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koe nog een beetje imposant. Ze is eigen-

zen beeld van ús mem In Leeuwarden op
een sokkel staat, dan lijkt deze oer-Friese
lijk maar een kleintje. Zulk praat moest je
begin jaren vijftig, toen over de vorm van
het beeld werd nagedacht, niet hebben. De
maker, de Leeuwarder kunstenaar Gerardus
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Adema, werd bij wijze van spreken horendol van de bemoeizucht van vooraanstaan-
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Het in 1954 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Friesch Rundvee Stamboek
onthulde beeld ligt -figuurlijk- aan gruzelementen: zulke kleine koeien lopen er niet meer
rond. Begin jaren zeventig ging het roer om en nu zijn bijna alle koeien op melkveehouderijen Holstein Friesians. De melkgift, want daarom draait het toch voor de boer, is verdubbeld en loopt intussen richting de 10.000 liter per jaar.
De roem van de Friese koe is geschiedenis. Een mooie geschiedenis, want vol van hoogteen dieptepunten, van glorie en drama. Van aansprekende veefokkers, imposante export en
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nog altijd grote economische betekenis, al is bijna alle zuivelindustrie uit Friesland vertrok-
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De uitgever heeft zijn uiterste best gedaan de rechten met betrekking tot de illustraties te regelen volgens de bepalingen van de
Auteurswet. Hij die desondanks meent zekere rechten te kunnen
doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever.

van nabij en publiceert er nog regelmatig over. Hij beschrijft de geschiedenis in tal van arti-

Voor werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISACorganisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam
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ken. De koe spreekt sterk tot de verbeelding. Heilig is ze dan wel niet, gekoesterd en
geknuffeld wordt ze zeker. Een licht waggelende schoonheid is ze, met als onmisbaar spiegelbeeld de stoere stier. Veel mensen beleven plezier aan het schilderen van koeien en stieren, wat nog niet meevalt. Deze Fryslân verhaalt over ‘onze’ Friese koe. Wie kan dat beter
dan Reimer Strikwerda? Deze Friese boerenzoon volgde de veefokkerij decennia achtereen
kelen. Een erg gevarieerde Fryslân, deze editie, met een biografie over uitvinder/kunstenaar Abe Gerlsma, een overzicht van de frivole chalet-huizenbouw in Friesland, een bijzondere poppenklerenaanwinst in het Fries Museum, herinneringen aan Menno Simons in
Witmarsum en het treurig korte leven van Binne Roelofs Veltman. <
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geschiedenis in Leeuwarden en Groningen. Hij schreef
tal van publicaties over de Friese geschiedenis met
nadruk op sociale onderwerpen.
Hans Koppen (Batavia, 1949) is historisch-geograaf.
Na een loopbaan in bestuur en management houdt hij
zich bezig met het Friese cultuurlandschap en de
geschiedenis van Sneek. Hij publiceerde over historische en geografische onderwerpen.
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Siebrand Krul (De Knipe, 1955) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkt sinds eind 1990 bij Uitgeverij
Waanders in Zwolle als coördinator/redacteur (historische) boeken.
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tentoonstellingsmaker en vanaf 2005 als directeur).
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van de Openbare Bibliotheek Groningen. Hij was
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Op het omslag: Schilderij van Hiske Wiersma, getiteld Pasgeboren
kalf. Het is olieverf op doek, 120 bij 80 centimeter, een werk uit
2010.
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Friese zwartbonte koeien: eens aanbeden, nu zeldzaam
Het Friese stamboekvee werd wereldwijd bewonderd, totdat in de jaren zeventig bleek dat koeien en stieren elders betere prestaties leverden. Het contrast tussen de raszuivere Friese koe met
fixatie op exterieur tegenover de rauwe economische werkelijkheid van de veel beter melkge-
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vende Holsteiners was groot.
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Friese koe als geliefd kunstobject
In de loop van de tijd hebben diverse beeldende kunstenaars koeien geschilderd. Vooral in de
jaren dertig legden Friese kunstenaars zoals Ids Wiersma de charmante verschijning vast op het
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doek. Als jong meisje raakte Hiske Wiersma onder de indruk van de koe en nog altijd is ze gebiologeerd door de machtige vormen van het dier.
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De stierenkeuring van het Friesch Rundvee Stamboek trok in 1953 internationale belangstelling.
Er kwamen 800 mensen uit het buitenland op af. De Friese stieren werden wereldwijd geroemd.
Over topstier Adema werd in 1964 geschreven dat hij een ware persoonlijkheid was waarmee
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Internationale belangstelling voor topstieren

zelfs te praten viel.
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Simon Knol legde basis voor klassieke Friese koe
Simon Knol nam in 1880 de boerderij in Hartwerd over van zijn vader. Zo’n vijftien jaar later
kwam de koe Adema op zijn bedrijf, die de stammoeder zou worden van de meest bekende
koeienfamilie in Nederland.
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Rommert Politiek: rêder fan de Fryske boer en ko
Rommert Douwe Politiek hat as professor doctor yngenieur oan de universiteit fan Wageningen
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Koperslager

