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SIEBRAND KRUL

Heb je net een grote studie van Dekema State in Jelsum met een formidabel boek afgerond, duikt
plots een portret uit een particuliere collectie op dat het pronkstuk van de uitgave was geworden. Het
overkwam Yme Kuiper. Hij beschrijft met onverholen enthousiasme wat we zien op het schilderij van
Lucia van Unia. Over hertrouwen in de 17de eeuw, over opdrachtschilderen bij een rite de passage zoals
de jonge weduwe Lucia doormaakte en vooral: hoe zag Dekema State er in 1661 uit?
Is Dekema State goed geconserveerd, heel wat minder vergaat het bijgebouwen op boerenerven. Ook al
is een boerderij een erkend monument, voor de losse bouwsels rondom is vaak minder aandacht. Het
staat in de weg, de functie is vervallen, opknappen is duur. De Boederijenstichting bracht in kaart welke
bijzondere bijgebouwen Friesland nog kent.
Bonne Sjoukes Hylkema was een Frysk strider, zoals op zijn bijna verdwenen grafsteen staat. Hij is
vergeten, zoals ook bijna de Fryske kriten waar hij zo energiek voor streed.
De laatste aflevering van de serie ‘Friese namen’ gaat over de Zuidwesthoek, over waterwegen, veen en
turf, zoutwinning, over strijdende families, de dammen van de Galama’s.
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DEKEMA STATE

YME KUIPER

Lucia
van
Unia

de jonge
weduwe van
Dekema State
Het portret van Lucia van
Unia. In de achtergrond
Dekema State te Jelsum, met
poortgebouw en formele
siertuin. Schilderij door
Douwe Juwes de Dowe, 1661.
(Particuliere collectie)

Een vrouwenportret dook onlangs op uit een particuliere collectie. Het is zonneklaar een rijke aanwinst voor de geschiedenis
van Dekema State in Jelsum – ja, zelfs voor die van Friesland in de Gouden Eeuw. Het betreft een fraai portret van Lucia (Luts)
van Unia (1630-na 1686). Het schilderij is een olieverf op doek (96x85 centimeter) en is gesigneerd met ‘D.J. Doves 1661’,
rechts op de hoekconsole. Lucia is als jonge weduwe afgebeeld bij een prieel (?), met in de achtergrond Dekema State. Voor
het huis bevindt zich een siertuin in formele stijl. De aanleiding tot deze portretopdracht was het hertrouwen van Lucia.

H

ertrouwen is een fenomeen dat we kennen uit de
vroegmoderne tijd én uit de onze. Toen werd het
veroorzaakt door een hoog sterftecijfer; thans
is echtscheiding de sleutelfactor. Talloze weduwen en
weduwnaars sloten eertijds een tweede huwelijk en een flink
aantal van hen zelfs een derde. Hertrouwen komen we onder
alle lagen van de bevolking in de Republiek der Verenigde
Nederlanden tegen. Voor de hogere standen vinden we een
neerslag daarvan in onze portretkunst van de 17de eeuw.
In de catalogus bij de door kunsthistoricus Eddy de Jongh
in 1986 samengestelde tentoonstelling Portretten van echt
en trouw stuiten we op de groeps-, dubbel- en individuele
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portretten van mannen, vrouwen en hun kinderen. Ze
behoorden in grote meerderheid tot de vermogende,
hoge burgerij uit Holland. Andere gewesten zijn minder
vertegenwoordigd en slechts in een enkel geval ging het
om adel of middenklasse. We zien individuen of groepen
afgebeeld in heel verschillende typen van interieur en
landschap. Onderlinge vergelijking leert dat bij de individuele
portretten regelmatig een zelfde soort setting gebruikt is:
een binnenruimte met tafel, zuil en tegelvloer óf een tuin
met balustrade, beelden en vazen. Hoe verder de Gouden
Eeuw voortschreed des te deftiger en eleganter werden deze
portretten.

Bepalen we ons verder tot Holland en Friesland dan blijkt
dat in beide gewesten van de Republiek talloze schilders
het grootste deel van hun inkomen vaak verdiend hebben met portretopdrachten. In genoemde studie – met als
ondertitel Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de
zeventiende eeuw – komen we grote namen tegen als Frans
Hals, Rembrandt en Bartholomeus van der Helst. Daarnaast
zien we het werk van minder bekende kunstenaars als Jan de
Salle, Abraham van den Tempel en Jan de Baen. Alle zes kregen ze opdracht om zogeheten huwelijksportretten te schilderen. Kort voor of na hun huwelijk lieten vele pas gehuwde
paren zich afzonderlijk vereeuwigen. Bij deze zogeheten pendanten keek de man nagenoeg altijd (vanuit de beschouwer
gezien) naar links en zijn vrouw naar rechts. Ging het om
een weduwe die hertrouwde dan kon de kijker dat eventueel
afleiden uit haar stemmige kleding of uit speciale attributen
zoals een rouwsluier of bepaalde bloemen.
Uit de recent verschenen studie over de geschiedenis van
Dekema State te Jelsum blijkt dat er tussen 1650 en 1750
menigmaal werd hertrouwd door de adellijke eigenaren en
eigenaressen van het landgoed. Dat was heel gebruikelijk
in kringen van de Friese landadel. De befaamde diplomaat
jonker Ulbo Aylva van Burmania, bijvoorbeeld, trouwde driemaal, net als zijn schoonvader, de raadsheer en voorname
burger Hobbe Baerdt van Sminia. Wat opvalt bij een vergelijking tussen Hollandse en Friese portretten van voorname
lieden uit de 17de eeuw is dat op de Hollandse regelmatig in
de achtergrond het kasteel of de buitenplaats van de geportretteerde persoon of familie te zien valt – en in het Friese
corpus eigenlijk nooit. Het portret van de Leeuwarder edelman Rienck van Cammingha (uit de 16de eeuw) met daarop
zijn Camminghaburg, is hoogst uitzonderlijk. Was de sociale
afstand tussen adel en burgerij in het Friesland van de 17de
eeuw meer in vaste kaders geklonken dan in Holland?

Wij zien in dit portret voor het eerst dat de tuinkunst die
aan het stadhouderlijk hof van Willem Frederik en Albertine
Agnes werd beoefend navolging vond. Willem Frederik
had immers vanaf 1648 zijn Prinsentuin te Leeuwarden in
formele stijl laten aanleggen door een van zijn adellijke officieren. Of de door De Dowe geschilderde tuin van Dekema
een realistisch beeld geeft van de aanleg in Jelsum is maar
de vraag. Regelmatig zien we schilders op portretten een
tuinaanleg idealiseren om deze een symbolische lading mee

Dekema State te Jelsum in de
vroege 18de eeuw. Tekening
door Jacobus Stellingwerff,
1722. (Fries Museum)

Rouwsluier
Terug naar het portret van Lucia van Unia. De schilder kennen
we als Douwe Juwes de Dowe (1608-vóór 1663). De kunsthistoricus zal gecharmeerd zijn van de fraaie zwarte jurk die de
mooie Lucia draagt en de rouwsluier die zij bevallig optilt. Ook
de bouwhistoricus is ingenomen met deze voorstelling van de
state. Het is nu duidelijk geworden dat de huidige aanbouw
(of zuidvleugel) al in 1661 bestond. Op een tekening van Stellingwerff uit 1722, de enige tot dusverre bekende historische
afbeelding van het gebouw, staan de state en de aanbouw
afgebeeld. Het poortgebouw dat wel op het portret staat, blijkt
bij Stellingwerff verdwenen. Toch is de overeenkomst tussen
schilderij en tekening opmerkelijk groot. Zelfs een merkwaardige hoge boom vlak voor de state op de tekening van 1722
zien we terug op het schilderij van 1661. De tuinhistoricus is
niet minder verheugd, nu blijkt dat de formele stijl al rond het
midden van de Gouden Eeuw bij een Friese state voorkwam.


Albertine Agnes (1634-1696)
als weduwe. Schilderij uit het
atelier van Johannes Mijtens.
(Geschiedkundige
Vereniging Oranje-Nassau)

5

DEKEMA STATE
te geven of om het aanzien van de geportretteerde te benadrukken. En op de tekening van Stellingwerff ontbreekt de
siertuin weer. Dat zegt weer weinig, want die liet hij vaak weg
op zijn tekeningen van Friese staten.
Zowel voor Lucia als De Dowe beschikken we over enige
biografische informatie. Haar vader, de katholieke jonker
Julius Mockema van Unia, was een goede bekende en generatiegenoot van stadhouder Willem Frederik (1613-1664).
Haar moeder, Ydt van Aylva, stamde uit het zeer invloedrijke
Friese adelsgeslacht, dat juist op dat moment vele grietmannen telde. Van haar is een portret bekend uit 1631; het wordt
toegeschreven aan Wybrand de Geest. Lucia’s jongste broer
Douwe, militaire officier en een tijdje grietman, zou in 1675
eveneens een meisje Aylva trouwen. Lucia had drie zusters
(Alegonda, Anna Catharina en Ida Maria); alle drie huwden
een militaire officier. Haar oudste broer Ritske, ten slotte,
stierf in 1674 als officier in Staatse dienst op het slagveld in
het buitenland. Omdat haar vader en moeder kort na elkaar,
in respectievelijk 1656 en 1658, aan de pest waren overleden,
erfden hun zes kinderen het landgoed.
Nadat Lucia in 1654 huwde met de veel oudere militair Lieuwe
van Wytsma (1612-1655) was zij een jaar later al weduwe. In
1659 hertrouwde zij met de officier Everaert van Sissinghe
(‘Sissinga’; 1630-1672) uit Groningen. Cruciaal feit: het
Dekema-bezit was toen nog onverdeeld. Dat was misschien
een reden om haar mét de Dekema State te portretteren.
De Dowe was te Leeuwarden geboren en getogen en kende
ongetwijfeld de familie Unia en haar wel en wee. Kort nadat hij

< Sophia Anna van Pipenpoy (circa 1618-1670) als
weduwe. Schilderij door
Wybrand de Geest, 1659.
(Rijksmuseum)
> Ydt [Ida] van Aylva, moeder
van Lucia (circa 1606-1658).
Schilderij door Wybrand
de Geest (toegeschreven),
1631. Het doek hing ooit op
Dekema State in Jelsum.
(Particuliere collectie)
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Lucia had geschilderd overleed deze Douwe Juwes te Leeuwarden; hij was daar ook herbergier. We weten dat uit het proefschriftonderzoek van Piet Bakker die ontdekte dat zijn weduwe
in 1663 hertrouwde met een doopsgezinde grootschipper
uit Harlingen. De Dowe werkte zowel voor de adel als voor
bijvoorbeeld de aanzienlijke familie Glinstra, voor wie hij liefst
negentien portretten maakte. Ook een voornaam ruiterportret
van jonker Barthold van Douma staat op zijn naam.
In hetzelfde jaar 1659 dat Lucia hertrouwde, is een inventarisatie gemaakt van alle bezit van het vermogende echtpaar
Unia-Aylva. Lucia’s oom Douwe van Aylva (broer van haar
overleden moeder), grietman van Leeuwarderadeel, autoriseerde die inventarisatie. Ruim vier jaar zou Lucia weduwe
blijven. Volgens onderzoek van Martin Engels was Lucia in
1630 geboren. Ten tijde van haar eerste weduwschap was zij
een late twintiger. Op het portret lijkt ze echter jonger. Aannemelijk is dat Lucia’s ouders en haar broers en zusters ooit
ook zijn geportretteerd. Helaas zijn alleen haar portret, en
dat van haar moeder en van haar broer Douwe en schoonzus
Lucia (Luts) van Aylva bewaard gebleven. In haar tweede
weduwschap huurde Lucia in de jaren 1680 een kamer in het
voormalige Dekemahuis in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden. Zeker is dat zij pas na 1686 is overleden.

Rite de passage
We noemden hiervoor Abraham van den Tempel. Van deze
doopsgezinde Amsterdamse schilder van Friese komaf is

Onbekende weduwe, met in de achtergrond Hollands classicistisch buitenhuis.
Schilderij door Abraham van den Tempel (toegeschreven), circa 1665-1670.
(Particuliere collectie)

een portret van de weduwe van admiraal Van Balen uit 1670
bewaard gebleven dat qua enscenering sterk doet denken aan
dat van Lucia van Unia. Op een ander portret van zijn hand
zien we een onbekende weduwe, met in de achtergrond een
voornaam huis. Het portret kan omstreeks 1660 zijn gemaakt.
Een Fries voorbeeld van een portret van een weduwe die gaat
hertrouwen is dat door Wybrand de Geest in 1659 van Sophia
Anna van Pipenpoy. Zij was, sinds 1652, weduwe van jonker
Wytse van Cammingha, die op beestachtige wijze door een
bastaardzoon van de koning van Denemarken in de Zuidelijke
Nederlanden was vermoord. We zien Sophia Anna, met een
hondje, op een bordes staan met een balustrade, begroeid
met rozen, en een zuil. Hond en zuil kunnen verwijzen naar
standvastigheid en huwelijkstrouw. Het is een enorm doek:
240 centimeter hoog en 160 centimeter breed. Ook het pendantportret van haar aanstaande man, Johan Albrecht graaf
Schellaert van Obbendorf is bewaard gebleven. Hun huwelijk
werd in 1662 ontbonden vanwege zijn overspel; een scheiding
was toen uitzonderlijk. Al in 1655 had De Geest Sophia Anna
als weduwe in een zwarte japon geportretteerd, met in de
achtgrond boomkruinen en een avondlucht. De wijze waarop

Weduwe van admiraal Van Balen. Schilderij door Abraham van den Tempel, 1670. (Hermitage,
St. Petersburg)

De Dowe Lucia had geportretteerd stond in een zekere schildertraditie.
Het aardige van het portret van Lucia is dat het als een rite
de passage kan worden opgevat. De jonge vrouw is afgebeeld
omstreeks 1661, op het moment dat zij haar rouwstaat als
weduwe heeft opgegeven en opnieuw in het huwelijk is
getreden. Dat is een vreugdevolle gebeurtenis geweest. De
rouwsluier kan weg. Het is als met de seizoenen voor de
tuin – die komen en gaan. Gelijk de weduwe Van Balen en
Sophia Anna draagt Lucia een zwarte jurk en parels. Op alle
drie portretten zien we rozen. Het is niet recht duidelijk hoe
we de zwarte (marmeren?) balustrade en zuil met gouden
top en de wat hangende rozen rechts van Lucia moeten interpreteren. En wat te denken van de waaier die ze vasthoudt?
Accentueren ze haar weduwschap of eerder haar voornaamheid? Of beide? Dat is juist de charme van dit soort portretten – er valt veel te raden en te verhalen.
Dat Lucia en haar zusters er uiteindelijk voor zorgden dat
Dekema State in familiehanden bleef, is een verhaal dat hier niet
verteld hoeft te worden. Het staat uitgebreid beschreven in het
recent verschenen boek over de geschiedenis van de state. <

> Verder lezen?
• Piet Bakker, De Friese schilderkunst in de Gouden Eeuw, Zwolle,
2008
• Martin Engels, Gerlich Doys
(1626-1685) en zijn bibliotheek
(www.mpaginae.nl/Dekema/
DoysGerlichbibliotheek.htm)
• Eddy de Jongh, Portretten van
echt en trouw. Huwelijk en gezin
in de Nederlandse kunst in de
zeventiende eeuw, Zwolle, 1986
• Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus,
Dekema State Jelsum. Biografie
van een landgoed, Gorredijk,
2020
Yme Kuiper (Heerenveen, 1949)
is emeritus hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen,
bijzondere leerstoel Historische
buitenplaatsen en landgoederen
en bijzondere leerstoel Historische antropologie en Antropologie van religie.

