te Leeuwarden is
Woensdagmiddag het instituut voor schooltandverzorging officieel geopend. Een auto met complete tandartsuitrusting zal voortaan langs de bijzondere en openbare
scholen rijden en de Leeuwarder tandartsen zullen om
de beurt hierin hun taak uitoefenen. Dit is een initiatief
van de Alg. Leeuwarder Ziekenfonds. Wethouder
E. Beeksma sprak bij de officiële opening namens het
gemeentebestuur
en de heer
S.D. Cuperus voor
de afd. Friesland
van de Ned. Ver.
voor Tandheelkunde.
(Nieuwsblad van Friesland)

110 jaar geleden…
Druk Leeuwarden
Leeuwarden, 1-1-1901. Nog altijd behoort de hoofdstad
van Friesland, een enkele dag uitgezonderd, tot de betrekkelijk ‘stille’ stadjes. Echter, er zijn er, die meer drukte
voorspellen nu we hier een centrum van spoor- en tramwegen zien ontstaan, niet ongelijk aan Utrecht. En men
bouwt er maar op los- in wilde vaart. Er zijn dit jaar een
massa stenen op elkaar gestapeld. Paul Kruger-straat,
Spanjaardslaan, Nieuwe Kanaal, Molenpad - het schittert
er van nieuwe huizen. Het zal geen twintig jaar meer
duren, of het getal inwoners van Leeuwarden is met de
helft vermeerderd. (Nieuw Advertentieblad)

‘Hwet scille jimme nou?’
Heerenveen, 18-1-1901. In het naburige Oudehaske is
het een dorpsgebruik , dat een overledene op zijn sterfdag
wordt beluid. Voor enige dagen overleed een bejaarde
vrouw, zo meende men althans. Het klokluiden was reeds
besteld en de buurvrouwen kwamen in het sterfhuis om
de dode te bekleden. Toen ze echter bij haar op het bed
kwamen, opende tot hun ontzetting de doodgewaande
plotseling de ogen en vroeg: ‘Hwet scille jimme nou?’
Drie jaar geleden moet hetzelfde met haar zijn gebeurd.
Hedenmorgen is zij echter overleden en thans heeft de
klok geluid. (Nieuw Advertentieblad) <
Ids de Jong (1959, Harderwijk) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.

Alledaagse foto’s gezocht
Verzetsmuseum Friesland is altijd op zoek naar materiaal
uit de oorlog om de collectie mee uit te breiden. Een heel
belangrijk middel om
het verhaal van de
oorlog te vertellen zijn
foto’s. De meeste
foto’s in de collectie
van het Verzetsmuseum hebben een
directe link met de
oorlog. Er staan bijvoorbeeld soldaten of
militaire voertuigen op. Maar foto’s van het dagelijks leven
zijn minstens zo belangrijk, zoals foto’s van een vakantie,
een kinderverjaardag of een trouwfeest in de oorlogsjaren.
Het museum zou ook dit soort foto’s graag aan de collectie
toevoegen. Als u foto’s uit die tijd heeft en aan het museum wilt schenken of beschikbaar stellen, neem dan contact
op met Verzetsmuseum Friesland. Mail naar info@verzetsmuseum.nl of bel 058 2120111.

Alice in Wonderland
In 1964 vertaalde Tiny Mulder het wereldberoemde Alice in
Wonderland van Lewis Caroll in het Fries. Een boek dat op
dit moment weer stevig in de belangstelling staat door de
Walt Disney-verfilming
met Johnny Depp in de
hoofdrol. Blijkbaar
vond Mulder het destijds zo’n leuke klus dat
ze zoveel mogelijk verschillende uitgaven en
vertalingen van het
boek verzamelde.
Onlangs overleed Tiny
Mulder. Haar collectie Alice in Wonderland-boeken is nagelaten aan Tresoar. Meer weten? Kijk op www.tresoar.nl

Watersport in Nederland
Vierhonderd jaar geleden vonden Amsterdamse kooplieden
de pleziervaart uit. Zij lieten scheepjes bouwen om er voor
hun plezier mee te varen. Een ongekende luxe voor die tijd
waarin varen uitsluitend draaide om handel, visvangst en
oorlog. In het midden van de 19de eeuw ontstonden de
eerste watersportverenigingen. Ook op dat moment was
de pleziervaart nog voorbehouden aan heren van stand.
Inmiddels is de watersport een vorm van massarecreatie.
De werkgroep Maritieme Historie van de Fryske Akademy
wijdt het jaarlijkse symposium op 28 januari aan de
geschiedenis van de watersport. Op het programma staan
lezingen over de overgang van pleziervaart naar massarecreatie (door schrijver Eerde Beulakker), over een eeuw
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jachtbouw in Nederland (door conservator Elisabeth Spits
van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam), over
de Nederlandse watersportindustrie (door Geert Dijks van
brancheorganisatie HISWA) en het werk van de Marrekrite
(door directeur Jack van den Berg). Kijk voor meer informatie op www.fryske-akademy.nl