in soad betsjut foar de ûntjouwing fan de Fryske ko. Syn fernijende en baanbrekkende ûndersiken feroaren de fokkerij en setten de melkfeehâlderij wer op de wrâldkaart.
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Boijen de Boer brak door met Holsteinkoe
Boijen de Boer was boer in Stiens en speelde in de jaren zeventig een belangrijk rol bij de revolutie in koeienland. Hij keek over de grenzen en bevorderde het nieuwe denken bij het behoudende stamboek.
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BIJ HET GRAF VAN...

DOEKE SIJENS

Binne Roelofs Veltman
De weersverwachting voor
donderdag 26 mei 1921 gaf geen
reden tot zorg. ‘Toenemende
bewolking, later waarschijnlijk
regen of onweer,’ voorspelde de
Leeuwarder Courant. Toch zou
natuurgeweld die dag op meerdere
plaatsen in Friesland voor
rampspoed zorgen.

I

In Harkema-Opeinde raakten twee gezinnen

dakloos toen de bliksem insloeg en hun dubbele arbeiderswoning tot aan de grond toe
afbrandde. Menselijke slachtoffers vielen er
niet, alleen een geit kwam in de vlammen
om. In Wijnjeterp viel die dag wel een dode
te betreuren. Hier maakte de bliksem abrupt
een einde aan het leven van de dertigjarige
onderwijzer Binne Veltman, auteur van enkele historische verhalen. Behalve zijn graf in
Jistrum herinnert ook de B.R. Veltmanwei in
Eastermar nog aan deze veelbelovende schrijver. Binne Veltman was die dag in mei in
Wijnjeterp om de bruiloft van zijn broer Dirk

Portret van Binne Veltman. (Tresoar)

met Wietske Buursma te vieren. Na de kerkdienst vertrokken familie en vrienden met het
nieuwe echtpaar naar het ouderlijk huis van

Rouwadvertentie uit de Leeuwarder Courant van 30 mei
1921. (Tresoar)

de bruid, waar op een ingetogen wijze feest
werd gevierd. Binne, die muzikaal was,

streek en genealogie had zijn belangstelling. In

bespeelde het orgel dat opgesteld stond in de

1917 werd in de Kollumer Courant in feuille-

grote woonkamer. Misschien hebben de gas-

tonvorm zijn eerste historische verhaal ‘De

ten de bui al gezien toen ze van de kerk naar

Heremiet’ gepubliceerd, in 1919 gevolgd door

het huis gingen. De feestelijkheden werden

het verhaal ‘Ondergang’. Uit beide blijkt zijn

gewoon doorgezet, ook al ‘doorkliefden’

belangstelling voor de tijd van de Reformatie

spoedig bliksemschichten de lucht. Een oog-

en de teloorgang van het kloosterleven. ‘De

getuige vertelde aan de krant: ‘Paf! Daar

Heremiet’ handelt over de roof van vijf non-

slaat de bliksem in. Onbeschrijfelijke verwar-

nen uit Groningen om daarmee het aantal

ring en de feestkamer plotseling herschapen
in een sterf- en klaagkamer. De heer B.
Veltman die zooeven nog voor het klavier zat
te spelen, was getroffen en viel dood ter
neder. De anderen geraakten met de schrik
vrij. Ook het bruidspaar bleef ongedeerd.
Enkelen liepen een blessuur op of kregen een
gevoel van verlamming in de spieren, dat
naar ’t zich laat aanzien wel zal herstellen.’

De heer B. Veltman die
zooeven nog voor het
klavier zat te spelen,
was getroffen en viel
dood ter neder
bewoners van het klooster De Olijfberg in
Veenklooster aan te vullen. Hetzelfde klooster

4

Nostalgisch

staat centraal in het verhaal ‘Ondergang’ en is

Binne Roelofs Veltman stamde uit een boeren-

gesitueerd in de tijd van de Hervorming.

familie en werd in 1891 geboren in Eastermar.