7

BY IT GRÊF FAN… BONNE SJOUKES HYLKEMA

DOEKE SIJENS

Hylkema yn de wenkeamer fan
syn wenboat (Marhûs), dy’t
in plak krige oan de Grouster
mar. (Tresoar)

De kriten ôfswalkje
yn tsjinst fan it Frysk
Bonne Sjoukes Hylkema (1862-1935) hat as propagandist fan it Frysk in soad út ’e wei set. Friezen dy’t om
utens wennen fjurre hy oan om net ta it Hollânsk te ferfallen. Hy hie in sit yn tal fan bestjoeren en skreau
dêrby toanielstikken, dy’t tige populêr wienen by it publyk. Doe’t er mei syn wurk ophâlde, waard er
earelid fan it Frysk Selskip. Troch lettere generaasjes is er lykwols folslein fergetten en syn stikken wurde
net mear spile. Meikoarten sil ek syn grêf yn Nes (by Akkrum) ferdwine, net ien sjocht der mear nei om.

B
Bonne Sjoukes Hylkema
en syn twadde frou Anne
Elisabeth Vis, 1928. (Tresoar,
foto J. Bleeker)
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onne Sjoukes Hylkema hie in ‘blier loftich wêzen’ en
koe goed foar de fûst wei sprekke. Dat er sa goed
fan de tongriem snien wie, makke him in earsten
propagandist, mar ek in tûke ferkeaper fan fersekeringen.
‘B.S.H.’ sa’t er letter meast neamd waard, wie de jongste
yn in húshâlding mei tolve bern. Syn heit wie boer en
feekeapman op in pleats yn it buorskip Meskenwier (tichtoan
Akkrum). De jonge Hylkema woe ek hanneler wurde, mar
syn âlden ornearren dat er foar dit rûge en wiffe fak net fûl
genôch wie en dêrom learde er foar skoalmaster. Syn earste
baan krige er yn 1881 op De Lemmer, twa jier letter gie er nei

Frjentsjer. Yn Surch is er wat langer bleaun, nei’t er yn 1885
troud wie mei Tryntsje Oepkes Couperus (1864-1924) fan
Boalsert.
Frou Hylkema hâlde fan toanielspyljen en die ek wol mei
oan foardrachtskrigen. Hylkema makke doe al geregeld
rymstikken en syn frou trune him oan om dêr de boer mei op
te gean. Hy sette dêrmei útein yn herberch De Stiennen Man
yn Surch, mar bereizge al rillegau mei it reau hiel Fryslân. Yn
Boalsert stie er op de planken mei Waling Dykstra en ek syn
frou beselskippe him geregeld.
Syn earste publikaasje (1886) wie noch yn it Hollânsk, mar
gie wol oer in poerfrysk ûnderwerp: Het kaatsspel. Syn earste
Fryske publikaasje wie Snapt! Dat wie in klucht, in sjenre
dêr’t Hylkema him altyd it bêste by thúsfiele soe. Yn 1890
wie er meidogger oan it nije tydskrift Sljucht en Rjucht, dat it
lykwols al nei in jier oerjaan moast (om yn 1898 ta nij libben
te kommen).
Foar Hylkema begûn it swalkjen troch Fryslân beswierlik te
wurden en hy hie ek wol syn nocht fan it ûnderwiis. Yn 1892
kaam er yn tsjinst by útjouwer Eisma yn Ljouwert. Dy wie in
nije krante begûn (de Nieuwe Leeuwarder Courant) en makke
Hylkema foar de saaklike kant ferantwurdlik. It wie in nuodlik
aventoer en foar de wissichheid hie frou Hylkema noch in
sigarewinkel oan hûs. De krante bestie net lang en Hylkema
fûn doe wurk (dat in sukses wurde soe) as assurânsjeman,
earst by de ‘Nationale’ en letter by de ‘Eerste Nederlandse’.
Frou Hylkema rekke oan it wurk by de frouljusôfdieling fan
dy fersekeringen en publisearre dêr ek in brosjuere oer: De
vrouw en de levensverzekering (1908).

Fryske kriten
Hylkema wenne de earste pear jier noch yn Ljouwert, mar yn
1902 moast de húshâlding (mei fjouwer bern) ferfarre, earst
nei Amsterdam (1902-1903), doe nei Grins (1903-1905) en
dêrnei nei Zwolle. Sûnt it ein fan de 19de iuw wienen folle
mear Friezen om it wurk bûten de provinsje belâne. Yn de
frjemdte ûntstie it ferlet nei omgong mei oare Friezen en
dêrom waarden Fryske kriten oprjochte. Men trof inoar by
‘húslike’ gearkomsten, toanielfoarstellingen, dûnsjen en lêzingen. Ek de Hylkema’s dienen dêroan mei. ‘In stik âlders-erf is
hjar ûntnomd,’ soe er skriuwe, ‘ik bedoel it dageliks omgean
mei Friezen en f’ral it praten yn hjar eigen tael. Yn ’e frjemdte
fiele hja hwet se misse en dy selde Friezen, dy’t alearen it bisit
fen in eigen tael net op priis stelden, dy’t gjin byt fielden for
’e Fryske taelstriid en it net yn ’t sin krigen lid to wirden fen in
krite ef Frysk toanielselskip […] dy Friezen komme ta yntinken,
en hwat yn Fryslân noait bard wier, dat bart om utens, by dy
Friezen komt de ljeafde for hjar sprake boppe.’
De kriten hienen nammen as ‘Fier fan Hûs’, ‘Ut en dochs
thús’ of ‘Yn ’e frjemdte.’ Hylkema hat him mear as tsien jier
lang fûleindich ynset foar de kriten om utens. Hy wie yn 1905
ien fan de oprjochters fan It Boun fan Fryske Selskippen

bûten Fryslân en fan 1907 ôf foarsitter. Hy fûn it wichtich dat
de kriten kontakt mei-inoar krigen en organisearre sjong- en
toanielkrigen en saneamde Friezendagen. Selskippen dy’t
noch net by it Boun oansletten wienen, socht er persoanlik op
(hy wie dochs geregeld foar syn wurk ûnderweis) en ‘den set
hy for ’e leden it wyt fen it Boun út-in-oar, sadwaende hat hy al
mannich ôfdieling wûn en scille dêr nôch wol mear folgje. […]
Troch syn tige maklik en dúdlik praten for ’e fûst, is hy for dit
wirk bisûnder geskikt.’
Yn 1912 hie it Boun 2.000 leden en wienen der 20 kriten by
oansletten. ‘De tael fan jins hurd is de tael fan jins hert’ wie
it biedwurd fan it Boun en Hylkema wist goed hoe’t er soks
fersterkje koe. Op in grutte gearkomste yn 1910 yn Den Haag
wie bygelyks Troelstra oanwêzich, dy’t ‘It âlde doarp’ foarlies.
Der wie ek wol krityk, Friezen om utens waarden wolris sjoen
as in ‘heap wylde skiep’, sa skreau Hylkema, ‘om’t der gjin
bân wie dy’t hjar bynt.’ Minsken dy’t soks uteren, neamde

It grêf fan Bonne Sjoukes
Hylkema yn Nes. (Foto Hoge
Noorden)

It Marhûs, de wenarke dêr’t
Hylkema sa’n fjirtjin jier
wenne, soms ek winterdeis.
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BY IT GRÊF FAN… BONNE SJOUKES HYLKEMA

Groepsfoto fan in karploech
op de Friezendei yn 1930
yn Amersfoort fan it Boun
fan Fryske Selskippen bûten
Fryslân dy’t it iepenloftspul
Noarderljocht fan Douwe
Kalma opfierden. Sittend op
de grûn is regisseur Rudolf
Wilhelm Canne. (Tresoar)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk
by de Leeuwarder Courant.

Fryske emigranten op in
Friezendei yn Chicago (Feriene
Steaten) yn 1921. (Tresoar)
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er ‘lekskoaijers’ en ‘der bistiet mar ien middel om fen hjar
ôf to kommen en dat is: wy moatte se rounom skouderje.’
Hylkema wie yn it Boun de man dy’t alles regele. Doe’t er
yn 1916 werom gie nei Fryslân rekke it Boun daliks yn ’e
ûnderwâl.

Besiele sprekker
Hylkema hie altyd fûl wurke en hiel wat ôfswalke en dêrom
gie er yn 1919 mei pensjoen. Syn doel wie om it rêstich
oan te dwaan en hy kocht in grutte wenboat (Marhûs), dy’t
in plak krige oan de Grouster mar. By’t winter wennen de
Hylkema’s dan op keamers yn ’e stêd. Folle rêst krige er
foarearst net. Troch de opkomst fan de Jongfryske Mienskip
wie der in soad te rêden yn ’e Fryske Beweging en Hylkema
waard frege as propagandist foar it Frysk Selskip. Op ’e nij
gie er derop út om te sprekken. As toanielskriuwer sette er
him ek yn foar it Boun fan Fryske Toanielselskippen en wie er

behelle by it opsetten fan in nij Boun fan Fryske Selskippen
bûten Fryslân. Hylkema wist de minsken altyd wol wer oan
te fiterjen. In skoftlang hat er ek noch skriuwer west fan it
bestjoer fan it Frysk Selskip.
Yn 1923 makke er in reis fan fjouwer moannen troch
Amearika om de Friezen dêr te bemoedigjen en nije kriten
op te rjochtsjen. Yn ûnderskate blêden die er ferslach fan syn
reis. ‘Kij mei hoarnen reitsje yn Amerika út ’e tiid en howol
men der to’n earsten hwet frjemd tsjin op sjucht, went it al
gau. As by de keallen de hoarntsjes sahwet yn ’t kommen
binne, bistrykt men dy plakken mei in fûl bitend gûd en den
bliuwe se wei.’ Yn Chicago gie er nei it Lincolnmuseum: ‘[…]
en ûnder alles hwet dêr tentoansteld wier, trof my ien ding
it meast, n.m. in kistje, dêr’t inkelde leaden plaetsjes yn
biwarre waerden elts mei in gatsje en in nûmer. Dy plaetsjes
wierne it slavemerk, eartiids oan in keattinkje om ’e bleate
hals drage.’
Yn 1925 brûkte Hylkema as earste de radio om de Friezen ta
te sprekken. J.J. Hof, oars altyd kritysk, neamde it in ‘joun út
tuzenen’ en Hylkema in ‘besiele’ sprekker. By Hylkema wie
ûnderwilens de fleur der wol wat út rekke: syn frou wie yn
1924 hommels ferstoarn (‘sa mar soun en dea’) en hy miste
fêstichheid. In pear jier letter troude er wolriswier op ’e nij
(mei dûmnysdochter Anne Elisabeth Vis), mar yn de jierren
dêrnei waard er besocht fan in lange rige krûpsjes. By gelegenheid kamen syn freonen op besite en skreaunen dêr dan
in stikje oer yn ’e krante, altyd mei sympaty. Hylkema prate
noch altyd ‘oan ien trie wei’, hy hie ommers ‘stees in fikse
prater west’ en ‘syn drokke gebearen tsjûgje fen in fjûr dat by
langenei noch net dôve is.’
It Marhûs moast er op ’t lêst oerjaan. ‘De foarige simmer ha
’k noch ris by him west. It wier moai waer, de sinne skynde,
mar de gerdinen wierne ticht en hy koe ’t fûle ljocht net mear
oan ’e eagen útstean. De iene hân koe ’r net mear brûke, de
skonken net mear optille. Hy moast lizze, dei yn, dei út, en
det hat wiken en moannen dûrre. Mar it forstân wie noch
goed en ús petear wie flot en de grappen wierne der by him
noch net út.’
By syn ferstjerren stiene de kranten fol mei freonlike stikken
oer wat er berikt hie en by de ôfskiedstsjinst wie de tsjerke
fan Grou ‘aeifol’. Hylkema waard in ‘stânfries’ neamd, mar
yn alle krantestikken wie ek sprake fan in ‘ôfsletten tydfek’- hy
wie sawat de lêste dy’t Waling Dykstra noch meimakke hie.
Hylkema hat moai wat stikken skreaun. It is as ‘âlderwetskromantysk wurk’ betitele en ‘psychologysk mar swakjes’.
Douwe Kalma wie fan betinken dat it ‘sûnder waerde’ wie en
de tiid hat him gelyk jûn. Mar yn Hylkema syn tiid wienen
toanielgroepen der sljocht op, want de stikken ‘wienen
bûtenwenstige bêst spylber’. Hylkema hie him nei eigen
sizzen altyd tefreden steld mei in ‘biskieden plak’ en hie him
‘nea net útjuwn for in kinstner’. Mar hy wie der wol grutsk
op dat syn stikken – oars as dy fan Kalma – yn de ‘greate
Harmonyseal sa’n goed gehoar’ fûn hienen. <

NABUREN

EGGE KNOL

Friese koning in scherven
Eind jaren negentig was Friesland in de ban van een koning. Gelijk het oude Israël leek een koning het
grootste geluk. Nu kiezen de Friezen elk jaar wel een kaatskoning, maar een echte koning, dat was lang
geleden. In Wijnaldum leek er een te liggen. Immers; daar was een belangrijke gouden mantelspeld met
ingelegde stenen gevonden. Over het grote en kostbaar archeologisch onderzoek werd uitvoerig in de media
bericht. Een koning komt echter niet op bestelling.