Theepot uit 18de eeuw terug naar Franeker
Meer dan 250 jaar geleden maakte Dirk Ates Jorritsma
een prachtige zilveren theepot. De zilversmid uit Franeker
maakte vooral veel werk van de tuit die eindigt in een
zeemonster en de
handgreep die hij de
vorm gaf van een
vrouwenbuste.
Blijkbaar kroop het
bloed waar het niet
gaan kan, want ook
zoon Ate Dirks werd
zilversmid. Dat
weten we omdat de Ottema-Kingma Stichting (OKS) een
zilveren gedachtenislepel bezit die door Ate Dirks is
gemaakt. Onlangs kon de OKS de theepot uit 1754 aankopen en heeft de stichting de theepot aan Museum
Martena in bruikleen gegeven. Voor meer informatie kijk
op www.museummartena.nl of www.oks.nl

Vijfhonderd jaar Harlinger zeekering
In 2010 kwam de keermuur in Harlingen
gereed. Daarmee is het laatste stuk dijk
in Nederland op Deltahoogte gebracht.
Een mooi moment om een tentoonstelling te wijden aan vijfhonderd jaar dijkenbouw rond Harlingen. ‘Koppen
boven water’ heet de tentoonstelling in
Gemeentemuseum het Hannemahuis
die de periode bestrijkt van het herstel
van de dijken na de Allerheiligenvloed in
1570 tot het sluiten van de roldeur in
de keermuur op 24 augustus van het
afgelopen jaar. Het verhaal wordt verteld aan de hand van foto’s, kaarten,
films, historische voorwerpen en interviews met betrokkenen. Uiteraard met bijzondere aandacht voor ‘de stenen man’, het standbeeld voor Caspar
de Robles. Overigens ging het ondanks alle drukke werkzaamheden aan de dijk toch zo nu en dan mis en overstroomde de stad, zoals in 1825. Een leerzaam verhaal
voor alle Friezen die veilig achter de bescherming van de
zeedijk denken te wonen. De tentoonstelling is te zien
tot en met 11 april. Kijk voor meer informatie op
www.hannemahuis.nl <
Gezicht op Harlingen vanaf de Zuiderzee.

(Foto Hoge Noorden)

KORT NIEUWS

De treasteleazens
fan it bestean
Der is leechrin yn guon gebieten fan it plattelân fan
Fryslân. Leechrin of ûntfolking? Untstiet der in soarte
fan doemsenario foar it Fryske plattelân? De Keamer
fan Keaphannel wol net prate fan leechrin, dat soe
min wêze foar it ûndernimmersklimaat. Moatte
bedriuwen dan foar it lapke hâlden wurde? Lit ús ris
sjen nei wêrom’t it plattelân leechrint. De lânbou as
sektor fan in soad wurkgelegenheid is fuortfallen en
der is neat foar yn it plak kommen. Tûke jongeren lûke
fuort om te studearjen. Wa’t oan in brûzjende universiteitsstêd wend is, moat mei sterke arguminten oertsjûge wurde werom te gean nei it âlderlik doarp. Op
it plattelân is net folle wurkgelegenheid, de demografyske struktuer bestiet út skoalbern, forinzen, âlderein
en wat pensjonados. It strjitbyld docht yn guon plakken oan as eangstich leech. Wat kin de jongerein op it
doarp dwaan? Freonen moatte har troch it treasteleaze bestean hinne helpe en dat bart faak ûnder it
genot fan in pilske earne yn in greide yn in keet. De
keetkultuer hat it Fryske plattelân op de kaart set. Jo
kinne jo ôffreegje oft it slim is dat de keten der binne.
Of moat it bestean sjoen wurde yn it ljocht fan de
grutte treasteleazens fan it bestean yn doarpkes yn in
achterôfhoeke? Nee, fansels is it net slim dat se
besteane. It is in ideale mooglikheid om de sleur te
trochbrekken en mei maten noflik te petearjen of te
gekjeien. De dei dêrnei is wer presys gelyk as de foarige dei. Dat drank foar eksessen soarget, is logysk.
De jongeren binne ek mar minsken. De provinsje wurket oan in oplossing fan it probleem fan de krimp,
mar it kin neffens my allinnich mar keard wurde wannear’t it Fryske plattelân in wêzentlik nije bestimming
kriget. Der sille hiel wat grutskalige projekten komme
moatte om it folk werom te krijen. Oant dy tiid sille
de measte doarpkes stadichoan feroarje yn spoekplakken sa’t men dy no allinnich mar ken út
Amearika... <

Dirk Jan Muntendam
It Hearrenfean, 1985, studearret skiednis en Frysk
oan de Ryksuniversiteit yn Grins.
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UITVINDERS EN PIONIERS

JAN VAN ZIJVERDEN

Roelof
Boltje
en zijn horizontale,
hydraulische bodemschuiven
Friezen staan bekend als nuchtere doorzetters. Als je deze karaktereigenschap inderdaad aan hen toe mag schrijven, dan is baggeraar Roelof Boltje (Easterlittens 1902- Zwolle 1972) het ‘levende’ bewijs van deze stelling. Wie
had ooit gedacht dat een ‘Friese slootjesbaggeraar’ uiteindelijk de verbreding van het strand van Copacabana in
Rio de Janeiro op zijn naam zou schrijven? Hoewel anderen smakelijk om zijn plannen moesten lachen, werkte hij
continu aan het verbeteren van zijn baggervloot. Eén van zijn meest in het oog springende uitvindingen is de
horizontale, hydraulische bodemschuif die hij toepaste op zes sleephopperzuigers met de naam ‘Transmundum’.