Daarnaast verzamelde Veltman veel informatie

Nadat hij de kweekschool had afgemaakt,

voor een boek over de geschiedenis van zijn

kreeg hij een baan bij de christelijke lagere

geboortedorp Eastermar. Het manuscript hier-

school van Sumar. Het schoolwerk voerde hij

van was al bijna voltooid toen hij stierf. Uit het

consciëntieus uit, zijn passie ging echter uit

werk dat hij heeft nagelaten, komt hij naar

naar de Friese geschiedenis. Zo vaak hij maar

voren als een serieuze, religieuze man, met

kon, ging hij naar Leeuwarden om in het

een nostalgische blik op het verleden. Zijn

Rijksarchief of de Provinciale Bibliotheek te

schrijfstijl is nogal zwaar en stijf, hij zocht dui-

studeren. Vooral de geschiedenis van zijn eigen

delijk nog naar een eigen stijl.
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heeft zij troost geput uit de waardering die
alom voor haar zoon werd uigesproken. ‘De
heer V. was ’n bemind onderwijzer. De kinderen hielden van hem,’ schrijft de Kollumer
Courant. Dominee’s herdachten hem in hun
preek. Een grote stoet volgde hem op de weg
naar het graf bij de kerk van Jistrum. Eén van
de sprekers tijdens de begrafenis was de
bekende theoloog Oepke Noordmans, in die
jaren dominee van Sumar. Zijn broer Dirk
Veltman, wiens huwelijksdag zo dramatisch
was geëindigd, zorgde er voor dat het werk
van Binne Veltman na diens dood in boekvorm werd gepubliceerd. Oostermeer verscheen in 1924, Ondergang in 1936 en De
Heremiet in 1978. Op de grafsteen van Binne
Veltman wordt verwezen naar Psalm 103. Een
begrijpelijke keuze, omdat in deze tekst de
kortstondigheid en de betrekkelijkheid van
het leven wordt beschreven. In de woorden
van de onvergelijkbare oude Friese
De begraafplaats in Jistrum waar Binne Veltman is begraven. (Foto Hoge Noorden)

Bijbelvertaling: ‘Want de minske syn dagen
binne as it gêrs, allyk in blom fen it fjild sà

Simke Kloosterman

veer niets uitvoerden.’ In de verhalen van

bloeit er; as de wyn der oer giet, is hja net

Door zijn archiefonderzoek was hij in contact

Kloosterman zijn het vooral de natuurbeschrij-

mear, en hjar plak ken hjar net mear’. Zijn

gekomen met de Friese schrijfster Simke

vingen die hem boeien: ‘(..) hoe de avondwind

familie zal zeker geloofd hebben dat de dood

Kloosterman. Hij gaf haar adviezen hoe zij

door de toppen van de lindeboom suisde, de

van Binne Veltman een beslissing van

bronnenonderzoek kon doen ter voorberei-

oude boom waaronder vele dorpsgeslachten

Hogerhand is geweest. Toch zou een verwij-

ding van haar roman over de Franse tijd in

hadden gespeeld.’ Veltman kreeg ook belang-

zing naar het toeval of zelfs het noodlot op

Friesland, It Jubeljier. Ook dook hij informatie

stelling voor de Friese Beweging. In 1920

zijn grafsteen ook op zijn plaats zijn geweest.

op over één van haar voorouders, Jan Oedses

meldde hij zich aan voor de Jongfryske

Binne Veltman zat nog maar enkele minuten

Kloosterman. In de brieven die Veltman aan

Beweging. Van zijn pogingen in het Fries te

op de stoel in de kamer waar de bliksem hem

Kloosterman schreef, toonde hij zich een

schrijven zijn geen voorbeelden bewaard

trof. Toen het onweer dichterbij kwam, was

echte romanticus, die treurde om de moderni-

gebleven.

de dominee opgestaan en nog snel naar de
pastorie vertrokken. Hierdoor kwam er enige

sering van Friesland. Over het kappen van verwilderde bomen in een laan bij Eastermar

Noodlot

ruimte in de kamer vrij. Veltman stopte ver-

klaagt hij: ‘En dat alles, zonder dat er iemand

De plotselinge dood van Binne Veltman was

volgens met orgelspelen en nam de plaats in

was, die er ook maar een stuiver voordeel in

een zware slag voor zijn moeder, die in 1913

die de dominee had vrijgemaakt. <

had, uitgezonderd een stelletje arbeiders, die

weduwe was geworden en in 1917 ook al een

voor een hoge daghuur de ganse dag onge-

twintigjarige zoon had verloren. Misschien

Kwitantie van de begrafenis. (Tresoar)

(Met dank aan Jelle Krol, Tresoar)

De grafsteen van Binne Veltman met een verwijzing naar
Psalm 103. (Foto Hoge Noorden)
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PETER KARSTKAREL

Chalets uit de bergen in
Aan het einde van een eeuw van allerlei neostijlen - stijlen geïnspireerd op Classicisme, Renaissance en Gotiek diende zich vanaf ongeveer 1880 in de architectuur een betrekkelijk nieuwe stijl aan: de chaletstijl. Voorbeeld
waren de chalets in bergachtige, alpinestreken: brede woningen, veelal van hout of vakwerk, met luie, ver
overstekende zadeldaken, veranda’s rondom en dikwijls sierlijk timmerwerk. Naar eigen wensen en behoefte
gekneed, zijn ze overal in Nederland in bescheiden aantallen verrezen; ook in het vlakke Friesland kwamen
deze aardige exoten, feitelijk varianten van notabele woningen.