E

r werden plaggenwoningen en veel
scherven gevonden alsmede enkele
graven. Maar die waren niet uitzonderlijk
en de opgraving ging als een nachtkaars uit, zo
leek het. Een bundel wetenschappelijke artikelen
probeerde er nog iets koninklijks van te
maken, maar vermocht niet te imponeren.
Vanaf de Martinitoren in Groningen werd
meewarig naar het westen gekeken.
Het onderzoek onderstreepte ondertussen wel
de noodzaak tot verder archeologisch onderzoek aan Friese terpen dat, ter hand genomen
met name in de vorm van steilkanten, veel
nieuws bracht, terwijl inmiddels duidelijk is dat
een plaggenwoning bepaald niet een armoedig
hutje hoeft te zijn, maar degelijke woningen waar
een dikke boer goed in toeven kan.
Nu, zonder enige media-aandacht, is onlangs
onder redactie van Annet Nieuwhof een tweede
boek met wetenschappelijke artikelen van zes
auteurs over Wijnaldum verschenen. The excavations at Wijnaldum 2. Het slothoofdstuk is getiteld:
Digging for kings, finding pottery. Dat rechtvaardigt
de stille trom bij het verschijnen echter niet. Het
boek is een mijlpaal voor het Friese verleden en
geschreven in het Engels zodat de hele wereld er
kennis van kan nemen. De 71.162 scherven hebben
Friesland een raamwerk gegeven waar veel toekomstig
– en ook ouder onderzoek – zich aan kan toetsen. Scherven
vormen de ruggengraat van de archeologie. Het lijkt saai,
maar net als jaartallen geven ze houvast en overzicht. Goede
overzichtswerken van aardewerk worden volop gebruikt bij
elk kleiner archeologisch onderzoek om een vindplaats in de
tijd te plaatsen. Overzichtsstudies zijn daarbij onontbeerlijk.
Terecht kreeg dr. Ernst Taayke voor zijn aardewerkboek destijds de Halbertsmaprijs. Nu toont hij op basis van ‘Wijnaldum’ aan dat in de Romeinse tijd het aardewerk in Westergo
meer variatie kende.
Nog belangrijker nieuws is de enorme betekenis van import
aardewerk in de Merovingische tijd. Bij een uitvoerig onderzoek naar het vroegmiddeleeuwse materiaal in het Fries

Museum vond ik destijds (1993) 354 scherven in Westergo,
220 in Oostergo en 42 in Groningen. Wijnaldum stond in de
tabel met x want het aantal was nog niet bekend. Het gaat
om niet minder dan 5.564 scherven!
Met zulke cijfers wordt het stil op de Martinitoren. De koning
mag niet gevonden zijn, maar dat hij in Noordelijk Westergo
zijn thuis had is wel duidelijk. Bij de opgraving van Tritsum
(1961) werden 91 scherven gevonden. Kennelijk kon hij de
toevoer en distributie van dit kwaliteitsvolle aardewerk dat
via Dorestad over de voorloper van de Zuiderzee zal zijn
gekomen volledig controleren. Hoe verder van het machtscentrum vandaan, hoe minder draaischijfaardewerk.
De opgraving van Wijnaldum heeft ons veel geleerd en was
bij nader inzien zijn geld meer dan waard, al ligt de Friese
koning in een andere terp. <

Randfragmenten
ruwwandig merovingisch
draaischijfaardewerk uit
Wijnaldum. (Foto Jelle
Schokker, NAD, Nuis)
Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op
Friese zaken.
Egge Knol (Den Helder, 1956)
is bioloog en archeoloog. Hij
promoveerde in 1993 aan de Vrije
Universiteit, werkt als conservator archeologie, geschiedenis
en oude kunst bij het Groninger
Museum en publiceert over de
Noord-Nederlandse cultuurgeschiedenis.
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JAN DE VRIES

Galamadammen en andere
toponiemen in de Zuidwesthoek
Tot dusver worden bodemdaling en erosie als belangrijkste oorzaken gezien voor het ontstaan van
meren in de Zuidwesthoek. Op basis van de toponiemen is er veel voor te zeggen dat grootschalige
turfwinning de belangrijkste factor was.

Uitsnede van de grietenijkaart van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (1718) van Bernardus
Schotanus en François Halma, met bijna alle genoemde toponiemen. De oude vaarroute, via de Oude
Vaart en het zeer ondiepe water van de Fûgelhoeke, een tegenwoordig afgesloten deel van de Morra,
was niet geschikt voor diepgaande schepen. Tussen Holken en Fluezen liep de route mogelijk via
kanalen door het veen langs Oudega, in plaats van over de ondiepte van het Feitesân. Dit verklaart het
belang van de Galamastins te Oudega. Na de aanleg van De Grote Noordwolderveenpolder (1835),
voeren diepgaande schepen door de Nauwe Sloot, die parallel liep met de westelijke polderdijk.
Door de aanleg van de Trochsnijing bij Zandige Horn (1887) verloor deze vaart zijn functie. Op de
uitsnede in rood aangegeven: de Fûgelhoeke, de Oude Vaart, It Feitesân en een mogelijke roude
voor diepergaande schepen door op de kaart aangegeven kanalen, langs de Galamastins te Oudega.
(Tresoar; beschikbaar op www.frieslandopdekaart.nl, kaart 12)

In deze rubriek staan namen centraal. De relatie tussen taal, mensen, naamgeving en
landschap brengt de Friese gemoederen vaak in beweging. Dit is de slotbijdrage in een
twaalfdelige reeks die probeert de discussie tot feiten te herleiden.
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‘V

an oldtst wel bekend, jae vermaerd ende
befaemt,’ staat in een oorkonde met aanhangend
zegel van Gedeputeerde Staten van Friesland,
waarmee de eigenaren van Galamadammen in 1621 het
eeuwigdurende tolrecht werd verleend. De opbrengst
zal gediend hebben als compensatie voor de toenmalige
eigenaren Foekjen Seerpsdr Galama (1581-circa 1628) en
haar man de raadsheer Laelius Lycklama (circa 1570-circa
1626). Zij lieten het complex renoveren nadat het jarenlang
sterk verwaarloosd was, mogelijk als gevolg van onteigening
en vernieling gedurende de Nederlandse Opstand. De
tot dusver oudste vermelding van de naam is die in de
Beneficiaalboeken van 1543. Welke Galama wanneer precies
het complex heeft aangelegd zal wel altijd een vraag blijven.

De naam Galamadammen is in onze tijd min of meer
synoniem geworden met de brug, later het aquaduct, en
directe omgeving. Maar wat zijn dan die dammen? De
langste tijd was er geen vaste verbinding, alleen een overzet.
Waarom Galamadammen is aangelegd en hoe het zit met de
dammen, is mogelijk wel te duiden, net als de manier waarop
het complex past in het stelsel van wateren met namen als:
Morra, Kuilart, Holken, Oarden, Âlde Karre, Swarte Wâlde
en Fluezen. Turf verbindt deze stokoude toponiemen met
Galamadammen, met Koudum en met elkaar.
Vijf eeuwen geleden werd Koudum meest aangeduid als
Coldum. Het is de Friese variant, die tegenwoordig alleen in
Hindeloopen nog af en toe te horen is. De oorspronkelijke
vorm is Coluuidum, zoals ene Folckerus de dorpsnaam
in het jaar 855 in zijn testament liet noteren. Vidum, het
tweede deel van deze Germaanse naam betekent dat er
een woud was. Daarvan getuigt bijvoorbeeld ook de naam
van het meertje Swarte Wâlde, en onder andere de plaatsnamen K
 olderwâlde (het woud van Koudum) en Wâldsein.
Deskundigen brengen Colu, het eerste lid, in verband met
brandstof. Karel Gildemacher noemt in Friese plaatsnamen
het Germaanse woord ‘kulo’ dat houtskool zou betekenen.
Pieter Duijff verwijst naar het Oudfriese ‘kole’ en schrijft dat
dit te maken moet hebben met branden en gloeien (Friesch
Dagblad, 24 oktober 2020). Mede gezien de bodemgesteldheid rond Koudum ligt het meer voor de hand dat ‘kulo’ dan
wel ‘kole’ verwijst naar turf.
De combinatie turf en woud leidt naar veenwoud. Dat is
bijna letterlijk de betekenis van Morra, het meer tussen
Koudum van Hemelum. Daar, en bij Swarte Wâlde, heeft het
land kennelijk plaats gemaakt voor water. Hetzelfde blijkt op
meer plaatsen het geval te zijn. De naam Holken bijvoorbeeld duidt op vergraven veen: ‘die verdolven hoelen ende
wiltland’, zoals in 1543 in de Beneficiaalboeken onder Koudum
staat; de vergraven kuilen en de wildernis. Dezelfde bron
noemt eigenaren: ‘Menna Hennema hollen’ en ‘[Walte] Hannema hol’. ‘Er is hier een directe relatie met het graven naar
turf,’ aldus Karel Gildemacher over het toponiem Holken in
zijn werk Waternamen in Friesland.
De turfgraverij mag ook blijken uit andere oude toponiemen.
Ooit waren Morra en Holken verbonden door de ‘Oude
Vaart’, of ‘Hollen Gracht’, een blijkbaar gegraven vaarwater, naar de Hollen. En blijkbaar bestond het vaarwater
bij G
 alamadammen toen nog niet, want in dat geval had
men zich de moeite van het graven van een gracht kunnen
besparen. De Hollen Gracht kan gediend hebben om de turf
af te voeren naar de plek waar het mogelijk werd verbrand
om er zout uit te winnen, of als brandstof werd verhandeld;
Staveren en Hindeloopen liggen het meest voor de hand.
Ook het gewonnen zout kwam daar uiteindelijk terecht,
daarvan getuigt de naam ‘Soltgracht’ onder Hindeloopen.
De verbinding met het binnenland richting Sneek ligt minder
voor de hand door de barrière die het Feitesân vormt, en
door concurrentie daar en in Heeg.

Situatiekaart van de
Koudumer slaperdijk van het
Workumer Nieuwland tot aan
Hemelumer Nieuweburen.
(Tresoar)

‘Veen is een min of meer levend organisme, althans de bovenste laag die uit veenmos bestaat. Levend veenmos houdt
water vast. Daardoor blijft het groeien en wordt de veenlaag
dikker en dikker. Het vormt enorme uitdijende metershoge
koepels. Meer dan een millennium geleden, toen Koudum
nog Coluuidum was, is die wildernis ontgonnen. Bomen en
struiken zijn gerooid en er kwamen greppels en sloten voor
de ontwatering. Er kon geboerd worden op het veen. Maar
veen dat droogstaat gaat dood en zakt in. Vooral in het begin
gaat dat proces zeer snel. In enkele eeuwen daalde het land
tot het niveau van het oppervlaktewater en waren dijken en
bemaling nodig. Het land verloor aan waarde omdat het

Ets met opschrift Igo Galema
Potestatum. Op de aan fantasie ontsproten illustratie
door Simon Frisius lijkt Igo
zijn blik te hebben gericht op
zijn familiewapen met halve
adelaar en de grote roofvogel
op de grond. Na lange
afwezigheid is de zeearend
terug in Friesland en broedt
er al enkele jaren een paartje
bij Galamadammen. (Rijks
museum, uit P. Winsemius,
Chronique ofte Historische
geschiedenisse van Vrieslant,
Franeker 1622)

Uitsnede van een ontwerpplan van de slaperdijk tussen Hemelum en Koudum, met namen van perceeleigenaren, door landmeter C. Tadema, 1733. In het midden is duidelijk de Hollen Gracht, of Oude
Vaart aangegeven. (Tresoar)

13

FRIESE NAMEN EN FRYSKE NAMMEN

Uitsnede van de zuidwest
hoek uit de kaart van Willem
Jansz Blaeu, 1630.

‘Hoofdlijnen van de
oorspronkelijke verkaveling
rond Workum en omgeving’.
(Uit Gilles de Langen en
Hans Mol, Een heilige in It
Heidenskip)

14

alleen in de zomer nog droog genoeg was om te gebruiken
voor landbouw. Uitgraven voor turfwinning bracht veel meer
op’, aldus Chris de Bont in Vergeten land (2008).
Als het woud van Koudum een veenwoud was, er hollen,
kuilen, waren om turf te winnen, men een gracht groef
om die kuilen te bereiken en een andere om het zout af te
voeren, dan is de veronderstelling geoorloofd dat het geen
kleinschalige operatie was en dat mogelijk veel meer van het
huidige water in de Zuidwesthoek vroeger veenwoud was. De
waternamen lijken dat te bevestigen.
Het meertje de Kuilart, bekend van het aanliggende recreatieoord, is waarschijnlijk eerst land geweest, want behalve
als waternaam komt Kuilart in oude stukken als veldnaam
voor, meer dan eens. Het is waar dat een stuk land genoemd
kan zijn naar het water waaraan het
grenst. Het enige dat er tegenin te
brengen is dat Morra, Fluezen, Âlde
Karre, Oarden en Swarte Wâlde niet
als veldnaam naar voren zijn gekomen – Holken wel – waarbij Morra,
Oarden en Swarte Wâlde het karakter hebben van een veldnaam en
niet van een waternaam. Bovendien
is er in het geval Kuilart aanvullend
bewijs omdat het te Hasselt in de
14de eeuw een familienaam is, waarschijnlijk afkomstig van kloosterboeren uit Zuidwest Friesland (Gens
Nostra 30, 1975). ‘Kula’, betekent kuil
volgens het Oudnederlands woordenboek.
Ook de Fluezen was ooit land,
een veenwoud, het ontginnen en
verkavelen waard. Dit is nog te zien
aan het verkavelingspatroon dat op
beide oevers dezelfde richting heeft.
Het lijkt onmogelijk dat al dat veen

op natuurlijke wijze zou zijn weggespoeld, zoals sommigen
willen, want waar heeft dat metersdikke pakket zich dan
afgezet? De naam Fluezen is eveneens met turfgraverij in
verband te brengen. Flues is het Friese woord voor vlies of
vel en volgens Karel Gildemacher waarschijnlijk op te vatten
als: een op het water drijvende laag planten. Fluezen duidt
op meervoud, voor zo’n groot oppervlakte kan dat eventueel,
maar waarschijnlijk ligt het anders: Uit de turfwinning is
bekend dat in onbruik geraakte kleinschalige turfputten, ook
wel boerenkuilen genoemd, overwoekerd kunnen raken met
een vlies van drijvend veenmos. De naam Fluezen kan zijn
ontstaan als veldnaam omdat in het gebied, toen het meer
nog niet bestond, een complex was van dergelijke overwoekerde turfputten.
Over het ontstaan van de Fluezen heeft de fantasiekroniek
van Andreas Cornelis van Staveren een heel ander verhaal,
dat vaak voor waar gebeurd wordt gehouden: ‘Omstreeks
het jaar 1204, tijdens een onnatuurlijk hete zomer, brandde
het Bos Fluiso in zijn geheel af. Nadien ontstond op die plek
een meertje dat steeds groter werd. Eerst was het genaamd
Fluiser Meer en later Fluisen. De ondergrond was deels
veenachtig dat makkelijk in brand raakt.’ De kern van de fabel: veenwoud wordt uitdijende waterpartij, is waar gebeurd,
maar kwam het door een veenbrand? Het staat er niet letterlijk, ook niet in de originele tekst, bovendien: veenbranden
maken geen gaten.
Zelfs de grootste veenbrand in de geschiedenis van ons land,
te Valthermond in mei 1917, veroorzaakte geen blijvende
sporen in het landschap. In droge omstandigheden kunnen
veenbranden ongemerkt doorsmeulen om na enige tijd weer
op te laaien. In figuurlijke zin wordt het woord veenbrand
dan ook gebruikt om een terugkerend probleem of hardnekkig conflict aan te duiden.