A

Als Roelof Boltje in 1902 in Easterlittens ter
wereld komt, is al duidelijk dat zijn toekomst
in het baggeren ligt. Zijn vader trekt aanvankelijk met de baggerbeugel, een soort schepnet, door Friesland om vaarten en kanalen op
diepte te houden. Als vader Boltje een door
stoom aangedreven baggermolentje koopt,
wordt zijn elfjarige zoon Roelof dekknecht. Na
allerlei omzwervingen kan Roelof aan de slag
als uitvoerder bij baggerbedrijf Eikelboom.
Voor deze firma baggert hij met een emmerbaggermolentje door heel Nederland en
België. Roelof woont in die tijd met echtgenote Froukje Zijlstra (Terhorne 1901-Zwolle 1991)
en kinderen op een praam die tot woonark is

De familie Boltje op de woonark.

Personeel Boltje bij de Watersnoodramp in Zeeland in 1953.

wind, want een jaar later is zijn materieel al
uitgebreid met een extra grote dragline, vier

verbouwd. Dat is makkelijk, want met de

baggermolentjes en diverse zandzuigertjes,

woonark kan hij zijn werk letterlijk op de voet

elevatorbakken, sleepboten en dekschuiten.

volgen. De aanleg van de Noordoostpolder is
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voor Roelof Boltje een uitgelezen kans om een

R. Boltje & zonen

aantal grote klussen in de wacht te slepen. Hij

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog

vestigt zich om die reden in Zwolle, koopt

zorgt ervoor dat veel werk stil komt te liggen.

twee nieuwe draglines (een graafmachine om

Na de oorlog pakken Boltje en zijn zoons Jan

grote hoeveelheden grond te verzetten) en

en Kor alle werk aan dat voorhanden is naast

schrijft op 1 januari 1939 zijn eigen bedrijf ‘R.

het bagger- en grondwerk. Daarbij richt Boltje

Boltje Jzn.’ in bij de Kamer van Koophandel.

zijn blik ook op het buitenland. In 1947 reist hij

Het gaat de Friese baggeraar blijkbaar voor de

naar Brazilië waar hij belangrijke contacten

Hollandse eilanden liggen weer vóór de winter
droog!’. De explosieve groei van zijn baggerbe-

Uitvinders en Pioniers

drijf maakt het mogelijk om twee spraakma-

Hoewel het stimuleren van innovatie op dit moment

kende schepen te laten bouwen. Eerst is dat de

hevig in de mode is, namen we uitvinders en pioniers

grootste baggermolen van Europa, de

in het verleden niet altijd even serieus. Sommigen

‘Friesland’. Een paar jaar later loopt de ‘Brasil’

trokken zich daar niets van aan en werden uiteindelijk

van stapel, de grootste zelfvarende dieselelek-

wereldberoemd. Anderen verdwenen in de vergetel-

trisch aangedreven cutterzuiger ter wereld.

heid en namen hun soms briljante gedachten mee in
het graf. De rubriek ‘Uitvinders en Pioniers’ belicht het

Horizontale bodemschuiven

leven en werk van bekende en minder bekende Friezen

Hoewel Roelof Boltje met ruim 700 man perso-

met bijzonder ideeën. Heeft u een suggestie voor deze

neel in dienst inmiddels één van de grootste

rubriek, stuur dan een e-mail naar

baggeraars en dijkenbouwers van Nederland

redactiefryslan@waanders.nl.

is, blijft hij altijd erg gericht op de praktijk.
Zoals de ‘Brasil’ helemaal naar zijn idee ontworpen is, zo bedenkt hij ook oplossingen

van zes sleephopperzuigers (een schip dat

voor allerlei praktische problemen die zijn bag-

zand, slib, klei of grind van de zeebodem kan

legt. Ruim twee decennia zal de firma R. Boltje

geraars tegenkomen. Zo is het lossen van zand

zuigen en zelf vervoeren) laat bouwen, is er

& zonen – zoals de firma inmiddels heet –

via de traditionele bodemkleppen lastig: de

geen twijfel mogelijk. Ook deze schepen krij-

actief zijn in het baggerwerk in Zuid-Ameri-

bodemkleppen gaan vaak niet tegelijk open

gen horizontale, hydraulische bodemschuiven.

kaanse havens als Maceio, Recife, Paranagua en

waardoor het schip scheefvalt of de kleppen

De ‘Transmundum I’ tot en met VI blijken de

Fortaleza. Tegelijkertijd komt in Nederland veel

raken de zeebodem waardoor het schip

succesnummers van de vloot van Boltje. De

werk los. Dat is deels te danken aan de weder-

beschadigt. Als oplossing voor dit probleem

‘Transmundums’ worden vooral ingezet om

opbouwactiviteiten maar ook aan een tragische

bedenkt Roelof Boltje horizontale, hydrauli-

stranden te verbreden en bij het versterken

gebeurtenis: de Watersnoodramp van 1953.

sche bodemschuiven. Door de horizontale

van de kust met zandlichamen.