H

Het brede volume en de flauwe dakhelling

stek. Door de ver overstekende daklijsten

den in Gaasterland of in de omgeving van

zijn meestal niet gevolgd, maar het royale

kunnen de boeidelen aan de geveltop op een

Appelscha. Wel enkele bij parkachtige buitens.

dakoverstek met sierlijk timmerwerk is wel

sierlijke manier worden verbonden. Soms

Het vroegste exemplaar in Friesland in deze stijl

een constante karakteristiek. Hier en daar zijn

gebeurt dit met vakken latwerk of gezaagd

is vrij zeker de boswachterwoning bij de ingang

onze chalets uitgevoerd met (quasi)vakwerk

ajourwerk, andere keren met een sierspant

van Fogelsanghstate in Veenklooster, iets na

en de veranda’s krompen in veel gevallen tot

van gesneden balkjes, soms gevormd tot een

1870 gebouwd. Waarschijnlijk is het ontwerp

balkons. In Friesland vormen de chaletwonin-

rond- of driepas. Dikwijls wordt de ontmoe-

van Jacob Izaaks Douma, die nogal wat

gen een markante overgang van de neostijlen

ting van al deze sier gevierd met een zogehe-

opdrachten kreeg van de heer van de state,

naar de vernieuwing van de Art Nouveau,

ten makelaar die als een pinakel boven het

Hector Livius baron van Heemstra. Het front

Jugendstil of Vernieuwingsstijl. Deze wonin-

daktop uitsteekt.

van het verder gewone burgerwoninkje is ver-

gen hebben zadeldaken met een flink overDit complex bij Sint Nicolaasga is in 1905 ontworpen door
Hendrik Kramer. Wilhelminaoord was bedoeld voor oververmoeiende vrouwen uit de minbedeelde klasse die hier tot rust
konden komen. (Foto Peter Karstkarel)

rassend. Aan de zijkanten springt de gevel

Boswachterwoningen

terug en daar zitten deuren met sierroeden,

De vroegste chalets kwamen aanvankelijk voor-

beschermd onder de luifels van het iets door-

al in rustieke, bosrijke omgevingen te staan,

schietende dak. De geveltop is met geprofileer-

maar in Friesland ken ik geen leuke voorbeel-

de houten delen verlevendigd. Vooral het krulwerk in ajour vraagt de aandacht. Een tweede
boswachterwoning kwam bij Aldtsjerk aan de
Van Sminiaweg (nummer 28) als een lief
buitentje tegen een bosrand te staan. In 1890
liet G. Buma de toentertijd belangrijkste architect van Friesland, Hendrik H. Kramer, het ontwerpen. Het geblankette uiterlijk is niet oorspronkelijk, maar het verhoogt wel het effect
van de mooie ligging. De L-vormige woning
met twee geveltoppen heeft een flauw zadel-
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het vlakke Friese land
Sierlijke stijl
Van de chalet-achtige, representatieve dorpswoningen is het doktershuis Van Eijsingaleane
11 in Easterein waarschijnlijk één van de oudste, gebouwd vóór 1890. Daarom is het spijtig
dat de ontwerper van deze brede villa met
flauwe kap, siermetselwerk en ajour in de
dakranden en bij de geveltop onbekend is. In
hetzelfde dorp zal het wat oudere Skilplein 31,
met Neoclassicistische karakteristieken en
ambachtelijke sier bij de ontmoeting van de
In Oldeberkoop staan twee chaletwoningen schuin tegenover elkaar. De grote villa is in 1899 naar een ontwerp van Oene Melles
Meek gebouwd voor Epke Willinge Prins. De woning is versierd met details in de stijl van de Art Nouveau. Het kleine huis is door
dezelfde architect ontworpen als woning voor de tuinman van Willinge Prins. (Foto’s Peter Karstkarel)

overstekende daklijsten, wel van dezelfde
architect zijn. De brinkachtige kern van
Oldeberkoop wordt gedomineerd door diago-

De vroegste chalets
kwamen aanvankelijk
vooral in rustieke, bosrijke
omgevingen te staan

dak met Lucas IJsbrandszpannen, lei-vormige

aan. In Harlingen wel; daar liet burgemeester

keramische pannen uit Makkum. De dakschil-

Hannema in 1913 aan de Noordoostersingel

den steken zeer ver over. Onder de boeidelen is

in Harlingen in een ruime tuin zijn ‘Douma

in een sierlijke veelpas latwerk aangebracht dat

State’ bouwen. Gezien de zorgvuldige detail-

rust op gesneden consoles en op de toppen zijn

lering en het quasivakwerk dat aan

gesneden kuifjes geplaatst. Onder het bescher-

Wilhelminaoord doet denken, is het heel

mende dak staan in beide geveltoppen open-

goed mogelijk dat Hendrik Kramer de ont-

naal tegenover elkaar staande woningen in de

slaande deuren achter schijnbalkons.