De dammen van Galama
Door de turfbril tekent zich een duidelijk verband af tussen de toponiemen Morra, Fluezen, Holken en Kuilart. Ze
kunnen net als Oarden en Swarte Wâlde ooit veldnamen zijn
geweest en hebben in dat geval min of meer dezelfde betekenis. Een relatie tussen Oarden en turf of veen is niet duidelijk
en wat Swarte Wâlde betreft, het is misschien wat ver gezocht, maar de aanduiding ‘zwart’ verwees vroeger naar turf
van hoge kwaliteit. Hoe zit het met Galamadammen en Âlde
Karre als laatsten, hoe passen deze namen in het geheel? Ze
hebben alles met elkaar te maken, zo blijkt, en met de Âlde
Feart of Hollen Gracht.
Galamadammen was in 1622 een zijl, een complex met
keerdeuren ten behoeve van de Friese boezem. De veronderstelling dat dit de dammen van Galama zijn ligt voor de
hand, maar waarschijnlijk moeten we wat verder uitzoomen.
Tussen de natuurlijke hoogten van Koudum en Hemelum
ligt aan weerszijden van Galamadammen een slaperdijk

uit 1732. Zo ook ten noorden van het dorp tussen het hoog
en de oude zeedijk tussen Hindeloopen en Workum. De
slapers zijn in het genoemde jaar aangelegd, als vervangers
van voorlopers. Al in de 16de eeuw is er namelijk sprake van
de Kolderdam, deze lag bij het noordelijke tracé. Het had
weinig zin om ten noorden een dam te leggen als het water
ten zuiden van het dorp vrijelijk kon stromen. Je had dus een
Kolderdam, met aan weerszijden een zijl, en Galamadammen, een zijl met aan weerszijden een dijkje.
Kwam de Kolderdam voor rekening van het dorp en de
Galamadammen voor rekening van de Galama’s? Wie zal het
zeggen. Feit is dat zij in 1622 eigenaar waren van het geheel.
En gezien de omstandigheid dat op nog geen 500 meter naar
het zuiden de ‘Hollen Gracht’ lag, is dit een merkwaardige
situatie. Waarom kwam er, als er al een kanaal was, een
nieuw en blijkbaar privaat vaarwater met dure en kwetsbare
voorzieningen? Toch moet het in grote lijnen zo zijn gegaan.
Een aanwijzing is de naam Âlde Karre, van het meer waarin
de Hollen Gracht uitmondde. Deze naam betekent ‘âlde
kearen’, de oude waterkering in de Hollen Gracht, die
werd gedegradeerd tot ‘Âlde Feart’, in onbruik raakte en
uiteindelijk werd afgesloten. De geringe diepgang van de
Morra ter hoogte van de Hollen Gracht, de Fûgelhoeke, zal
de reden zijn voor de aanleg van het nieuwe vaarwater bij
Galamadammen.

Turf, de aardolie van de Middeleeuwen
Ook aanwijzingen van andere aard lijken te wijzen op turfwinning bij Koudum op grote schaal. Van alle dorpen in de wijde
omtrek: de grietenijen Gaasterland en Wymbritseradeel en
de eigen grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,
was Koudum in het eerste decennium van de 16de eeuw het
grootste dorp, althans het bracht de meeste belasting op,
in de vorm van landrente. Bijna 865 goudgulden per jaar.
De welvaart was breed verspreid want het aantal floreenplichtigen in het dorp was met 105 relatief hoog. Slechts een
twaalftal Friese dorpen betaalden nog meer, allemaal gelegen
in het uiterst vruchtbare kleigebied, met één uitzondering:
Oosterzee, bij het Tjeukemeer. Ook Harich en Wijckel aan het
Slotermeer waren grote betalers. Het is niet waarschijnlijk dat
de welvaart van deze dorpen op landbouw gebaseerd was.
Recent onderzoek toont dat vroegere schippersgemeenschappen in Veendam en Makkum niet bij toeval zijn
ontstaan, maar als gevolg van de aanwezigheid van lokaal
transport van turf, respectievelijk kalk en steenwerk. In de
Friese Zuidwesthoek is al in de Middeleeuwen sprake van
zeevaart en in de 17de en 18de eeuw was dit veruit de belangrijkste economische activiteit in deze regio. Wellicht kent de
ontstaansgeschiedenis parallellen met die van de genoemde
schippersgemeenschappen van latere tijden.
De veronderstelling dat de meren in de Zuidwesthoek mede
door turfwinning zijn ontstaan blijkt te steunen op velerlei

aanwijzingen. In dat geval is de lokale economie aangezwengeld door de handel in en het transport van turf en eventueel
zout uit turf en zijn er schippersgemeenschappen ontstaan.
In dat geval is het onontkoombaar dat de Galama’s daarin
een rol speelden. Alles wijst in hun richting: de bescherming
van het achterland met kostbare dammen met een nieuwe,
diepe en door henzelf gecontroleerde vaarweg, hun contacten in Holland - een belangrijke afzetmarkt voor turf. En niet
te vergeten hun strijdvaardigheid.
De Galama’s drukten hun stempel op de Friese geschiedenis, maar niet noodzakelijk in positieve zin, berucht als ze
waren om de harde en voortdurend oplaaiende strijd die
ze als Vetkopers leverden tegen de Harinxma’s en andere
Schieringers en het klooster te Hemelum. De stins van
de familie stond in Koudum en het is bekend dat ze grote
delen van het woud in bezit hadden. Gale Ottes (overleden
omstreeks 1470) te Koudum was grietman van Noordwolde,
ofwel de wouddorpen: Oudega, Nijega en Kolderwolde. Het
gebied werd later aangeduid als Igewâlden, naar Gale’s zoon
Yge Galama (overleden 1492), bijgenaamd ‘It Wâldswyn’. Ze
controleerden met stinzen te Oudega en Warns de vaarweg
naar Staveren.
Bekeken door de turfbril kan hun strijd tegen de Hemelumer
abt en de Harinxma’s een uit de hand gelopen concurrentiestrijd van turfboeren zijn geweest; een strijd om turf die
bekostigd werd met turf en leidde tot onherstelbare schade
in het landschap. Is dat soms hetgeen de kroniekschrijver
bedoelde met de veenbrand in het Bos Fluiso? <

Desfata di Colton, ofwel
de nederlaag van Koudum.
Nieuwskaart van Caspar
de Robles van zijn over
winning in de Slag bij
Galamadammen in 1572.
Het meertje aan de bovenkant is de Ottepoel, droog
gelegd omstreeks 1645. Zie
‘slag bij galamadammen’
op historisch.koudum.nl
(Collectie Bayrische Staats
bibliothek)

Met dank aan Karel Gildemacher.
Verder lezen?
• Gilles de Langen en Hans Mol,
‘Een heilige in It Heidenskip;
Een volmiddeleeuwse veenontginning onder de klokslag van
Sint Ursula’ in: Annet Nieuwhof,
Egge Knol en Jelle Schokker
(redactie), Fragmenten uit de
rijke wereld van de archeologie,
Jaarverslagen van de Vereniging
voor terpenonderzoek 99 (2018)
(p.173-184)
• Karel F. Gildemacher, Friese
plaatsnamen, Leeuwarden (2007)
Jan de Vries (Staveren, 1958) is
liefhebber en onderzoeker van
(maritieme) geschiedenis van de
Friese Zuidwesthoek (1600-1800).

15

Frysk leare?
groepscursus of
zelfstudie

Frysk ferstean, prate en skriuwe

afuk.frl • 058 234 30 79

Leven is ook doorgeven

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

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

MARLIES STOTER

Winterlandschap met ijsvermaak. Onbekende schilder, circa 1610-1620. (Fries Museum, collectie Provincie Fryslân, schenking ds. Joost Hiddes Halbertsma)

IJs en corona dienende
N

og voor de eerste nachtvorst heeft de Koninklijke
Vereniging De Friesche Elf Steden in november
al laten weten, dat de Tocht der Tochten dit jaar
net oangiet, zelfs niet als het flink gaat vriezen. In de ogen
van de ijsmeesters laten de gevreesde besmettingscijfers
een dergelijk groot volksevenement gewoonweg niet toe.
Deze winter moeten schaatsliefhebbers dus vooral thuis
warm worden van herinneringen aan ijsvrij en baanvegers,
steenkoude voeten en tintelende vingers.
Ook in de strenge winters van de 17de eeuw stond het
gewone leven weken, zo niet maanden, nagenoeg stil.
Wie slechts afgaat op de schilderijen uit die tijd, krijgt de
indruk dat daar volop sportief plezier voor terugkwam.
‘Het ijsvermaak van den deftigen stand in Holland’ is zo’n
winterlandschap. Waarschijnlijk is het een repliek, een kopie
uit de tijd zelf, maar gemaakt door een mindere god dan

Hendrick Averkamp, wiens beroemde naam bij binnenkomst
om dit schilderij gonsde.
Het is geen verstild tafereel met ongerepte sneeuw en bittere
kou, maar een levendige wereld vol ijspret. Met een beetje
verbeelding sta je met je Unoxmuts op de oever van de
bevroren vaart ernaar te kijken en vooral ook te luisteren: naar
het gekras van de ijzers van de zwierende paren, het gelach
van de kinderen, naar de blaffende hond en het koperen geluid
van het bellentuig op de rug van het sledepaard, ja, zelfs het
geluid van het ijzeren beslag op de schoen die de arrenslee
kan remmen is voorstelbaar. Meer lawaai nog maken de
klapperende wimpels en zeilen samen met de verschrikte
kreetjes van de dik ingepakte passagiers, als de ijsschuiten
met enorme vaart voorbij zeilen. En daardoor heen de
trompet, die waarschuwt voor de komst van de ‘nieu inventie’
en het gebeier van de torenklok in de verte. <

Marlies Stoter is conservator bij
het Fries Museum.
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GERARD MAST

Jousma State te Wirdum
nader onderzocht
In het boek De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners van Paul N. Noomen (2009)
behandelt hij op de bijhorende cd met voorlopige inventarisatie slechts kort de stins Jousma onder
Wirdum. Hij vermeldt dat in 1661 Frans Aedes van Eysinga op Jousma te Wirdum woont. Wat is er aan
de hand van archiefonderzoek nog meer te vinden over deze state en welke bewoners zijn er geweest?

Rouwbord van Tjalling van
Eysinga die op Jousma
State woonde. Hij overleed
in 1690. Het hangt in de
Laurentiuskerk in Raerd. (Foto
Wikimedia Commons, Romke
Hoekstra)
Op het voormalige terrein van
Jousma State bevindt zich de
Van Eysinga-familiebegraafplaats met een grafkelder,
aangelegd in 1828. Om er
te komen, volg in Wirdum
de Loodyk tot de laatste
boerderij (Loodyk 3). Bij het
voetgangersbruggetje geeft
een tekstbord uitleg over deze
historische plek. (Foto Gerard
Mast)

T

ijdens de onlusten in 1515 tussen de stad Leeuwarden
en Friese edellieden, waarbij de Friese edelman
Juw Juwsma van Wirdum betrokken is, wordt zijn
state ten noorden van Wirdum, Juwsma State genaamd,
in brand gestoken en verwoest. Noomen vermeldt dat in
1517 de state verbeurd wordt verklaard en aan Leeuwarden
toegedeeld. Later zal de state weer opgebouwd zijn,
aangezien state en landerijen in 1640 op naam staan van
de grietman Hessel Roorda van Eysinga in de functie
van curator. Het stateterrein is dan bekend als Wirdum
stemnummer (SC) 1 genaamd Jousum.
De state Juwsma ligt in 1665 aan de onverharde weg
tussen Barrahûs en Swichum. In dat jaar verwerft de familie
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Van Eysinga de state met de bijbehorende landerijen. De
familienaam Van Eysinga is tot op de dag van vandaag aan
dit terrein ten noorden van het dorp Wirdum verbonden. Op
het voormalige stateterrein bevindt zich namelijk hun familiebegraafplaats met een grafkelder. Deze begraafplaats is in
1828 aangelegd, omdat het begraven in de kerk van Wirdum
niet meer was toegestaan. Deze wetgeving om niet meer in
kerken te begraven gold voor het gehele land.
In 1700 heeft het stateterrein Wirdum SC 1 tevens het
floreennummer (FC) 1 van Wirdum, met de naam Jousma
State. Daardoor is precies bekend waar in 1700 de gronden
met deze state liggen, te vinden op de website HisGis van
de Fryske Akademy, met historisch-geografische informatie.

De basis is de kadastrale kaart uit 1832. De ondergrond van
het kaartje is de situatie van omstreeks 1820. Het complex
gronden Wirdum FC 1, met een rode lijn omgeven, heeft een
oppervlakte van 49 pondematen, omgerekend 18 hectare. Te
midden van de weilanden (groen) zien we een grachtenstelsel (blauw), een singel (wit is bouwland) en een erf met een
boerderij. De state zelf is al voor 1800 afgebroken en ontbreekt derhalve. Wel is de plek van de voormalige state nog
te herkennen. Het is het kleine paarse eiland ten noorden
van de boerderij dat geheel door een gracht omgeven is. Het
is dit kleine terreintje dat in 1828 als begraafplaats is ingericht en dat later, in 1835, met een lage muur omgeven wordt.
De paarse kleur staat in 1820 voor het gebruik als tuin.

Onderhoud
In de periode 1665 tot 1673 zijn de grietman van Leeuwarderadeel Frans Aedes van Eysinga (1621-1673) en zijn vrouw
Aaltje Tjallings van Eysinga (1622-na 1676) de bewoners van
de state. Hij stelt er op 3 december 1669 zijn testament op.
Hun zoon Tjalling Aede Johan Heringa van Eysinga (16551690) is de volgende hoofdbewoner. Zijn vrouw Cecilia
Aebinga van Humalda en hij zijn in 1681 ingeschreven als
lidmaten van de hervormde gemeente te Wirdum. Het
beroep van Tjalling is monstercommissaris (1680) en vol-

De rode lijn geeft het complex van Jousma State weer. Te midden
van de groene weilanden is het blauwe grachtenstelsel te zien en
de witte singel is bouwland. De plek van de voormalige state is het
kleine paarse eiland ten noorden van de boerderij, omgeven door
een gracht.

De donkerbruine kleuren
op de hoogtekaart geven
de hoogste delen van het
terrein aan. Duidelijk zijn de
nog steeds aanwezige grachten om het oude stateterrein/begraafplaats te zien.
Ook is nog een deel van
de voormalige weg tussen
Barrahûs en Swichum, als
voetpad tussen sloten, te
herkennen. (Actueel Hoogtebestand Nederland)

macht ten landdage (1683-1685). Een monstercommissaris
moet in opdracht van de provincie soldaten of scheepsvolk
inspecteren, nagaan of alle manschappen in behoorlijke orde
aanwezig zijn.
In mei 1683 wordt dit echtpaar als lidmaat van de hervormde
gemeente Rauwerd en Irnsum ingeschreven. Ze hebben
Jousma verlaten en wonen nu op Jongema State in Rauwerd
(nu Raerd). Vanaf dan vertegenwoordigt Tjalling de grietenij
Rauwerderhem in het bestuur van de provincie. In de kerk
van Rauwerd hangt een rouwbord van Tjalling van Eysinga
die in 1690 overleden is en van zijn vrouw Cecilia Aebinga
van Humalda die in 1700 overleed.
Na het overlijden van Tjalling zijn Cecilia en hun kinderen
eigenaar-erfgenaam van Jousma State, en van Jongema State
te Rauwerd. Na Cecilia’s overlijden wordt de onverdeelde
boedel door curatoren beheerd. In de administratie van onderhoudskosten en latere verdeling van de bezittingen is het
interessantste de kostenposten die betrekking hebben op het
onderhoud van de states
en de bijbehorende erven
te Wirdum en Rauwerd.
De hoofdgebouwen van
deze states zijn inmiddels
al lang geleden gesloopt.
Deze oude boekhouding
laat zien wat de inkomsten en uitgaven van het
beheer van deze states en
bijbehorende landerijen
waren. Het zijn vooral
werkzaamheden aan de
tuin, van het snoeien
van de heg tot aan het
planten van bomen. Dit
overzicht is gebaseerd op
de boekhouding die in
Tresoar in het familiearchief Van Eysinga-Vegelin
van Claerbergen bewaard
zijn gebleven. Alleen de
belangrijkste posten zijn
hieronder vermeld.