Boltje vertrekt enkele dagen na de ramp met

beweging van de schuiven is beschadiging

twee baggermolens, twee zandzuigers, drie

voortaan vrijwel uitgesloten, de schepen kun-

Van Copacabana naar het einde

sleepboten, zeven elevatorbakken, vijf graaf-

nen sneller lossen, het onderhoud van het

Aan de andere kant van de wereld probeert

machines, een bulldozer en 1.800 meter pijplei-

schip wordt veel eenvoudiger en – bepaald

het gemeentebestuur van Rio de Janeiro het

ding naar het rampgebied. Boltje zegt daarover

niet onbelangrijk in deze branche – een schip

strand van Copacabana te verbreden. De

in de Zwolse Courant van 20 februari 1953:

kan zijn lading zand of slib veel dichter voor

pogingen van een lokale aannemer stranden.

‘Nergens anders in de wereld hadden ze de

de kust lossen. Andere baggeraars zien weinig

Op dat moment wordt de hulp van Kor Boltje

slag zo geïncasseerd als bij ons. Zondagochtend

in het idee, maar Roelof zet door. In 1955 laat

ingeroepen die bezig is met een andere klus in

liep de zaak onder water. Dinsdag kreeg ik van

hij horizontale bodemschuiven monteren in

Rio. In 1970 verbreedt hij met de

Rijkswaterstaat het verzoek met mijn spullen

twee zelfvarende bakken, de ‘Groningen’ en

‘Transmundum III’ het strand van Copacabana

naar Goeree-Overflakkee te komen en donder-

de ‘Utrecht’. De uitvinding blijkt in de praktijk

met zeventig meter over een totale lengte van

dag had ik de tekeningen. Er wordt niet

een perfecte combinatie van eenvoud en effec-

vier kilometer. Badgasten en pers kijken hun

gekletst, maar gewerkt. De Zeeuwse en

tiviteit. Als Boltje eind jaren zestig een serie

ogen uit tijdens de werkzaamheden. Hoe is het

Transmundum 3 aan het strand van Copacabana.

Reclameborden van Boltje op het strand van Copacabana.

Roelof Boltje.

toch mogelijk dat een schip zo dicht voor de
kust kan komen? Helaas hebben de Boltjes niet
lang van het succes mogen genieten. Als
gevolg van de oliecrisis en te grote investeringen in nieuw materieel gaat het bedrijf in
1973 failliet. Roelof Boltje maakt dat niet meer
mee, hij overlijdt een jaar eerder. Bijna veertig
jaar later vaart de Transmundum VI nog altijd
rond, nu voor Boskalis onder de toepasselijke
naam ‘Beachway’. Verschillende andere baggerbedrijven nemen het idee van de horizontale bodemschuiven uiteindelijk toch over. <
Dit artikel is gebaseerd op het uitgebreide onderzoek van Wiechert
van Dijken naar het baggerbedrijf van Roelof Boltje. Meer weten?
Kijk op www.rboltje.nl
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VERBROKEN VERBINDINGEN

KERST HUISMAN

Het is stil geworden op Kingmatille, of Keimpetille, zoals de kleine buurtschap tussen Franeker en Dronrijp aan het Van Harinxmakanaal in het Fries

De vaart te Kingmatille in 1948, kort nadat de brug was
afgebroken. (Tresoar)

>

Het stille
heet. In 1997 vertelde de toen 85-jarige Bouke Saakstra aan de Leeuwarder

wurk genaamd, was er de oorzaak van, dat

Courant hoe hij nog wel eens graag de voorbijvarende schippers, de arbei-

Kingmatille tot bloei kwam. Die steenbakkerij

ders van de steenfabriek en de winkeliers die er ooit woonden voor een

werd omstreeks 1800 gesticht door Eduard

praatje zou willen aanschieten. Hij verzuchtte toen: ‘Dy tiid is foarby, foar-

Marius van Beyma thoe Kingma, politicus en
vanaf 1816 tot zijn overlijden in 1825, griet-

goed. Wat is der no noch oer fan Keimpetille?’ Het verdriet van de

man van Franekeradeel. Hij was een sociaal

Keimpetilsters is trouwens binnen afzienbare tijd voorbij. Er zijn serieuze

voelend man die met dit initiatief werkloze

berichten dat er weer een pontje komt.

K

landarbeiders aan werk en brood wilde helpen. Bij de steenbakkerij ontstond weldra de
kleine nederzetting, die naar de brug

Kingmatille valt officieel onder het dorpje

gemeenschap toch wel desastreus genoemd

Kingmatille werd genoemd. Voor 1800

Zweins. Het is een rijtje woningen aan het

konden worden. De bedrijvigheid die er eens

bestond de nederzetting nog niet. Er lag

kanaal. Er loopt een weggetje heen, dat tegen

heerste, verdween.

alleen een brug, en bij die brug stond een tolhuis. Wie langs Kingmatille kwam of via het

het kanaal bij het laatste huis van de rij eindigt. Niets doet meer denken aan de drukte

Tichelwurk

in 1641 langs de Harlinger Trekvaart aange-

die hier enkele generaties terug nog waar te

Tussen 1800 en 1940 was er veel te doen. Het

legde jaagpad, moest tol betalen. Dat tolhuis

nemen viel. De tille, of flapbrug, over het

was er gezellig. Er was een kruidenierszaak,

staat ook al op de grietenijkaart van

kanaal, waarnaar de nederzetting is genoemd,

een bakkerij, een timmerbedrijf, een slagerij

Franekeradeel van omstreeks 1700. Het was

bestaat al lang niet meer. Meer dan zestig jaar

en een café. Eerder nog, in het begin van de

natuurlijk voor een tolgaarder een aantrekke-

al, om wat nauwkeuriger te zijn. Nadat de

20ste eeuw, waren er zelfs vijf herbergjes.