werper is. Zelfs in de compacte binnenstedelij-

chaletstijl, Willinge Prinsstraat 4 en 19. De grote

ke omgeving wordt wel eens een chaletachtig

villa is in 1899 naar ontwerp van Oene Melles

Veranda’s

exemplaar aangetroffen, zoals het kleurige

Meek ontworpen voor Epke Willinge Prins die

In de bosjes ten oosten van Sint-Nicolaasga

maar verder vrij traditionele pand Turfkade

met zijn familie als goede vorsten het dorp

ontwierp dezelfde Kramer in 1905 een van de

13 in Bolsward met een fraai sierspant. Een

regeerde. Ze namen allerlei initiatieven die de

mooiste complexen in chaletstijl:

vroeg, maar niet stijlzuiver exemplaar staat in

bevolking maar ook de familie ten goede

Wilhelminaoord. Dat deed hij in opdracht van

Sneek aan de Geeuwkade (nummer 18). Het

kwam. Eén van de residenties werd dit

vier ongehuwde zusters Eysinga: Quirien

rijk van sierstuc verrijkte woonhuis met flau-

‘Vredewoud’. De villa heeft twee haaks op

(1954-1927), Clara (1856-1909), Caroline

we kap met enig overstek en een fraai balkon

elkaar staande vleugels met muurwerk dat met

(1861-1938) en Anette (1863-1960). Het moest

kwam in 1881 tot stand naar ontwerp van

banden van kunststeen en siermetselwerk over-

een oord worden waar oververmoeide of her-

stadsbouwmeester J.P. Hoogendijk.

vloedig is versierd. De daken hebben flinke
overstekken die door gesneden consoles wor-

stellende vrouwen uit de minbedeelde klasse
tot rust konden komen. Het monumentale
gebouw strekt zich in de breedte uit en is
voorzien van haakse uitbouwen. Enigszins
door de daken, maar vooral door de quasivakwerkbouw en de ruime veranda’s aan de
achterzijde behoort Wilhelminaoord tot de
kenmerkende exemplaren van de chaletstijl.
De overige chaletachtige gebouwen vinden
we in Friesland zonder een lommerrijke
omgeving in dorpen en zelfs in steden, meestal wel op representatieve plekken. In
Leeuwarden is het type niet te vinden, al
schurken de herenhuizen aan de Emmakade
NZ 15-17 (1903) en de Cronjéstraat 1 (1908),
alle naar ontwerp van Kramer, er wel tegen-

Het vroegste huis in chaletstijl is de boswachterswoning die
omstreeks 1870 bij Fogelsanghstate in Veenklooster is
gebouwd. (Foto Peter Karstkarel)

Boswachterwoning uit 1890 bij Aldtsjerk naar een ontwerp
van Hendrik Kramer. (Foto Peter Karstkarel)
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De daksier van de chaletstijl komt hier en daar ook in de burgerbouw voor zoals in v.l.n.r. Twijzel, Menaldum en Wergea. Twijzel is een L-vormig pand met rondpas sierspanten. Het eetcafé in
Menaldum is bekroond met torenspitsjes en de drie burgerhuizen in Wergea zijn in 1906 gebouwd door timmerbedrijf A.K. Hoekstra & Co. (Foto’s Peter Karstkarel)

den geschraagd en die voor de topgevel een

zijn. Bij deze villa zijn details van glas-in-lood,

Stroobosserweg 11 in Dokkum, prachtig gele-

sierspant van fraai timmerwerk tot een driepas

tegels en dergelijke nog niet door de Art

gen aan de Zuidergracht, heeft in 1906 aan

met lattenvakken laten zien. Onder deze gevel-

Nouveau geïnspireerd, het smeedijzeren bal-

alle kanten geveltoppen met overstekende

top hangt voor de verdieping een erker van

konhek op de serre lijkt wel aangeraakt door

daken gekregen waarbij sierspanten zijn aan-

sierlijk stijl- en regelwerk met glas-in-lood

de nieuwe stijl. Aan de overkant van het

gebracht. Deze passen wonderwel bij de

bovenlichten en het daarop volgende balkon

water, aan de Quadoelenweg nummer 19,

kepervormige ontlastingen boven de vensters.

kreeg een smeedijzeren hek, alles in de vormen

staat een kleine villa uit 1909 zonder dakover-

Architect J.C. Velding is mogelijk de architect.

van de Art Nouveau. Er zijn meer details te vin-

stek of sierspant die toch een chalet-achtige

den, zoals tegels in deze nieuwe stijl en dat is

indruk wekt door de geveltop met quasivak-

Bedrijfswoningen

nogal vroeg voor Friesland. Schuin hiertegen-

werk. Dergelijk gesuggereerd vakwerk is vrij

De exotische stijl was voor representatieve

over heeft Willinge Prins een woning voor zijn

zeldzaam in Friesland, maar is onder meer

woningen, ook als ze bij bedrijven werden

tuinman-rentmeester laten bouwen, een ver-

ook te vinden in het kloeke herenhuis aan de

gebouwd. Bij de zuivelfabriek van

kleinde en vereenvoudigde echo van de grote

Stationsweg 10 in Drachten uit 1910. De villa

Scharnegoutum, in 1897 ontworpen door H.G.

villa. Hier is de chaletstijl uitgevoerd met sier-

met kantoorvleugel Hofsleane 1 uit 1893 in

Boomstra en S.Th. Dotinga, kwam aan de

spant in een rondpas met ajourvullingen.