De toegangspoort uit 1603
bij Jongema State in Raerd
heeft een ‘gibbeflecht’. Dat
wil zeggen dat de zolder
van deze poort een duiventil
heeft waar vroeger duiven
in gehouden werden. Zie de
veertien duivengaten in het
metselwerk. (Foto Gerard
Mast)
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De bedragen zijn uitgedrukt in carolusguldens (in de tekst weergegeven
met ££), stuivers en penningen uit de periode 1701-1711. In 1700 heeft een
carolusgulden een waarde van € 10,32.
1701	Douwe Reencks tot Grouw wegens het
onderhouden van ’t Jacht [schip] voor een jaar
29 oktober	Jan Hansen Wallen ter saake snoeijloon voor
vijf dagen int Hoff tot Rauwert
24 december	Voort vangen van drie swaanen
[knobbelzwanen] uit de Jacht tot Rauwert
[zwanenjacht, recht om zwanen te mogen
houden in een bepaald gebied] betaalt
achtien stuivers en drie stuivers vraght
van elck, deselde nae de rijp [nu Dronryp]
gesonden an Juffr Eijsing [vermoedelijk naar
Hobbema State] dus
1702
27 mei	Jan Oenes Gardenier betaalt wegens
geleverde boomen in de Hovinge van
Jousma tot Wirdum
23 september	Mathijs Gerbens tot Wirdum betaalt wegens
arbeitsloon van ’t schoonmaaken van de
affgehouwen haage en omspitten aan beide
kanten van de selve in de hoovinge tot
Wirdum
1703
3 februari	Gerben Laes en Mathijs Gerbens betaalt ter
saake verdient arbeitsloon van snoijen van
de Hovinge en cingels met het planten van
de Haege in de Hoovinge op Jousma jeder
32 dagen
5 mei	Pijtter Jansen mr. Timmerman binnen
Leeuwarden voort opneemen en ’t scheep
brengen van de Waapen Kast van wijlen
vrouw Eijsinga op den 8-10-1701 gedaan
1704
9 januari	Jacob Jans tot Wirdum betaelt voor graven
van 63 1/2 Roed[e] greppels int Hoff van
Jousma
19 maart	Pijtter Jacobs Soet betaelt voor twee duijsent
Els om tot Wirdum in de Hovinge te planten
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42-10-0

1-11-8
3-10-0

1-7-0

5-2-0

9-4-0

32-0-0

1-10-0

4-15-4
15-0-0

Over de periode 1705-1711 zijn er onder meer de volgende
uitgaven van het beheer der goederen van de nalatenschap
van Cecilia Aebinga van Humalda:
1706
12 mei	geleverde leijen aen arbeijtsloon aen Jousma
State

12 mei	betaelt aan Maria Veltcamp ende Antie Jans
huijsvrouwen van Johannes Pijters ende Ype
Pijters beijde leijdeckers wegens geleverde
leijen, lood etc. ende arbeijtsloon [deze
leidekkers wonen in Leeuwarden]

12-10-0

1 juli	betaelt aen Jurrien Jans wegens gemaeckte
glasen, soo op Jousma State, als op de
plaats van Sijbolt Ysbrants [in 1695 is Jurrien
Jans glaasmaker te Wirdum]
	Den 17 dito betaelt van een nieuwe sleutel
tot de homeij op Jousma
		
1707
den 28 januari met Harmen Sipkes tot
Wirdum geweest om de bomen op Yde
Feddes plaats te tauxeren [Yde Feddes is in
1698, 1700 en 1707 pachter van de boerderij
Wirdum SC 4/FC 7]
1708	den 7 mei betaelt aen Johannes Pijters mr.
Pompmakers wegens ’t maken van een
nieuwe pomp als anders op Jousma State
1709	den 10 januari betaelt aen Jurrien Jans
wegens ’t maken van glazen op Jousma
State
	Den 8 juli betaelt aen Albert Doeckes voor 2
1/2 kan witte verve tot de homeij op Jousma
State

6-3-0
0-6-0

0-7-8

15-11-8

2-14-0

5-10-0

	Den 17 december met Hidde Johannes
op Jousma State geweest ende voort tot
Wirdum aen vracht van ’t jacht [schip] ende
verteringe uijtgeschoten 		

1-18-0

1710	den 15 februari Betaelt aan Gosse Cornelis
Smit tot Wirdum wegens gelevert ijser aen
Jousma State

16-7-0

	Den 25 maart betaelt aen de deurwaerder
Tiensma aen Johannes Pijters leijdecker
in den jare 1708 en 1709: heeft verdient
op Jousma State, volgens cessie van
voornoemde Johannes

35-14-0

1711 	den 2 januari met het schip nae Jousma
State geweest om de elsenbomen te
vercopen aen vracht ende verteringe
uijtgeschoten				
			
	Den 3 dito aen Gerrijt op Rinsumageest
vercocht, doen verteren (Jousma State)

0-16-8

0-6-0

Persoonlijke uitgaven

Uitgaven voor dochter juffr. Boudina Lucia van Eysinga
(1687-1754)
1701 	13 mei Johannes [Agges] Reijnalda mr.
silversmit [gildeboek Franeker 1681-1705]
betaalt voor een silveren vorck en mes		
					
Uitgaven voor dochter juffr. Tiallinga Edonia van Eysinga
(1690-1733)
1701 	13 mei Johannes Reijnalda silversmit
wegens leverantie van een silveren Forck en
Meshecht

In de boekhouding staan ook ‘enige posten ten laste van
een van de kinderen’, zo krijgt zoon Frans een schilderij
en krijgen dochters Boudina en Tiallinga een zilveren
bestek. Bijzonder is de vermelding van een ‘Orange
Koeck’, dat daarmee tot nu toe de oudste melding van
een oranjekoek is.
Uitgaven voor zoon joncker Frans Julius Johan Heeringa
van Eysinga etc. (1683-1730)
1701 	24 juni Jurjen Brugman betaalt voor een
rauw [onbewerkt] Degen		
1703 	augustus Henricus Petrus Kutsch betaalt
wegens een conterfeitsel [schilderij] van
Joncker Eijsinga 				
					

Tot slot zijn er in 1710 ook nog ontvangsten uit Jousma State:
‘1710 Wort noch voor ontvangh gebracht sodanige 50 ££, als
bij mr. Sijbe tot Wirdum sijn ontvangen, voor de olde notebomen, hebbende gestaen op Jousma State uts ’t negentigh ££
aen sijn ontvangen van een Riencke ….. tot Grouw voor de
olde Yperen bomen van deselve State’.
In 1728 blijkt uit de stem- en floreenkohieren van Wirdum en
Rauwerd dat de boedelverdeling achter de rug is. Jousma State
is dan het eigendom van jvr. Tjallinga Edonia van Eysinga
(1690-1733). Zij is in 1714 gehuwd is met Idzard Hobbes van
Sminia (1689-1754). Het echtpaar woont in 1728 in Wommels
waar Idzard dan al jaren grietman van Hennaarderadeel is.
Haar broer jr. Frans Julius Johan Heeringa van Eysinga (16831730) is sinds 1714 grietman van Rauwerderhem en is eigenaar
en bewoner van Jongema State te Rauwerd. Hij trouwt in 1716
met Catharina Lucia Scheltesdr. van Heemstra (1690-1767).

De doorgaande weg tussen Barrahûs en Swichum is kadastraal in
beeld gebracht. Het perceel met het nummer 1212 is de huidige
begraafplaats die nog steeds geheel omgracht is.

8-11-0

8-11-0

3-15-0
1703 	3 februari Op versoeck gesonden een Orange
Koeck van 1 18/32 ££ daarvoor betaalt
15-5-0

0-15-8

De genoemde mr. zilversmid is Johannes Agges Reinalda te
Franeker. Hij is lid van het gilde in de periode 1681-1705.

Jongema State is tegenwoordig het eigendom van de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea in Olterterp dat het
als natuurgebied en als cultuurhistorisch monument in stand
houdt. Het terrein is bekend vanwege zijn rijke stinzenflora
en de oude loofbomen met zijn roeken- en reigerkolonie en
door de oude toegangspoort uit 1603 met zijn ‘gibbeflecht’.
Dat wil zeggen dat de zolder van deze poort een duiventil
heeft waar vroeger duiven in gehouden werden. Van belang
voor de bewoners van de state waren met name de smakelijke jonge duiven en de zeer goede mest die de duiven
produceerden.
Als we in 1832 in het kadaster kijken naar wie de eigenaar van
Jousma State is, dan blijkt dat de staatsraad in buitengewone
dienst jr. Idzard Aebinga van Humalda (1754-1834) te zijn.
Op de nieuwe kadastrale kaarten van 1887 is goed te zien dat
het grachtenstelsel van Jousma State sterk is gekrompen. Als
we dit kaartje verder vergelijken met de situatie in 1820, zien
we dat de doorgaande weg tussen Barrahûs en Swichum nu
wel kadastraal in beeld is gebracht. Het perceel met het nummer 1212 is de huidige begraafplaats, die nog steeds geheel
omgracht is. Inmiddels is de boerderij op deze kadastrale
kaart vervangen door een stelpboerderij. Bijzonder is de
hedendaagse hoogtekaart van deze omgeving. De donkerbruine kleuren geven de hoogste delen van het terrein aan.
De huidige beplanting en de gebouwen zijn niet weergegeven, maar duidelijk zijn de nog steeds aanwezige grachten
om het oude stateterrein/begraafplaats te zien (Actueel
Hoogtebestand Nederland). Ook is nog een deel van de
voormalige weg tussen Barrahûs en Swichum te herkennen.
Het is nu een voetpad tussen sloten. Met deze uitleg is een
stuk zichtbare geschiedenis in het huidige terpenlandschap
rond Jousma State nader verduidelijkt en met kaartjes in
beeld gebracht. <

Gerard Mast (Gorredijk, 1944)
publiceert onder meer over de
historie van Friese eendenkooien.
Naar verwachting verschijnt er
begin dit jaar het boek (in twee
delen) Eendenkooien in Fryslân
1450-2015.
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MARIJKE DE BOER

‘We ha goud yn hannen’
De monumintale pleats stiet al tsientallen jierren yn de belangstelling, mar in pleats is mear as inkeld it
gebou. It hiem, en wat dêr oan bygebouwen lykas stookhutten, koetshuzen en bargehokken op te finen
is, heart der ek by. Gauris ferkomme se, om’t der gjin monumintestatus foar is en dus gjin subsydzje,
om’t de funksje ferfallen is en de bousels mooglik yn it paad fan hjoeddeiske bedriuwsfiering stean,
mar ek trochdat eigeners net altyd weet hawwe fan de wearde. Dat gebrek oan kennis sit net inkeld by
de boeren sels, mar ek by nije bewenners en oerheden. Kennis oer dy histoarysk weardefolle eleminten
ferspriede en fergrutsje is in belangrike missy fan de Boerderijenstichting Fryslân.

‘Dorpsgezicht met huizen
en vervallen schuur en op de
achtergrond een kerktoren.’
It skilderij troch Emanuel
Murant út 1691 toant rjochts
in ferfallen bargehok. (Fries
Museum, krigen fia it Frysk
Genoatskip)

Y

n it boek Cultureel erfgoed op it Fryske boerehiem
beskriuwe Rudolf Jan Wielinga (earder wurksum by
Monumintesoarch) en histoarikus Wiebe Hoekstra
dy eleminten: stinzepoarten, tagongsstekken, hynstewâden,
heabergen, stookhutten, koetshuzen, teekoepels, húskes,
hinneljedders, bargehokken en glêzen poaterbewarplakken.
‘By in part fan de eigeners fan de pleatsen libbet it besef fan
dy histoaryske wearde wol, mar minsken sjogge net altyd it
ferbân en it grutte gehiel. Dat hat mei in belangrike reden
west foar dizze publikaasje, dy’t makke is by it 35-jierrich
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jubileum fan de Boerderijenstichting Fryslân. Dat it bysûnder
is wat se hawwe’, fertelt Wiebe Hoekstra (1954). ‘Kinst goedkeaper wat nijs bouwe en hast net allegear ûnderhâld, mar
dan bist it unike karakter wol kwyt.’ Hy fernimt dat de jonge
generaasjes de wearde faak minder sjogge. Foar boeren is
de pleats in bedriuwsgebou. ‘Se wolle leaver net dat it in
monumint wurdt, want dan stiet it har yn it paad. Se kinne
Monumintesoarch wol ferflokke, want dy jaget har op kosten,
as se sizze dat it stean bliuwe moat.’ As bygelyks orizjinele
houten dakgoaten opknapt wurde moatte, is it goedkeaper

It koetshûs by de Bolstienpleats yn Ealsum, foar en nei de restauraasje yn 2009. (Foto’s Rudolf Jan Wielinga)

om dy te ferfangen troch oar materiaal. ‘Ik fyn soks earmoedich, it hat gjin útstrieling.’
In foarbyld fan hoe’t it ek kin, is de Bolstienpleats yn Ealsum.
‘Dy krige in wenbestimming om’t de boer mei it bedriuw ophâlde. Der wie gjin opfolger. Se hawwe it lân ferkocht en om’t
se der gjin modern bedriuwsgebou fan hoegden te meitsjen,
koenen dy âlde gebouwen bliuwe en opknapt wurde. Se
hawwe in bulte wurk sels dien.’ Jild is fan belang by it yn
stân hâlden fan it boerehiem, dat is lykwols net it iennige.
‘Mei jild kinne je likegoed in hoop ferknalle. As minsken in
soad jild hawwe, mar net de kennis en de smaak, kin it noch
ferkeard gean. As se bygelyks in pleats ôfbrekke en wer opnij
opmitselje, is dat út monuminte-eachpunt wei nijbou.’