lijk plekje. Want de weg over Kingmatille was

brug was afgebroken, kwam er een pont. Die

Twee van die cafés hadden een biljart en in

ooit een belangrijke verbinding binnendoor

heeft nog goed twintig jaar gevaren en werd

één was een toneelzaal. Het dorpje strekte

van Franeker met de streek tussen Winsum en

toen eveneens afgedankt. De brug werd afge-

zich uit naar de overkant van de vaart. Elk

Dronrijp en verderop.

broken omdat in 1947 het Van Harinxma-

jaar was er kermis. Er woonden toen meer

kanaal gereedkwam. Dat kanaal is een verbre-

dan honderd mensen, die werkten als landar-

Kingmastate

de versie van de oude Harlinger Trekvaart,

beider of op de steenbakkerij Bellevue, een

Hoe oud die verbinding is, valt niet met

met dien verstande, dat er ook een aantal slin-

eindje verderop aan de vaart richting

zekerheid te zeggen. Aangenomen mag wor-

gers en bochten zijn rechtgetrokken. Bij zo’n

Dronrijp. Veel arbeiders van de steenfabriek

den dat de weg zeker van diep uit de

breed kanaal paste de brug van Kingmatille

kwamen in hun woonschip naar Kingmatille.

Middeleeuwen is. Dat valt namelijk af te lei-

niet meer. Allemaal moderne ontwikkelingen

Als het werkseizoen voorbij was, vertrokken

den uit het eerste deel van de naam van de

natuurlijk, die echter voor de kleine bloeiende

ze weer. Die steenbakkerij, ook wel tichel-

brug en nederzetting, Kingma. De familie
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Keimpetille
Kingma had veel te vertellen in deze omge-

zien dat er vanaf de state een singel naar het

ving. Dat blijkt uit de naam Kingmastate, een

kanaal en de Kingmatille loopt. Kingmastate

adellijk huis ongeveer 400 meter noordweste-

komt in de 15de-eeuwse rechtsomgang van

lijk van Kingmatille. Die state is er al lang niet

Franekeradeel voor als Kinghum. Dat wijst

meer, maar het terrein is nog heel duidelijk te

erop, dat het een belangrijke familie was, die

zien. Op oudere kaarten, zoals die van

volgens de kroniekschrijver Winsemius (1586-

Eekhoff (omstreeks 1850) en Schotanus (1700)

1644) het recht had, galg en rad te voeren.

staat de state met het terrein eromheen nog

Dat waren attributen waarmee iemand kon

fraai ingetekend. Op die kaarten is ook te

worden geradbraakt of waarmee de dood-

(Foto Hoge Noorden)

Voor 1800 bestond de
nederzetting nog niet. Er
lag alleen een brug, en
bij die brug stond een
tolhuis
straf over iemand kon worden voltrokken.
Het wijst erop, dat we met deze Kingma’s te
maken hebben met belangrijke hoofdelingen.
De naar hen genoemde tille bestond in de
15de eeuw zeer waarschijnlijk nog niet. Die
kwam er pas toen de Harlinger Trekvaart
werd gegraven. Dat gebeurde kort na 1500.
Bij het graven van deze vaart werden veel
oudere geulen die hier en daar in het landschap nog aanwezig waren in het tracé van
het kanaal opgenomen. Aangezien het stuk
van de trekvaart bij Kingmatille nogal recht
is, mag worden aangenomen dat dit stuk kort
na 1500 is gegraven. <

Verbroken verbindingen
Er zijn in de loop der tijden in Friesland tal van verbindingen verbroken: eeuwenoude paden die werden
doorsneden door nieuwe snelwegen, landwegen die
tot doodlopende paden werden omdat er brede kanalen kwamen, of verbindingen die verdwenen omdat de
natuur de mens te machtig werd.

Foto rond 1900 van de brug bij Keimpetille.
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BOEKEN

(Foto George Vijsma)

Voor wie de ‘roaring sixties en seventies’
alleen maar uit de geschiedenisboekjes
kent, lijkt het een zuiver Amsterdamse
aangelegenheid. Namen en begrippen die
anno 2011 op school de revue passeren

zijn Robert Jasper Grootveld, Roel van
Duijn, witte fietsen, provo’s, het Lieverdje
en de zogenoemde ‘happenings’. Het boek
Langharig Leeuwarden zet dat beeld aardig op zijn kop. Weliswaar met enige vertraging en misschien net iets minder heftig, maar ook Leeuwarden blijkt zijn eigen
‘scene’ te hebben gehad. Langharig
Leeuwarden is een beeldverslag van de
jongerencultuur in de Friese hoofdstad tijdens de roerige jaren zestig en zeventig.
Centraal staan de foto’s van drie fotografen: de broers Sikke en Piter Doele en Paul
Janssen. Alle drie waren zij nauw betrokken bij het alternatieve circuit. Sikke Doele
werkte voor de Leeuwarder Courant, de
andere twee waren freelancers. In dit boek
zijn hun zwart-wit foto’s thematisch
gebundeld en aangevuld met materiaal uit
het particuliere circuit. Samen schetsen de
foto’s een beeld van de gebeurtenissen en
ontwikkelingen in Leeuwarden. Alle hoogtepunten komen wel zo’n beetje aan bod.