Berltsum is in een ruime tuin fraai op de hoek

Zwette een pracht van een directiewoning tot

van de Bitgumerdyk gelegen. De royale

stand. Aan de straatzijde kwam topsier onder

Vakwerk

woning heeft slechts één volledige bouwlaag,

het dakoverstek; aan de waterkant een uit-

In het nabije Oosterwolde is in 1898 aan een

maar lijkt door de haakvormige plattegrond

bouw met balkon met sierlijke luifel van

zijtak van de Compagnonsvaart de notarisvilla

met erker en serre en het levendige kappen-

regelwerk. Zo’n fraaie directiewoning kreeg

De Brinkhorst (Brinkstraat 9) gebouwd.

beeld veel hoger. De kapschilden zijn hol

de zuivelfabriek van Nijesyl bij IJlst in 1902

Gezien de met Vredewoud overeenkomstige

geknikt, kregen niet alleen topvullingen met

eveneens. Het enige bedrijfspand, mij

menging van Neorenaissance en chaletstijl

speels latwerk en kartelranden, maar de goot-

bekend, in deze stijl is het in 1911 naar ont-

met een sierspant in een driepas, kan dit

lijsten zijn ook nog verrijkt met aardige gol-

werp van gemeentearchitect Jan Lanting

eveneens een ontwerp van Oene Melles Meek

frandjes. Het heerlijke villaatje

gebouwde nieuwe bedrijfsgedeelte van de
geelgieterij Keverling in Joure. Het kwam op

Deze villa uit 1893 in Berltsum heeft slechts één volledige bouwlaag, maar lijkt hoger door de haakvormige plattegrond met
erker en serre en het levendige kappenbeeld. (Foto Peter Karstkarel)

een achterterrein en kreeg toch een representatieve uitstraling in chaletstijl. Het maakt nu
deel uit van het Museum Joure. Toen de
Tsjonger in 1886-1888 werd gekanaliseerd zijn
bij de brug van Mildam en de sluizen onder
Nieuwehorne-Oudehorne, Jubbega en
Donkerbroek wachterwoningen gebouwd die
met hun witte uiterlijk en dakoverstekken als
mini alpine chalets ogen. Omdat ze in front
krimpen –versmallingen- kregen voor een
goed uitzicht over de Tsjonger, is het effect
van het dakoverstek versterkt. <
Peter Karstkarel (Sneek, 1945) is kunsthistoricus en
freelance publicist. Hij heeft gewerkt in de monumentenzorg en is redacteur geweest bij de Friese Pers
Boekerij.
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KORT NIEUWS
Fries Museum verwerft topstuk
Het Fries Museum kocht onlangs een stilleven aan van
Dirck de Horn, letterlijk en figuurlijk een aanwinst van formaat. Van de Friese schilder Dirck de Horn - in 1626 in
Leeuwarden geboren - zijn weinig werken bewaard gebleven. In Nederland heeft het Fries Museum met vijf stillevens van De Horn de grootste collectie. Het verworven stilleven onderscheidt zich door de voorstelling en de uitzonderlijke kwaliteit. Schilder Uldrick Dircks uit Woerden, de
vader van Dirck de Horn kwam in 1618 bij zijn kersverse
bruid in Leeuwarden wonen. Vermoedelijk stuurde hij vele
jaren later zijn zoon Dirck voor een opleiding tot schilder
naar Leiden. Dirck werd niet alleen een verdienstelijk schilder, hij schopte het ook tot hopman van de Leeuwarder
burgerwacht en zat namens de grietenij Hennaarderadeel
in de Staten. Dit vanitas-stilleven is één van zijn vroege
werken. Met dit thema had hij in Holland kennisgemaakt.
Daarmee is dit schilderij een mooi voorbeeld van de innige
relatie tussen de Friese en de Hollandse kunstwereld. Naar
alle waarschijnlijkheid was dit prestigeobject bestemd voor
een Friese notabele die er zijn rijkdom en goede smaak