Kroade mei jild
Sels wennet er mei syn frou goed tweintich jier op in restaurearre pleats út 1826 yn Sint-Jânsgea. ‘As histoarikus ha
ik fansels wat mei ryksmonuminten en myn frou hat der as
dochter fan in arsjitekt ek wol gefoel by.’ Beide keamers yn
it foarhûs binne yn orizjinele steat mei de orizjinele kleuren
werombrocht. Yn de skuorre is it wengedielte makke. Op syn
hiem is in húske bûtendoar te finen en noch in stookhok. ‘Dêr
moast op in stuit ûnderhâld oan dien wurde. It gie om ien lyts
dinkje, en ast alles troch in oannimmer dwaan litst, bist sa
tsientûzen euro fierder. En dat foar sa’n lytse romte. Myn frou
hat wolris by it opknappen fan de skuorre achter de pleats
sein, ‘moat dat no?’, ja, dat moat dus. Yn ferhâlding binne it
by de stookhut djoere kúbs hear, as jo it útbesteegje, in grachtepân is goedkeaper, ast nei de ynhâld sjochst. Kinst in kroade
mei jild kwyt yn in pleats, dat wit elke besitter.’ Syn stookhok
tsjinnet no as opslach foar de meanmasine en túnmeubels.
Wiebe Hoekstra groeide op yn Feanwâlden, net as boeresoan, mar yn syn jeugd kaam er faak op in pleats. ‘Myn beide
pakes wienen keuterboer. Us mem har heit ferboude flaaks
en sûkerei. Op it pleatske kaam letter in suster fan ús mem te
wenjen en dêr wienen we faak útfanhûs. En Feanwâlden is in
boeredoarp, in soad fan myn maten wienen boeresoannen, we
wienen winterdeis altyd yn it hea oan it boartsjen. Ik bin wolris

Bargehok yn Akkrum. De twa útrinnen mei rûne bôge yn de
achtergevel binne ôfsletten. (Foto Rudolf Jan Wielinga)

troch in golle rûgele en tusken de kij bedarre. Ik sjoch noch dy
hoarnen boppe de holle.’ Ek de leafde foar skiednis begûn op
jonge leeftiid. ‘Ik wit noch dat ik as jonkje fan in jier as seis by
myn âldste broer achterop de fyts siet, gienen we nei de Skierstins. Dat kaam by my binnen, ik fûn it hiel yndrukwekkend.
Doe’t ik in jier as tolve wie, waard de toer restaurearre. Myn
broer wurke dêr, faak gie ik mei en spaande dêr wat om.’

Underweis koekeloere
Al ridende troch de provinsje ûntdutsen beide skriuwers
hieltyd mear weardefolle eleminten. ‘We wisten dat der
bargehokken wêze moasten, mar hienen noch net ien fûn.
By Akkrum wie earder in eksportslachterij fan bargefleis,
dus wy derhinne om te
sjen. Us foarsitter hie in
tip jûn. En ast ien kear
witst hoe’t sa’n bargehok derútsjocht, mei in
rûne bôge yn de útgong,
sjochst it op mear plakken. Underweis yn de auto
loerden we hieltyd om ús
hinne. We stapten wolris
út om even by ien op
it hiem te sjen. Lokkigernôch fûnen de measte
minsken it nijsgjirrich as
we kamen.’
It hichtepunt fan it Fryske
boerehiem is it tredde
kwart fan de 19de iuw.
Eigenerfde boeren (netaadlike grûnbesitters) wienen grutsk en lieten dat
sjen. ‘Se hienen each foar
moaie dingen en lieten
bygelyks in tún oanlizze.
By in hjoeddeistige boer

Wiebe Hoekstra by de
stookhutte by syn pleats yn
Sint-Jânsgea. (Foto Hoge
Noorden)
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De kop-hals-romppleats oan
de Sylsterwei 6 yn Eanjum wie
in eigenerfd stee mei in brede
grêft, dy’t noch hieltyd goed
sichtber is. (Foto Rudolf Jan
Wielinga)

De Boerderijenstichting Fryslân
bestiet sûnt 2005 en
is fuortkaam út de
stichting Staten en
Saten, (oprjochte yn
1985) dy’t him ynsette
foar aadlike huzen en
pleatsen. De nije stichting Staten en Stinzen
(oprjochte yn 2005)
rjochte him tenei op
aadlike huzen.

Marijke de Boer (Sigerswâld,
1971) is ein- en byldredakteur fan
Fryslân.

24

draait alles om omset. Se moatte hurd wurkje.’ Troch de tiid
is it boerebedriuw feroare en krigen gebouwen oare funksjes.
‘Yn Sondel seagen we in âld stookhok mei achteryn in bargehok. Bargen libben doe tichter by de minsken. Om 1900
hinne feroare dat en krigen de bargen achter op it hiem in
eigen hok. Nei myn idee om’t der mei oare rassen fokt waard
wêrby’t mear fleis oan de bisten komme moast. Se krigen
dêrom oar fretten en stonken dêrtroch mear.’
By in rûnrit seagen se yn Eanjum in brede grêft fol wetter om
in pleats hinne. ‘Bingo, tocht ik. Dit koe wolris in eigenerfd
stee wêze. En yndie, op âlde kaarten waard de Eisinga State
oanjûn, dat is net de aadlike famylje Van Eysinga. Eigenerfden neamden har foarhûs ek state, se woenen har mei de
adel mjitte. Mei sa’n grêft krigen se it swannerjocht. Bûten
de grêft wie destiids as wynbrekker yn it iepen lânskip in
singel mei beammen plante fan hast 2.500 kante meter.
Dat smiet gemakshout op, bygelyks foar de kachel en om
daampeallen fan te slaan. De singel is no ferdwûn. De pleats
is noch altyd yn bedriuw. Troch de djipteûntwettering stiet de
grêft simmers meastentiids drûch. De eigener hie nei de simmer de sproei-ynstallaasje net mear nedich foar it lân en doe
hat de soan him brûkt om de grêft fol mei wetter te setten.
Dat jout it stee, in kop-hals-romppleats, in statich oansjen.’

Ferbylding fan de skiednis
Fan alle eleminten op it boerehiem sprekt it stookhok him
it measte oan. ‘Guon binne sokke skitterjende plaatsjes,
soms fan binnen opkreaze mei sjabloantsjes, de histoarje
kletst derfanôf. It hat fansels net mear de funksje dêr’t it

oarspronklik foar boud wie, yn syn
ienfâld en yn syn lytsheid kin it hiel
moai wêze. Guon stookhutten krigen
in blauwe moadekleur.’ Hy kin him it
stookhok út syn jeugd op de pleats fan
pake en beppe fan memmes kant goed
heuge. ‘Dat wie der gewoan, mar krijst
it toch ûnbewust mei. It is de ferbylding fan de skiednis dy’t it syn wearde
jout.’
As in bygebou gjin monumintestatus
hat, is it fûgelfrij en wurdt der net op
tasjoen. Hoekstra hat noed oer de regels
dy’t it kabinet in pear jier lyn feroare hat.
Monuminte-ûnderhâld en restauraasje
is net mear samar fiskaal ôf te lûken en
dêrtroch djoerder wurden. ‘We binne
in ryk lân, mar op dizze wize ferknalle
we ús monuminten foar op de langere
termyn. Foar ûnderhâld is noch wat subsydzje te krijen, net foar restauraasje.
Ast it slûpe litst, giet it fan dy ôf.’ De
Boerderijenstichting hopet dat de oerheid yn aksje komt. ‘Guon gemeenten ha der each foar, mar it
ferskilt bot per gemeente. It soe moai wêze as de provinsje in
koördinearje rol op har nimt. Dat Friezen grutsk op har eigen
identiteit binne, helpt mei yn it besef dat we mei dit boerehiem
goud yn hannen hawwe. It is unyk dat dit bliuwt.’
By de presintaasje fan it boek hat Wiebe Hoekstra de winsk
útsprutsen dat yn it Lânboumuseum in tentoanstelling komt
mei keunstwurken dy’t wat oer de eleminten fan it boerehiem fertelle. De earste petearen dêroer binne al fierd. ‘De
17de-iuwske Emanuel Murant is sa’n skilder, dêr’t wurk fan
toand wurde moat. Hy makke sketsen op lokaasje, en die dat
hiel eksakt, ien op ien. Yn syn wurk kinst de mitsele stiennen sjen. Syn wurk ‘Dorpsgezicht met op de achtergrond
een kerktoren met zadeldak’, dat yn it Statens Museum yn
Kopenhagen hinget, lit nei alle gedachten it âldste byld fan in
Fryske skuorre sjen. Dêrop falt op de râne fan de sleat ek in
húske te sjen. <

Cultureel erfgoed op it Fryske
boerehiem
Rudolf Jan Wielinga en Wiebe
Hoekstra
Boerderijenstichting Fryslân/
Uitgeverij Louise, Grou, 2020
192 p. | isbn 9789491536755
€ 22,50
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WIEBE HOEKSTRA

Feitelijke geschiedenis van Appelscha

Schaapsherder met
schaapskudde in de duinen,
circa 1910. (Beeld uit
besproken boek)

Een dorpsgeschiedenis van de hand van een professioneel
historicus kom je niet veel tegen. Auteur Rinze Lenstra
(1945) studeerde economische en sociale geschiedenis en
werkte in het middelbaar beroepsonderwijs. In het boek
Appelscha door de eeuwen heen geeft hij een overzicht van
Appelscha’s verleden vanaf de eerste bewoners.
De oudste geschiedenis behandelt hij beknopt, waardoor
het verhaal van de eerste bewoners en het ontstaan van de
heidevelden en zandverstuivingen niet goed uit de verf komt.
De leesbaarheid wordt belemmerd door gebruikte formuleringen als: ‘mogelijk zouden’ en ‘het kan ook zijn’. Interessant is de uitleg over de ‘zoolsteden’ (1000-1650), boerenhoeven met een aandeel in een gemeenschappelijk veld.
Hoe die gemeenschappelijke velden in later tijd opgesplitst
worden in privé-eigendom komt in het boek echter niet aan
bod, evenmin als de 19de-eeuwse ontginningsboerderijen op
de verveende dalgrond.
Dankzij de Saksische overheid werden de Stellingwerven eind
15de eeuw ingelijfd bij Friesland. Met het doortrekken van
de Opsterlandse Compagnonsvaart vanuit de gemeente Opsterland naar Appelscha kon het 1.3000 hectare grote pakket
hoogveen in de 19de eeuw worden afgegraven. Erfgenamen
van de in 1744 gestorven Augustinus Lycklama à Nijeholt
speelden een belangrijke rol in de Opsterlandse Veencompagnie en verwierven in Appelscha aanzienlijke hoogveengebieden en stemhebbende boerderijen. In het boek ontbreekt
jammer genoeg een verhelderend kader met biografische
gegevens van deze invloedrijke bestuurlijke familie.
Bij het behandelen van de veenarbeiders wordt het verschijnsel van spontane stakingen in de veenderij, het ‘bollejeien’ of
‘bollejagen’, niet behandeld. Dat zegt iets over de cultuur. Er
is geen aandacht voor welke invloed de sterke toename van
Friestalige veenarbeiders op de cultuur in het Stellingwerfse
dorp had. Bij de behandeling van de onderwerpen toneel en
zang komt de Friese taal, en ook het Stellingwarfs, niet voor.

Er is wel aandacht voor het vrije socialisme, kerkelijk leven,
natuurschoon, toerisme en meer.
De historicus is zeker ordelijk en nauwgezet tewerk gegaan.
Echter door de feitelijke benadering van de thema’s is de
tekst saai. De human interest ontbreekt. Dit had hij kunnen
voorkomen door gebruik te maken van kaderteksten met bijzondere informatie, anekdotes, het uitlichten van personen
en – bij de jongste geschiedenis – korte stukjes interview.
De auteur behandelt een groot aantal thema’s en geeft aan
de hand van bestaande literatuur een overzicht van de geschiedenis van Appelscha. De historische foto’s en de fraaie
vormgeving maken het tot een aantrekkelijk boek. <

Turfgraver in de turfgraverij,
circa 1950. (Beeld uit
besproken boek)

Appelscha door de
eeuwen heen
Rinze Lenstra
Noordboek,
Gorredijk, 2020
192 p.
isbn 9789056156817
€ 25

Wiebe Hoekstra (Feanwâlden, 1954) is historicus en
publicist. Hij schreef o.a. het
boek De Friese boerderij en
is medeauteur van het boek
Cultureel erfgoed op it Fryske
boerehiem.
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DELICATESSEN

JEANINE OTTEN

Kardinaal van de zee:
zeekreeft op tafel
In de 17de en 18de eeuw was de Noorse kreeft een kostbaar artikel en garandeerde een lucratieve handel. Zierikzee was in de
Gouden Eeuw dé plaats waar vanuit zo ongeveer alle Noorse kreeften naar de belangrijkste steden in Europa vervoerd werden,
zelfs naar Leeuwarden. Bij de Leeuwarder oesterkoper Johannes Andries op de Eewal kon men tussen 1760 en 1774 van februari
tot juli twee keer in de week verse levende en gekookte kreeft kopen. Het kookboek De Friesche Keukenmeid uit 1772 geeft maar
liefst elf recepten voor de bereiding van zee- en rivierkreeft, waaronder een heel opmerkelijke.

D

e Noorse kreeft is kleiner dan de zeekreeft, maar
wordt net als zijn grotere soortgenoot graag door
mensen gegeten. Ze worden tegenwoordig voornamelijk als ‘langoustine’ verkocht, soms als ‘scampi’ wat
eigenlijk garnaal betekent. De Noorse kreeft komt algemeen
voor in diepe delen van de Noordzee, langs de hele Europese
Atlantische kust en in de Middellandse Zee. In de Noordzee
komt de soort voor ten noorden van het Friese Front (de
overgang tussen de ondiepe zandgronden van de Zuidelijke
Noordzee en de diepere slibbodems van de oestergronden).
Over een betrekkelijk kleine afstand daalt de Noordzeebodem hier tien tot vijftien meter. Bovendien ligt hier een
scheiding tussen verschillende watermassa’s, die ervoor
zorgt dat het gebied extreem voedselrijk is. Het wemelt er
van het zeeleven.
De invoer van Noorse kreeft uit Noorwegen in Nederland
dateert van de 17de eeuw. In de baai van Flekkefjord in ZuidNoorwegen liggen zeventien Nederlandse scheepswrakken
als overblijfsels van de intensieve handelscontacten met de
Republiek der Verenigde Nederlanden tussen 1600 en 1800.
Eén van de wrakken is een speciaal vaartuig voor transport
van levende kreeft. In 1683 gingen er zeventien volle kreeftenbunschepen van Flekkefjord naar Nederland. Per schip
werden wel tien- tot twaalfduizend kreeften vervoerd. In Flekkefjord gaat het verhaal dat de inwoners van Flekkefjord van
Nederlanders geleerd zouden hebben de ‘kardinaal van de
zee’ met korven te vangen in plaats van met tangen. In het
stadje vestigden zich in de 18de eeuw zoveel ‘Hollanders’,
dat het 18de-eeuwse gedeelte aan de baai ‘Hollenderbyen’
(Hollandse stad) heet.

Medicinaal gebruik
Kreeft werd in de 18de eeuw als een gezonde en zeer lekkere
spijs beschouwd, die men het beste in de vier zomermaanden kon eten, want al sinds de Klassieke Oudheid gold het
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Een jonge vrouw met een
schaal vruchten. Op de tafel
staan artisjokken, een kalebas
of pompoen, een kreeft op
een Chinees bord, een mand
met vijgen en druiven en een
mes bij een citroen. Schilderij
van Monogrammist AS (16251675). (Rijksmuseum)

Stilleven met een gekookte
zeekreeft, oesters, brood,
sinaasappels, een citroen,
een glas, een pepervat en een
mandfles met wijn. Schilderij
door David Davidszn
de Heem, circa 1668.
(Rijksmuseum)

naburige provincies, in het bijzonder Holland en Brabant,
verzonden werden. Behalve levend werden de kreeften ook
wel gezouten, of ingelegd met azijn en peper, verstuurd.