Of het nu gaat om het optreden van Cliff
Richard and The Shadows in de
Frieslandhal, de rookbom van New Left bij
de installatie van burgemeester Johannes
Brandsma, de Pow-Wow festivals of de
sloop van De Klanderij, het is allemaal te
vinden in deze uitgave. Het boek begint
met een beknopte inleiding van Geart de
Vries, directeur van het Historisch Centrum
Leeuwarden. Hij schetst een beeld van de
drie inmiddels overleden fotografen waarvan HCL de collecties beheert. Daarna
volgt een korte beschrijving van alternatief
Leeuwarden door journalist Wiebe
Pennewaard. Daarin gaat hij onder andere
in op het belang van de beweging, die uiteindelijk de kaalslag van de Leeuwarder
binnenstad voor een belangrijk deel wist
tegen te houden. In zestien hoofdstukken
passeren verschillende bewegingen, clubs,
krantjes en acties de revue. Voor mensen
die het hebben meegemaakt ongetwijfeld
een feest van herkenning. Voorzien van

theologische en kerkpolitieke ontwikkeling van de Nederlands Hervormde Kerk.
Karel Blei schetst in Noordmans het leven
en werk van deze diepzinnige en oorspronkelijke Nederlandse theoloog die
tussen 1903 en 1923 dominee was in
Idsegahuizen, Piaam en Suameer. In het
boek gaat Blei ook in op de actuele betekenis van deze spraakmakende Fries.

honderd zeelieden in nood werden gered
gered. De mannen van de Insulinde gaat
over de bemanning van het schip, over
mensen als Mees en Klaas Toxopeus,
machinist Klaas Scheepstra en de opstappers Anne en Klaas Steegstra. Aan de
hand van hun persoonlijke verhalen ontstaat een boeiend beeld van het reddingwezen in het midden van de 20ste eeuw.

een goed leesbare toelichting maken jongere lezers kennis met het FUQ festival,
Demos, Vat ’69, Axies, Swatte Jat, Kaktus
en Hippo. Letterlijk en figuurlijk een feestelijk boek waarin een bijzondere episode
uit de Friese geschiedenis op treffende
wijze is vastgelegd. Het boek is verschenen bij de manifestatie ‘Langharig
Leeuwarden – Jongeren in de Friese
hoofdstad in de jaren ’60 en ’70 in
Historisch Centrum Leeuwarden (nog te
zien tot en met 25 september).

(Foto Leeuwarder Courant)

Langharig Leeuwarden;
Friese jongerencultuur in
de jaren ’60 en ‘70
Jelle Hoekstra, Hester Postma en
Alexander Tuinhout.
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2010.
126 pp. isbn 9789033009570

JAN VAN ZIJVERDEN

KORT

Bokser pur sang; Lolle van Houten
(1944-2008)
Vilan van de Loo
PENN, Leeuwarden, 2010
110 pp. isbn 9789077948545
Friesland staat bekend om het skûtsjesilen, fierljeppen en de Elfstedentocht.
Maar ook in een andere tak van sport
kent Friesland grote helden: het boksen.
Denk daarbij aan boksers als Johan van
der Meulen, Rudy Koopmans en Reino
van der Hoek. Kenner van de bokssport bij
uitstek Vilan van de Loo beschrijft in
Bokser pur sang het levensverhaal van
Lolle van Houten (1944-2008). Een bijzonder kijkje in een halve eeuw bokssport in
Friesland, met uniek beeldmateriaal.
Noordmans
Karel Blei
Kok, Kampen, 2010
246 pp. isbn 9789043517584
Dorpspredikant Oepke Noordmans (18711956) speelde een belangrijke rol in de
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De art deco van Ella Riemersma
(1903-1993); Illustratrice en boekbandontwerpster (1903-1993)
Peter van Dam
Zooproducties, Eindhoven, 2010
144 pp. isbn 9789074009683
Ella Riemersma werd negentig jaar.
Slechts twaalf jaar daarvan werkte ze als
illustratrice en boekbandontwerpster. Dat
is jammer, want Riemersma - dochter van
een Leeuwarder notarisklerk - was zeer
getalenteerd. Ze illustreerde kinderboeken
en kalenders en ontwierp boekbanden.
Volgens auteur Peter van Dam heeft haar
werk dezelfde kwaliteit als dat van tijdgenote Rie Cramer. Vanwege het grote aantal illustraties een aantrekkelijk boek voor
de liefhebbers van art deco.
De mannen van de Insulinde; Verleden
en heden van een beroemde reddingboot
Hans Beukema
Maritext, Delfzijl, 2010
152 pp. isbn 9789087440060
Tussen 1927 en 1965 was de reddingboot
Insulinde in Oostmahorn gestationeerd.
Een beroemd schip waarmee ruim drie-

Leeuwarder straatnamen; Complete
straatnamengids voor de gemeente
Leeuwarden
Henk Oly
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2010
224 pp. isbn 9789033008948
Smallingerland op de kaart;
Een historische cartografie
Klaas Tulp
Historische Vereniging Smelne’s Erfskip
i.s.m. Tresoar
Uitsluitend te koop bij de VVV, Museum
Smallingerland en de boekhandels in
Drachten
84 pp. isbn 9789490543044
Smallingerland op de kaart is bijna 2.000
jaar kaartgeschiedenis van de gemeente
Smallingerland in 36 kaarten. De begeleidende teksten gaan natuurlijk over de
kaarten, maar ook over de geschiedenis
van Smallingerland. Zo komen onder
andere de Drachtstervaart, de veenderijen
en de komst van het spoor in Drachten
aan de orde.