JAN VAN ZIJVERDEN

Het Engelse toestel stortte neer en brandde volledig uit.
Identificatie van het vliegtuig en de bemanning bleek
niet mogelijk. Alle zes bemanningsleden kwamen om het
leven en werden anoniem begraven op de
Noorderbegraafplaats in Leeuwarden. Het was het eerste
geallieerde vliegtuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog
op Friese bodem neerstortte. Vele honderden zouden volgen. Vrijwilligers van de Stichting Missing Airmen
Memorial Foundation (SMAMF) houden zich al bijna een
kwart eeuw bezig met het onderzoek naar de exacte
toedracht van deze officieel nog altijd onopgehelderde
crash. Dankzij hun onderzoek is bekend geworden dat
het gaat om de Wellington R1397 van het 103e
Squadron van de RAF, afkomstig van de vliegbasis
Esham Wolds. Ook de namen van alle bemanningsleden
zijn inmiddels achterhaald. Het gaat om de Nieuw
Zeelander Mervyn Lund en om de Engelsen John Cox,
Arthur Owen, Alfred Le Poidevin, Frank Walker en Roy
Williams. Op maandag 25 juli 2011, precies zeventig jaar
nadat de Wellington werd neergeschoten, wordt een
informatiepaneel onthuld bij de plek van de crash.

Foto’s Karstkarel naar Tresoar
Kunsthistoricus en architectuurkenner Peter Karstkarel
maakte sinds het midden van de jaren ’70 meer dan
70.000 foto’s en dia’s. Die heeft hij vorige maand overgedragen aan Tresoar. Vooral de foto’s van huizen van
woningcorporaties zijn al te zien via de website van
Tresoar. Het is de bedoeling dat alle andere foto’s in de
loop van de tijd ook terechtkomen in het beeldarchief
van Tresoar.
www.tresoar.nl

To Hofstra overleden

mee toonde. Het ligt voor de hand dat de eigenaar iemand
is geweest uit de kringen rond het stadhouderlijk hof, de
universiteit van Franeker of de rechtbank in de Kanselarij.
De kwaliteit van het stuk promoveert De Horn in een klap
tot één van de beste Friese schilders van zijn tijd.
www.friesmuseum.nl

Miedemawagen naar Lânbou Museum
Bemanning Wellington geëerd
In de vroege ochtend van 25 juli 1941 stortte in een weiland in Klaeiterp, een buurtschap tussen Boazum en
Wiuwert, een bommenwerper van de Royal Air
Force (RAF) neer. Het vliegtuig was kort daarvoor verwikkeld geraakt in een luchtgevecht met een Duitse gevechtsvlieger. De
bommenwerper was op zijn retourvlucht van een nachtelijke luchtaanval op de Duitse havenstad Emden.

Het Frysk Lânbou Museum in Earnewâld heeft een nieuwe aanwinst: een prototype van de eerste Miedema
landbouwwagen. De stalen landbouwwagen die beginnend machinefabrikant Lijkele Miedema vanaf 1948 in
Winsum construeerde, verving de oude ‘heawein’ op de
boerderij. Dit exemplaar heeft een achteras uit een
gesloopte personenauto en een frame gemaakt van
oude rails. Hergebruik was in die tijd heel gebruikelijk,
omdat materialen direct na de oorlog schaars waren.
Geen wagen was dan ook hetzelfde in de beginjaren van
de Miedema-fabriek. Wat bijzonder is aan de Miedemalandbouwwagen is de zogenaamde ‘fuseebesturing’. Die geeft hem de extra stabiliteit die
nodig werd toen de trekker het paard verving.
Wagens met een ouderwetse stuurinrichting begonnen
vaak gevaarlijk te slingeren achter de trekker. Dit exemplaar was vanaf het eind van de jaren veertig in gebruik
bij een boer uit Ried. Rond 1990 kwam de inmiddels in
slechte staat verkerende wagen weer terug naar
Winsum, waar hij grondig is gerestaureerd.
www.frieslandbouwmuseum.nl

Op 14 april 2011 overleed mevrouw To Hofstra (geboren
Sneek, 26 februari 1924). To Hofstra en Verzetsmuseum
Friesland zijn blijvend met elkaar verbonden door de bijzondere schenking van tien ‘Oorlogsschriften’. Deze dagboekjes hield zij bij tijdens de Tweede Wereldoorlog. To
Hofstra was toen een tiener. De oorlogsjaren maakten
diepe indruk op To. De veranderingen in het dagelijks
leven en in de wereld om haar heen waren groot. Het
schrijven van de Oorlogsschriften was voor To een welkome afleiding in de 'saaie' jaren veertig. Ook was het
voor haar een manier om de oorlog te verwerken. Elke
week verzamelde zij het nieuws. Wat zij geloofwaardig
vond, kreeg op zondag een plaats in het Oorlogsschrift.
Ze illustreerde het verhaal met krantenartikelen uit landelijke en regionale bladen, pamfletten, brieven, enveloppen, munten, postzegels, bonnen, een bijzonder stukje touw, een kogel en vele andere materialen. Begin
2000 droeg To Hofstra de schriften over aan
Verzetsmuseum Friesland. De dagboekjes zijn een aantal
jaren geleden digitaal ontsloten via de educatieve website www.oorlogsschriften.nl
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