Delicatessen op de Eewal

rijmpje: ‘Als ge in de maand een R ontmoet, Dan is geen
kreeft, om te eten, goed.’ De kreeften werden in die tijd
ook medicinaal toegepast. Het afkooksel van rivierkreeftjes
was volgens Job Baster (1711-1775), arts en botanicus uit
Zierikzee, voor teringachtigen een zeer voedzaam middel.
De kreeftogen, die in de apotheken verkocht werden,
kwamen uit Danzig en andere plaatsen aan de Oostzee,
en werden in de tijd, dat de rivierkreeftjes verschaalden,
verzameld. Zij werden vanwege hun voortreffelijke medische
eigenschappen menigvuldig gebruikt, als zijnde verdunnend, ontbindend, zweetafdrijvend, en zuurremmend, maar
werden vooral geprezen bij inwendige kneuzingen om het
geronnen bloed op te lossen.
Vanaf het begin van de 18de eeuw kwamen ieder voorjaar
wel dertig, veertig en meer Engelse en Nederlandse kreefthalers in Noorwegen om levende kreeften in te laden. Onder
de dichte bodem van deze schepen hingen zogenoemde
‘Hummer-kassen’, ruimtes die door middel van een groot
aantal gaten, die in de onderste bodem geboord waren, in
verbinding stonden met de zee. De kreeften bleven daardoor
steeds in het zoute water. De kooplieden kregen voor een
levende kreeft een Engelse kroon per stuk, terwijl ze zelf
in Noorwegen maar twee Deense schellingen betaalden. Dat
was de vastgestelde prijs voor een kreeft met een lengte van
acht duim of meer. Deze maat was door de Noorse regering vastgesteld. Als de kreeft kleiner was of er ontbrak één
schaar, dan kostte de kreeft één schelling per stuk.
Vanaf dat de Noren omstreeks 1745 zelf met ‘Hummerbuizen’ vanaf Stavanger en andere havens afvoeren, bracht
de kreeftenhandel alleen al in het ambt Stavanger gewoonlijk
per jaar over de tienduizend rijksdaalders op. Om te voorkomen dat buitenlandse kooplui door een vroegtijdige vaart
het grootste voordeel uit deze handel trokken, moesten eerst
de Noorse schepen beladen zijn, voordat men kreeften aan
vreemden mocht verkopen.
In Zierikzee waren er omstreeks 1760 naar schatting dertien
kreefthalers, of schepen, die jaarlijks naar Noorwegen en
Zweden voeren om kreeften te halen. Elk schip maakte
doorgaans vier reizen, en zij brachten met elkaar per jaar
zo’n 624.000 kreeften mee die met deze schepen naar de

Bij Johannes Andries, oesterkoper op de Oranje Eewal te
Leeuwarden, waren tussen 1760 en 1774, naast twee maal
per week verse levende en verse gekookte kreeft van februari
tot juli, en van begin oktober tot eind april beste grote
Engelse rivieroesters (honderd stuks voor dertig stuivers,
twintig stuivers en veertien stuivers), nog allerlei andere delicatessen te krijgen. Zo verkocht hij - naast kreeft, Engelse en
Texelse en inlandse oesters - ansjovis, kappertjes, morieljes,
truffels, lemmetjes, zoute limoenen, citroenen, sinaasappels,
twee soorten oranje olijven, ingelegde mango’s, gekonfijte

Kreeftenvisserij op de Schelde. Nadat de kreeften uit de kreeftenkorven zijn gehaald worden ze gemeten. Zijn ze te klein dan worden
ze weer overboord gezet. Foto uit 1925. (Nationaal Archief/Collectie
Spaarnestad/Het Leven, fotograaf onbekend)

Aziatische soja, twee soorten gekonfijte gember, gekonfijte
lemmetjes, gekonfijte sinaasappels, sukade, Spaanse kappertjes, augurkjes, ingelegde kruisbessen, limoensap, melasse,
oranje klontjes, theetabletjes, domineesklontjes, makrons,
vermicelli voor in de soep, gekonfijte noten, nieuwe labberdaan (gezouten kabeljauw), nieuwe gemalen leng of stokvis,
winterharing, gelezen krenten, tafelrozijnen, kookrozijnen,
pruimedanten of tafelpruimen, gekonfijte kruidnagels, oranje
snippers (gekonfijte sinaasappelschil), witte ‘Canary’ suiker,
witte kandijsuiker, worstjes uit Bologna, linzen, l’eau de la
reine, Schoonhovense zalm, zoete olie, olie uit Genua en
de Provence, geraffineerde broodsuiker, ingelegde champignons, abrikozen, bessen, allerlei soorten zuurtjes, pistachenootjes en amandelen. Kennelijk had hij aan de welgestelde
Leeuwarders en het nabijgelegen Stadhouderlijk Hof een
goede klandizie. Het is moeilijk om op dit moment in
Leeuwarden een zaak te vinden met een vergelijkbaar uitgebreid assortiment als dat van deze 18de-eeuws Leeuwarder
oesterkoper. <

Kaart van Flekkefjord met
scheepswrakken, op een
historisch informatiebord in
de ‘Hollandse wijk’ in Flekkefjord in Noorwegen. (Foto
auteur)

Levende kreeft
bereiden
‘Een gerecht van leevendige Kreeften op te disschen. Doet
de Kreeften in een
pan, giet er goede
Brandewijn over, en
(steekt dezelve met
een zwavelstok in
de brand, zo zullen
de kreeften schoon
rood worden, en
echter leevendig
blijven. Als men dan
deeze kreeften in een
toegedekte schotel
op tafel zet, zo zal
’t een leevendig en
vermakelijk schouwgerecht zijn, want als
men het dekzel of de
bovenste schotel weg
neemt, kruipen de
kreeften onverwagt er
uit, en maaken daar
dooreen kortswijlige
vertooning; en zo
men wil, kan men ook
gekookte kreeften in
de schotel bij de leevendige leggen, om
daar van te nuttigen.’
(Uit: De Friesche Keukenmeid, 1772)

Jeanine Otten (Amsterdam 1959)
is beheerder van het Gemeente
archief Harlingen.
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BOEKEN KORT
De Vikingen, een nieuwe
geschiedenis
Neil Price (vertaling
Roelof Posthuma)
Nieuw Amsterdam,
Amsterdam, 2020
588 p. | isbn 9789046827116
€ 39,99
Duizend jaar lang is de geschiedenis van de Vikingen verteld vanuit het standpunt van de volkeren
die door hen werden overheerst. Op basis van
archeologische vondsten beschrijft Price vanuit
het perspectief van de Vikingen zelf hun unieke
geschiedenis en cultuur. Zo wordt duidelijk hoe zij
woonden, in hun levensonderhoud voorzagen, wat
hun rituelen waren en waarin ze geloofden.
Door de tralies schijnt de zon
Peter Bak
Noordboek, Gorredijk, 2020
208 p. | isbn 9789056156800
€ 18,90
Biografie van Willem Santema (1902-1944), een
van de vijftig omgekomen verzetsstrijders die in
1946 met het Verzetskruis zijn geëerd. Het boek
gaat in op zowel zijn verzetsbestaan als zijn vooroorlogse leven; zo doorkruiste hij al in de jaren
dertig per auto half Europa en reed hij zes keer de
Elfstedentocht. Santema was een man met een
groot hart voor politiek en maatschappij.
Het landschap, de mensen
Auke van der Woud
Prometheus, Amsterdam, 2020
445 p. | isbn 9789044645934
€ 29,99
Na 1850 begon de campagne om
het Nederlandse landschap te verbeteren. Heidevelden, zandverstuivingen en moerassen werden
kleiner en in landbouwgrond omgezet. Na 1900
werden natte akkers en weilanden drooggemaakt, meanderende rivieren en beken werden
rechtgetrokken. Het Nederlandse landschap was
productiever gemaakt en de mensen hadden zich
aangepast.
Biografie van de Zuiderzee
Arie Kok
Omniboek, Utrecht, 2021
272 p. | isbn 9789401916943
€ 25
De Allerheiligenvloed van 1170
leidde tot een open verbinding tussen het Almere
en de Noordzee. Het zoute water dat naar binnen
stroomde werd bepalend voor de omgeving
– hele dorpen en kastelen werden opgeslokt –
maar ook voor de geschiedenis van het gebied. In
25 verhalen wordt de geschiedenis van de Zuiderzee verteld, waarin vaak mensen centraal staan.
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Het pompeblêd & de lotus
Henk Blezer, Marcel Poorthuis,
Fred Gales
Milinda Uitgevers, Waarbeke, 2020
256 p. | isbn 9789056704025
€ 24,95
Het buddhisme en zijn stichter van J.H. Halbertsma
(1789-1869) uit 1843 was de eerste publicatie in het
Nederlands over het boeddhisme, waarin hij probeerde een parallel te trekken tussen Boeddha en
Christus. De bijdragen in dit nieuwe boek schetsen
de context en het tijdsbeeld waarin de publicatie
van Halbertsma is ontstaan.
Mei it Godsmystearje Diel 3 fan ‘In Fryske Odyssee’
Willem Tjerkstra
Aspekt, Soesterberg, 2020
313 s. | isbn 9789463389419
€ 18,95
Tredde boek yn de rige fan In Fryske Odyssee, oer
it libbensferhaal fan Bouke Blomhof, boer oan
de Fluezen by It Heidenskip. Yn dit diel wurdt
syn libben fan ein 1967 oant en mei begjin 1969
fierder beskreaun. It godsmystearje komt ûnder
oare nei foaren yn de beskriuwing fan kleastermienskip Iona en yn teksten oer de ynfloed fan de
evangeeljeferkundiger Columba.
We strûpe derûnder!
Gjalt de Groot
Utjouwerij Louise, Grou, 2020
223 s. | isbn 9789491536762
€ 17,50
As by’t hjerst de fûle súdwesterstoarmen it wetter út it marregebiet nei de Lege
Midden fan Fryslân opwaaide en it om Grou,
Warten en Earnewâld hinne heger en heger
kaam, dan waard it ien grutte striid om boppe te
bliuwen. It bûtenwetter streamde oer de polderdykjes en de binnenkrytsjes drigen fol te rinnen.
De Groot skriuwt oer dy striid en oer it libben fan
de minsken.
Bûntskildere werklikheid
Antsje Swart
Utjouwerij Grotesk, Amsterdam,
2020
93 s. | isbn 9789082576252
€ 15
Antsje Swart wie tsien jier lang skriuwersfrou.
Doe’t se troude mei Trinus Riemersma wist noch
net ien dat dy in bekende skriuwer wurde soe.
Alle jûnen om eksakt deselde tiid lies de jonge
skriuwer syn skriuwersfrou oan ’e iterstafel foar
wat er dy dei skreaun hie. Oft it wol ‘moai’ wie en
‘echt’. Siet ‘it der net yn’, dan typte er oant djip
yn ’e nacht troch en stie it hûs moarns blau fan ’e
sigretsjes.

Wederzien
Jaap Krol
Wijdemeer, Dokkum, 2020
120 p. | isbn 9789492052704
€ 19,58
In het boek worden vijftig gebouwen uit de wederopbouwperiode geportretteerd,
die in hun alledaagsheid niet echt opvallen.
Reden om deze huizen, flatjes, fabrieken en
loodsen voor het voetlicht te brengen. Met zijn
(quasi-)diepzinnige analysetechniek weet Krol de
ogenschijnlijk koude moderniteit neer te zetten
als een herkenbare, warme wereld.
Willem Lodewijk: stadhouder
en strateeg (1560-1620-2020)
Hanno Brand en Joop
W. Koopmans (redactie)
Verloren, Hilversum, 2020
192 p. | isbn 9789087048723
€ 20
De herdenking van het 400ste sterfjaar van
Willem Lodewijk (1560-1620) was in 2020
aanleiding om nieuwe perspectieven te
ontwikkelen op het leven van deze stadhouder,
met de bijnaam Us Heit. De bundel bevat acht
bijdragen over zijn aandeel in de vorming van de
Republiek en de geschiedenis van zijn noordelijke
gewesten.
The Excavations at Wijnaldum.
Volume 2
Annet Nieuwhof (redactie)
University of Groningen/Groningen
Institute of Archaeology & Barkhuis
Publishing, Groningen, 2020
276 p. | isbn 9789493194106
€ 44,95
Naar aanleiding van de vondst van een grote
gouden mantelspeld werd tussen 1991 en 1993 een
grote opgraving uitgevoerd op de terp WijnaldumTjitsma. De opgraving leverde een schat op aan
informatie over bewoning in de Romeinse Tijd
en de Vroege Middeleeuwen. In dit deel staat het
handgemaakte aardewerk en geïmporteerde aardewerk uit de Vroege Middeleeuwen centraal. Deel
één van het opgravingsverslag verscheen in 1999.
Eene quaestie van vraag en aanbod
Reitze Jonkman
Noordboek, Gorredijk, 2020
140 p. | isbn 9789056156824
€ 19,50
Jonkman analyseert het leven van veenbaas en
arbeider aan de hand van twee uitgaafboeken
over 1866-1897 van Alle Wytzes van der Sluis, de
belangrijkste vervener in Appelscha. Hij haalt de
gravers en kruiers en hun vrouwen en kinderen
uit de anonimiteit. Dagboeken van de verveners

en persoonlijke verhalen van betrokkenen werpen
een nieuw licht op de sociale omstandigheden
van die tijd.
Open zee inzichten
Jaap de Jong
Wijdemeer, Dokkum, 2020
120 p. | isbn 9789492052667
€ 25 (als duo-boek met Verborgen
Zee Aanzichten, 2017)
Zeekapitein Jaap de Jong legt in zijn essays al reizend en schrijvend verslag af van het leven zelf.
Aspecten van zee en zeevaart komen aan bod,
zoals de kleur van de zee, de geschiedenis van
havens, de ontwikkeling in het zeerecht, de wisselende vorm van wolken, de ontdekking van de
Grote Oceaan, de kunst van de vroege navigatie,
maar ook het leven en lot van een zeeman.
Het middeleeuwse kastelenlandschap van het Oversticht
Diana Spiekhout
Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 2020
808 p. | isbn 9789053452738
€ 89,95
In Noordoost-Nederland stonden in de Middeleeuwen ten minste 134 bisschoppelijke burchten,
adellijke huizen en versterkingen. Dit gebied,
bekend onder de naam Oversticht, maakte in de
Late Middeleeuwen deel uit van het prinsbisdom
Utrecht. In dit proefschrift analyseert Spiekhout
de ontwikkeling van de Overstichtse kastelen in
relatie tot ruimte en tijd tussen 1050 en 1450.
Zoden aan de dijk/Diken by ’t soad
Jan Post
De Neitiid, Leeuwarden, 2020
153 p. | isbn 9789081733595
€ 12,50
Post heeft de waterstaat voor 1500 in Friesland
bekeken, met uitlopen tot 1600 en 1700, aan de
hand van onderzoeken, opgravingen en toevallige
ontdekkingen. De Friese dijken zouden evenveel
mensen en aandacht moeten trekken als de
Egyptische piramides. Een pleit om zorgvuldiger
met de laatste restanten van zulke monumenten
om te gaan.
Eindstation Terwispel
Lieuwe Boonstra
Uitgave in eigen beheer, De Knipe,
2020
108 p. | € 19,95
Reconstructie van het neerstorten
van twee Britse bommenwerpers in Terwispel op
15 augustus en 8 september 1941. De vijf vliegers
van de Whitley-bommenwerper konden het
toestel verlaten met hun parachute. Ze werden
opgepakt en krijgsgevangen gemaakt. De zes be-