Henk Oly verklaart in de straatnamengids
van Leeuwarden bijna 2.000 straatnamen:
van de Spokesteech in Snakkerburen tot
het Heer Ivostraatje in de Leeuwarder binnenstad. En wat te denken van het
Polycarpus Frochotpad in Bilgaard? Iedere
inwoner die wil weten waar zijn of haar
straatnaam vandaan komt, vindt het in dit
handige naslagwerkje. Het boek is geïllustreerd met fraaie foto’s, prenten en
ansichtkaarten uit de collectie van
Historisch Centrum Leeuwarden. <

KALENDER

JAN VAN ZIJVERDEN

17 februari
Must nou es kieke!
Dialezing over oud-Harlingen door stadsgids Gerry
Kuijper. Bij sommige plaatjes weet hij van alles te vertellen. Bij andere afbeeldingen schakelt hij het publiek in
om het verhaal achter de foto ter plekke te reconstrueren. www.hannemahuis.nl

vanaf 13 december
Sneker Jachthaven 100 jaar
Tentoonstelling over de populaire haven van Sneek, die
lange tijd de grootste overdekte jachthaven van Europa
was. www.friesscheepvaartmuseum.nl

4 en 11 februari, 4 en 18 maart
Leeuwarden Toen
Ad Fahner en Jes Wassenaar halen met hun gasten persoonlijke herinneringen op aan het verleden van
Leeuwarden voor het radiopragramma ‘Leeuwarden
Toen’. Iedereen die dat leuk vindt, kan de opnamen bijwonen. www.gemeentearchief.nl

23 januari
Fanne hak oppe tak
Anekdotische dialezing over Leeuwarden in de periode
1950-1980 door Jaap de Groot, Leeuwarder in hart en
nieren. www.gemeentearchief.nl

9 maart
Prinses Marianne (1810-1883), Nassaulezing
Lezing van de Stichting Nassau en Friesland door Kees
van der Leer uit Voorburg. www.gemeentearchief.nl

tot en met 30 januari
Friesche timmerman bouwt violen; hommage aan
Atze Sijtsma (1895-1988)
Tentoonstelling over vioolbouwer Atze Sijtsma uit
Harlingen, die zijn strijkinstrumenten over de hele wereld
verkocht. Te zien zijn onder andere zijn zelfgemaakte
schaven, beitels en snijmessen, veel fotomateriaal en
een unieke film uit de jaren dertig waarop Sijtsma laat
zien hoe hij een viool bouwt. www.hannemahuis.nl

13 maart
De Leeuwarder jaren van Vitus Bruinsma en
Frederike van Uildriks
Dialezing over het vooruitstrevende schrijverspaar door
Mineke Bosch (hoogleraar Moderne Geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen), met aansluitend de presentatie van een stadswandeling over beroemde
Leeuwarder vrouwen. www.gemeentearchief.nl

tot en met 6 februari
Lolle van Houten en de bokssport
Kleine tentoonstelling over Lolle van Houten (19442008) en de bokssport in Leeuwarden.
www.gemeentearchief.nl

31 maart
Oud Harlingen in beeld
Filmavond verzorgd door Cor Balt en Jan Zeinstra met
een compilatie van oude films uit de collectie van de
Vereniging Oud Harlingen. www.hannemahuis.nl

7 februari, 7 maart, 4 april en 2 mei
Waddenlezingen
Serie lezingen over het Waddengebied vanwege het krijgen van de status van Werelderfgoed op de UNESCOwerelderfgoedlijst. Een initiatief van de
Waddenacademie en de Nationale UNESCO commissie in
samenwerking met Tresoar en Fries Museum.
www.friesmuseum.nl en www.tresoar.nl

tot en met 25 september
Langharig Leeuwarden
Fototentoonstelling met veel archiefmateriaal over de
jaren zestig en zeventig in de Friese hoofdstad. Over hot
items uit de wereld van toen als de Dingle Boys, Demos,
Axies, Pow Wow en Hippo. www.gemeentearchief.nl

(Foto Museum Smallingerland)

tot en met 11 februari
Roelof Lammers (1853-1910), Fotograaf van Friesland
Tentoonstelling over een fotograaf die Zuidoost-Friesland
vastlegde in de begintijd van de fotografie. Met veel
foto’s van Drachten, Beetsterzwaag en Ureterp.
www.museumdrachten.nl

KALENDER

13 februari
Liefdesverhalen
Lezing en rondleiding in het Hannemahuis rond het
thema ‘Liefde’ door Jeanine Otten, met onder andere het
bijzondere verhaal van een 19de-eeuwse liefdesmoord in
Harlingen. www.hannemahuis.nl

iedere eerste vrijdag van de maand
Antiekspreekuur
Deskundigen beoordelen de historisch betekenis van het
voorwerp dat u meebrengt. www.friesmuseum.nl
elke tweede vrijdag en zaterdag van de maand
Rijkslandbouwwinterschool
Rondleiding rond de Rijkslandbouwwinterschool die
vooral bekend is dankzij de glas in loodramen van Theo
van Doesburg. www.museumdrachten.nl

VOLGEND NUMMER

OPROEP
Friese edelsmeedkunst
Tijdens een symposium dat begin november plaatsvond,
is bekendheid gegeven aan het initiatief om een boek
samen te stellen en te publiceren over Fries goud en zilver. Dit project wordt mogelijk gemaakt door de OttemaKingma Stichting en zal naar verwachting eind 2012
resulteren in een fraaie, rijk geïllustreerde uitgave. Een
groep van deskundigen zal met steun van een team van
adviseurs de inleidende hoofdstukken schrijven, waarin
de Friese edelsmeedkunst vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Aan de hand van 400 voorwerpen, die
alle worden afgebeeld, wordt een breed overzicht gegeven van de diversiteit aan objecten, die sinds de late
Middeleeuwen tot de jaren rond 1900 in Friesland uit
edelmetaal zijn vervaardigd.
Om een zo compleet en veelzijdig mogelijk beeld van de
Friese edelsmeedkunst te kunnen geven, wil het werkcomité graag een beroep doen op de medewerking van
eenieder. Wanneer u voorbeelden van Fries goud of zilver
in uw bezit hebt, of informatie kunt geven over andere
objecten die in het kader van dit onderzoek van belang
zouden kunnen zijn, dan kunt u de samenstellers daarover informeren.
U kunt contact opnemen met de coördinator van dit
project, prof.dr. J.R. ter Molen, bijzonder hoogleraar aan
de Radboud Universiteit op de OKS-leerstoel. Zijn adres
is: Paleis Het Loo, Koninklijk Park 1, 7315 JA Apeldoorn.
Het emailadres luidt: dir@paleishetloo.nl. Met nadruk
wijzen wij u erop dat de door u verstrekte gegevens met
grote discretie zullen worden behandeld, en dat in de
publicatie geen namen van particuliere eigenaren zullen
worden vermeld indien daarop geen prijs wordt
gesteld. <

Het tijdschrift en de vereniging achter
het tijdschrift
Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en
Cultuur/ Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en
Kultuer is de vereniging voor iedereen met belangstelling
voor de geschiedenis en cultuur van Fryslân. Het
Genootschap heeft een traditie die teruggaat tot de
oprichting in 1827, maar is er in de eerste plaats voor de
mensen van hier en nu, voor de Friezen en voor hen die
zich met Fryslân verbonden voelen. Het Fries
Genootschap geeft naast Historisch Tijdschrift Fryslân ook
het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries uit, en organiseert allerlei activiteiten op historisch gebied, zoals
excursies, lezingen en symposia. Met Historisch Tijdschrift
Fryslân laat het Fries Genootschap zien dat de
geschiedenis van Fryslân een spannend verhaal is, dat
nooit is afgelopen. Door de verbinding met de actualiteit
te leggen maakt het tijdschrift duidelijk dat wie het
Fryslân van nu wil begrijpen, het verleden moet kennen.

Lid worden
Voor € 37,50 per jaar bent u lid van het Koninklijk Fries
Genootschap. Niet alleen ontvangt u dan Historisch
Tijdschrift Fryslân en De Vrije Fries, u hebt ook gratis toegang tot het prachtige Fries Museum en tot de activiteiten van het Genootschap. Wie iets met Fryslân heeft, is
lid van het Genootschap! <

Het water komt!
o.a. • overstromingen
• bedijkingen
• waterschappen
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VERDWENEN BEROEPEN

MARGREET VAN DER ZEE

Handzetter
Geen letter onzin in de krant! Dat kon ook
niet, daarvoor was het maken van de krant
een te serieuze en bewerkelijke klus. Op de
foto Douwe Popke Douma (1924-1982) gezeten voor de letterbak met één van de laatste
keren dat hij de zethaak ter hand nam. De
foto is gemaakt rond 1972, vlak voordat men
daar helemaal overging op offset. Drukkerij
Douma heeft 83 jaar in de Gasthuisstraat in
het centrum van Dokkum drukwerk gemaakt.
In de gevel van het pand is nog een gevelsteen
te vinden met Dokkumer Courant Drukkerij.
Het was behelpen daar. De grote zware drukpersen stonden op de begane grond. Alle letterkasten met de verschillende soorten en
groottes loden letters op de eerste verdieping.
Het letter voor letter zetten van de teksten
gebeurde hier tot er een krantenpaginavullende drukvorm ontstond. Maar dan… Het was de
kunst om deze krantenvorm van twee pagina’s
die zeker rond de zestig kilo woog, door het
trapgat naar beneden te krijgen. De Augsburg
snelpers was daarom strategisch opgesteld
onder het trapgat. Hierboven hing de takel die
de vorm, soms schuin met het risico dat de letters eruit vielen, liet zakken. Precies op de
goede plaats op de pers. Zo volgden meerdere
paginavormen deze weg. Het is bijna niet voor
te stellen dat de Dokkumer Courant tot de
Tweede Wereldoorlog zo gemaakt werd. Na de
drukgang volgde de omgekeerde volgorde tot
alle letters weer één voor één gedistribueerd
waren van de zethaak tot in de letterkast.
Vandaar, geen letter teveel. (met dank aan
Nico Douma). <
Margreet van der Zee (Sneek, 1967) is sinds 2003 conservator
Museum Joure.