manningsleden van de Wellington-bommenwerper kwamen om het leven en werden begraven in
Gorredijk.
Fersen foar Fokje
Bertus Mulder
Bornmeer, De Gordyk, 2020
56 s. | isbn 9789056157197
€ 12,50
Yn de simmer fan 1881 krige de
jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de
boeredochter Fokje Frânses Pasma fan Westermar. Doe’t hy studint waard yn Grins, moast
dit oer wêze neffens de famylje Troelstra. Yn
njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan
de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn
jongfeinte lok en lijen.
Knypoog naar ’t ferleden
Jan de Groot
Stichting Bildts Aigene, Sint-Anna,
2020
188 p. | € 17,50
Fotoboek fan twee eeuwen ’t Bildt.
En alle foto’s staan deurnander hine. Feerder
staan d’r foto’s (fan Jelke de Jager) fan nou in.
Ônder de foto’s staat ok tekst en soanou en dan
’n waargebeurd ferhaal.
Skandebankjes
Theo Kuipers
Genoatskap foar ut behoud fan ut
Franekers, Franeker, 2020
160 p. | isbn 9789492898005
€ 14,50 (te bestellen bij
www.genoatskap.fr)
Skandebankjes is een verzameling waargebeurde
verhalen die te maken hebben met Franeker en
het doen en laten van haar bewoners eind 18de
en begin 19de eeuw. Verhalen over mensen die in
de schandebank voor de rechter hebben gestaan,
uit archiefstukken van het Nedergerecht, het Hof
van Friesland, de Arrondissementsrechtbank en
de Franeker Academie.
De gouden iuw yn Boazum
Philippus Breuker
Bornmeer, De Gordyk, 2020
176 s. | isbn 9789056157234
€ 17,50
Breuker beskriuwt de libbens fan
alle húshâldingen dy’t fjouwerhûndert jier lyn mei
elkoar yn ien doarp wennen. It giet oer gewoane
minsken yn in karakteristyk Frysk doarp. Guon
wienen der berne, lykas har âlden, en soms
wennen har bern der ek wer. Oaren kamen út
de omkriten en in inkeling hie der gjin famylje.
Sa omfiemet dizze doarpsmienskip yn 1640 twa
iuwen, fan 1500 oant 1700.

Nedersaksisch in een notendop
Henk Bloemhoff e.a.
Koninklijke Van Gorcum, Assen, 2020
184 p. | isbn 9789023256670
€ 22,95
Het Nedersaksisch kreeg in 2018 nationale erkenning als volwaardige en zelfstandige taal. In het
boek beschrijven vijf kenners het Gronings, Drents,
Stellingwerfs, Sallands, Twents, Achterhoeks en
Veluws. Naast grammatica is er ook aandacht voor
de maatschappelijke positie, beheersing en gebruik
van het Nedersaksisch. De Nedersaksische literatuur is ook overzichtelijk gepresenteerd.
Dit meissie heb ook honger
Caroline Nieuwendijk
Uitgever dr. K. Heeringa Stichting,
2020
288 p. | isbn 9789073677340
€ 25 (bestellen via
contact@schiedam.nl)
Tijdens de Hongerwinter van 1944-1945 was er
zo veel gebrek aan voedsel in West-Nederland
dat vele ouders hun kinderen lieten ‘ontsnappen’ naar gebieden met meer eten. Bijna duizend
Schiedamse kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud
verbleven korte of lange tijd buiten de gemeente,
waaronder ook in Drachten, Leeuwarden, Rottevalle, Suawoude, Nijega en Opeinde.
Liwwadder Bieroproer
Richard Bos, Alexander Russchen
en Gerard Boersma
Stichting Mudhoen & Wijdemeer,
Leeuwarden/Dokkum, 2020
80 p. | isbn 9789492052698
€ 9,95
Stripboek in het Liwwadders over het Bieroproer.
Eind 15de eeuw is het in Leeuwarden alleen toegestaan bier te verkopen dat in de stad is gebrouwen.
Dat bier is echter van slechte kwaliteit en wanneer
er Haarlems bier de stad in wordt gesmokkeld,
breekt het Bieroproer uit. Drie personen smokkelen het illegale bier de stad in. Het bevat ook een
historische toelichting over het bieroproer.
Pippi Langkous
Astrid Lindgren (oersetting
Martsje de Jong)
Afûk, Ljouwert, 2020
344. s. | isbn 9789493159495
€ 22,50
Pippi Langkous wennet yn Filla Keakelbûnt, mei har
aapke en hynder. Mei Tommy en Annika, dy’t neist
har wenje, belibbet se de gekste aventoeren. De
Fryske edysje is makke ta eare fan de 75ste jierdei
fan it ûndogenske famke mei de reade flechten. Yn it
boek stean de dielen Pippi Langkous, Pippi Langkous
giet oan board en Pippi Langkous yn Taka-Tukalân.
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Gedenkraam

Het Fries Museum heeft een unieke
vergulde Domburgfibula versierd in
Scandinavische stijl, uit de 7de eeuw
verworven. Detectorzoeker Robbert Velt
vond de speld vorig jaar bij Swichum.
De fibula is uniek omdat hij met 11,3
centimeter bijna twee keer zo groot is als
de gemiddelde Domburgfibula. Ook is hij
gemaakt van verguld zilver, waar ze normaal gesproken van brons zijn. Bijzonder
is de decoratie van twee dierkoppen.
Mogelijk gaat het om de raven Huginn en Munnin,
hulpdieren van de Noordse god Odin. Daarnaast zijn
er vlechtbandmotieven te zien, die nog niet eerder zijn
aangetroffen op deze spelden. Domburgfibula’s komen
vooral voor in het Nederlandse kustgebied en het centrale rivierengebied in de 6de en 7de eeuw.
www.friesmuseum.nl

(Foto Abel Darwinkel)

(Fries Film Archief)
(Foto Fryske Akademy)

Fryske Akademy

Dr. Nelleke IJssennagger-van
der Pluijm is beneamd as nije
direkteur-bestjoerder by de Fryske
Akademy. Mei yngong fan 15 maart
nimt se de ferantwurdlikheid
foar de Fryske Akademy oer fan
ynterim direkteur-bestjoerder drs.
Willem Smink. Nelleke IJssennagger (Hengelo, 1986) wie earder
konservator by it Fries Museum en
wurke as dosint oan de Ryksuniversiteit Grins. Nei it Fries Museum wurke se as kurator
by de National Trust yn Cornwall yn it Feriene Kenink
ryk. Yn 2017 promovearre se op it proefskrift Central
because Liminal: Frisia in a Viking Age North Sea World.
www.fryske-akademy.nl

30

Bij archeologisch onderzoek op
de locatie in Leeuwarden waar
voorheen Camminghaburg
stond, is een gouden munt
uit de 17de eeuw gevonden.
Ook kwamen er dure stukken
servies boven de grond, een tapkraan en een gesp. Van
de vondsten is een liveblog gemaakt op de website van
MUG-Ingenieursbureau. Ook wordt er met een 3D-scan
een overzicht gemaakt van de grachten en fundamenten.
www.omropfryslan.nl

(Foto Joachim de Ruijter)

Us Mem

(Tresoar)

Het gemeentebestuur van Leeuwarden
kent de Wopke Eekhoffprijs 2020 toe aan
Tymen Peverelli. De vierjaarlijkse prijs
voor de beste bijdrage aan het lokaal
historisch onderzoek over de afgelopen
jaren krijgt hij voor zijn boek De stad als
vaderland. Brugge, Leeuwarden en Maastricht in de eeuw van de natiestaat – 1815-1914.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Slappe Douwe

De legendarische Liwwadder Douwe Bijlsma
(1896-1967) was fakir,
vuurvreter, acrobaat,
boeienkoning, goochelaar en parkwachter in
de Prinsentuin. Hij werd
vooral bekend als Slappe Douwe, maar noemde zichzelf
liever Kapitein Nero. Een kleinzoon schonk een kist
met voorwerpen en documenten van Bijlsma aan het
Historisch Centrum Leeuwarden. In de collectie zijn
twee zwaarden, twee messen, enkele medailles en bekers, reclamedrukwerk (zoals visitekaartjes, affiches en
programma’s), krantenknipsels, enige correspondentie
en een paar boeken. Bijzonder zijn de registers met
recensies van opdrachtgevers.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Gouden munt

Wopke Eekhoffprijs

Abe Lenstra

Van de beste Friese voetballer, Abe Lenstra, zijn
unieke filmbeelden in
kleur ontdekt. Het gaat
om een voetbalwedstrijd
uit 1948 van Heerenveen
tegen Haarlem. De
beelden komen uit een
8mm-filmpje van de Dokkumer amateurfilmer Andries
Oeds Brouwer en zaten ‘verborgen’ op een filmspoel
tussen verschillende zwart-witbeelden van Brouwer uit
de jaren 1947-1949. Heerenveen tegen Haarlem is één
van de cruciale wedstrijden in de strijd om de landstitel
in 1948. Het is ook de clash tussen twee grote spitsen
van het Nederlandse voetbal in die jaren: Abe Lenstra
en Kick Smit. Heerenveen won met 4-3 van Haarlem
met vier doelpunten van Abe.
www.omropfryslan.nl

Hij heeft ruime ervaring met digitalisering, marketing
en fondsenwerving en beschikt over een goed netwerk.
Seffinga begint op 15 maart en volgt Geart de Vries op.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Het gedenkraam
van de Stichting
Friesland 1940-1945,
dat bij de viering van
75 jaar bevrijding in
mei vorig jaar geplaatst
zou worden in de
Blokhuispoort, wordt nu onthuld op 6 mei. Vanwege de
coronacrisis ging het vorig jaar niet door. Het drieluik is
gemaakt door Tilly Buij en Gerard Groenewoud. Op
6 mei bestaat de Stichting Friesland 1940-1945 precies
75 jaar. De activiteiten van de stichting worden afgebouwd omdat er nog maar zo’n twintig personen onder
de zorg van de stichting vallen.
www.lc.nl

Stellingwarver
Schrieversronte

Abel Darwinkel is de
nieuwe directeur van de
Stichting Stellingwarver
Schrieversronte. Hij
volgt Sietske Bloemhoff
op, die met pensioen gaat. Ze was 35 jaar verbonden aan de stichting.
Darwinkel was van 2003 tot 2018 werkzaam als Drentse
streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol in Beilen. In 2019 begon hij zijn eigen uitgeverij ‘Bij Abel’.
www.stellingwarfs.nl

Eise Eisinga Planetarium

Het Eise Eisinga Planetarium in
Franeker krijgt een conservator: Sieger
Vreeling uit Buitenpost. Hij is gepromoveerd in de architectuurgeschiedenis en heeft affiniteit met de wetenschapsgeschiedenis. Hij houdt zich
onder andere bezig met de collectie en
de voorbereiding op de Werelderfgoednominatie.
www.omropfryslan.nl

Lutineprijs

Stichting Us Mem, schatbewaarder van erfgoed van het
Fries Rundveestamboek, gaat
op in het Fries Landbouw
museum. Daarmee komt dat
bezit, inclusief het standbeeld
‘Us Mem’, in eigendom van het Fries Landbouwmuseum. Het beeld van de zwartbonte koe uit 1954, van
de hand van G.J. Adema, werd gemaakt ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan van de FRS. Stichting Us Mem
werd opgericht bij de fusie van het Fries Rundvee Syndicaat in 1998 met de Nederlandse tegenhanger NRS.
www.landbouwmuseumfriesland.nl

Skripsjepriis

(Foto Sian Wierda)

(Fries Museum, foto Paulien Kaan)

Fibula

De twajierlikse Skripsjepriis fan de Fryske Akademy
is wûn troch Sian Wierda.
Hy krige de priis foar syn
masterskripsje Het vrije volk
van de heide (2018) foar de oplieding skiednis oan
Rijksuniversiteit Groningen. Hy die ûndersyk nei
earmoede en k ultuer by de befolking fan heidedoarpen
yn it Frysk-Grinslanner grinsgebiet tusken 1850-1900.
De heidedoarpen Hamsterheide, Feansterheide, De
Houtigehage, De Skieding en De Parken binne nei 1700
ûntstien doe’t de feanterijen opholden. Yn de skripsje
besocht er út te finen oft by de doetiidske heidsjers
sprake wie fan ‘culture of poverty’.
www.omropfryslan.nl

VERWACHT

Jan Heuff uit Midsland heeft de Lutineprijs gekregen voor zijn boek Bravo,
Terschellingers over het eilander reddingwezen en de beide Terschellinger
reddingboten met de naam Brandaris.
De Brandaris kwam in 1910 in de vaart
en was de eerste motorreddingboot van Terschelling.
In 1921 verging de Brandaris, twee jaar later was er
een nieuwe reddingboot met dezelfde naam, die tot
1965 dienst deed. De Stichting Museumreddingboot
Terschelling liet de tweede Brandaris restaureren. De
Lutineprijs wordt door de gemeente toegekend voor
publicaties over Terschelling.
www.lc.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Meindert Seffinga (Easterlittens, 1961)
wordt de nieuwe directeur bij het Historisch Centrum Leeuwarden. De historicus is sinds 2005 directeur van het
Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

Makkumer schippers maakten de overgang van
binnenvaart naar Oostzeevaart. Hoe ging dat in
zijn werk, en werd het een succes?
De volgende editie van Fryslân, nummer 2,
verschijnt op 24 maart.

“Der moat syld wurde!”
75 jaar Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
SKS-Jubileumboek
Zeer beeldend de SKS-historie
uiteengezet, gemaakt in kader
van het 75-jarige jubileum van
de SKS voor slechts

€ 24,95

Al 75 jaar organiseert de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS)
aan het begin van de noordelijke bouwvakvakantie de strijd om
het SKS-kampioenschap. Veertien skûtsjeschippers zeilen twee
weken lang om het felbegeerde kampioenschap en de eeuwige
roem. Skûtsjesilen is niet alleen topsport, het is ook traditie,
emotie en feest. De SKS draait op een groot aantal toegewijde
vrijwilligers, die er mede voor zorgen dat het skûtsjesilen is
uitgegroeid tot een van de grootste zeilevenementen ter wereld.

“Alleen al vanwege de mooie foto’s
imponeert het jubileumboek, maar ook in
tekst wordt de SKS-historie prachtig in
beeld gebracht. Alle skûtsjes worden

In het boek staan, naast veel prachtige foto’s, verhalen over
schippers en hun families, zeilmakers, scheepsbouwers,
tradities, trouwe sponsors en de oorsprong van de SKS. En
verhalen over de schippers van weleer die voor de huidige
generatie het fundament legden van een solide vereniging die
blijft bouwen aan haar toekomst. Want, zoals de schippers door

uitgebreid besproken en ook vermakelijke
anekdotes over bijvoorbeeld de schippers en
de maatvoering van de schepen, waar altijd
wel wat om te doen is, komen aan bod.”
Eduard Kuijt van boekhandel Binnert
Overdiep in Heerenveen

de jaren heen al zeggen: “Der moat syld wurde!”

Te koop in de boekhandels en via www.frieslandpost.nl/webshop