Doperse monumenten
in Witmarsum

95 stellingen tegen de deur van de slotkapel
van Wittenberg, het begin van de hervor-

10

Z

droegen in stad en platteland hun vernieu-

Zo rond 1500 was Europa onrustig en vol

wende, in katholieke ogen niet zelden ketter-

beroering. Zeevaarders ontdekten vreemde

se overtuigingen uit. Eén van hen was de Fries

landen en verre continenten, waardoor de

Menno Simons (1496 - 1561).

bevolking hier hoorde over exotische culturen. De handel bloeide en de welvaart nam

Een uitgetreden pastoor

toe. De steden en hun burgers werden (daar-

Menno Simons was pastoor in zijn geboorte-

door) mondiger en zelfstandiger. Er was van

plaats Witmarsum, maar verliet in 1536 de

alles gaande: zowel op politiek, als op intel-

rooms-katholieke kerk. De aanleiding tot zijn

lectueel en religieus terrein. De alom in de

vertrek was dat hij twijfelde of de wijn en het

samenleving aanwezige rooms-katholieke

brood uit de mis werkelijk veranderden in het

kerk kreeg te maken met die onrust. Tegen

lichaam en bloed van Christus, één van de dog-

misstanden binnen de kerk groeide verzet. Er

ma’s van de kerk. Ook twijfelde hij over de

werd meer ruimte gevraagd voor het individueel geweten en voor de eigen verantwoordelijkheid. In 1517 sloeg Luther zijn bekende

In 2008 is naar een ontwerp van Joute de Graaf een ‘sculptuurkerk’ gebouwd als replica van het doopsgezinde kerkje
dat tot 1876 op deze plaats stond. (Foto Hoge Noorden)

>

Wat doet zoveel mensen jaarlijks
vanuit alle windstreken naar
Witmarsum reizen? Dit dorp is voor
hen nauw verbonden met het
optreden van de kerkhervormer
Menno Simons en met het begin
van de wereldwijd verspreide
doopsgezinde geloofsgemeenschap.
Drie monumenten verbeelden de
doperse band met deze speciale
plek. Het begon bijna 500 jaar
geleden.

ming. Zielenherders van velerlei snit en leer
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Doopsgezinden

richt, die er nog steeds staat. De in de zuil

De mennonieten, ook bekend als menisten of

verwerkte gedenkplaten zingen de lof van

doopsgezinden, streefden naar een leven in

Menno Simons als kerkhervormer. Een klein

stille vroomheid en meden politieke en

eindje verderop is in 2008 een ‘sculptuurkerk’

bestuurlijke ambten. In de loop van de tijd

gebouwd, ontworpen door Joute de Graaf uit

ontwikkelden ze een tolerant, niet-dogma-

Sneek. Dat bouwwerk moet een ‘replica’

tisch geloof met veel aandacht voor praktisch

voorstellen van het doopsgezinde kerkje dat

christelijk handelen. Het sterke vrijheidsbesef

tot 1876 op deze plaats stond, inclusief koe-

van de doopsgezinden ging gepaard met een

peltje. De kleurige, open stalen constructie op

grote mate van verdraagzaamheid. De doops-

een bakstenen vloer symboliseert de veelsoor-

gezinden legden zich toe op de handel, waar-

tigheid van de over de hele wereld verspreide

in velen erg succesvol waren. In de loop van

mennonieten. In januari van dit jaar werd de

de 18de eeuw zette de achteruitgang van de

450ste sterfdag van Menno Simons herdacht

doperse geloofsgemeenschap in. Telden de

en dat het 475 jaar geleden was dat hij brak

Nederlandse doopsgezinde gemeenten in

met de rooms-katholieke kerk. Dat is

rechtmatigheid van de kinderdoop. In de bijbel

1700 nog 150.000 zielen, rond 1800 was dat

‘Menno’s uitgang uit het Pausdom’ zoals het

kon hij niets terugvinden dat het dopen van

aantal geslonken tot 30.000. Ook de ontker-

monument laat weten. Op het terrein van de

zuigelingen rechtvaardigde. Na zijn breuk met

kelijking van de laatste halve eeuw trok zijn

beide doperse monumenten werd bij die

de rooms-katholieke kerk koos Menno Simons

sporen in de doopsgezinde gemeenschap. Op

gelegenheid nog een derde monument ont-

voor de wederdopers. Deze geloofsstroming

dit moment telt die in Nederland nog bijna

huld: een veelkleurige paal met een plaquet-

pleitte voor de volwassenendoop en voor een

8.000 leden, waarvan 3.000 in Friesland, ver-

te. De plaquette verwijst naar de relatie tus-

persoonlijk geloof. De wederdopers werden

enigd in 35 Friese doopsgezinde gemeenten.

sen Witmarsum, geboortegrond en plaats van

In 1879 is de gedenkzuil opgericht. (Foto Hoge Noorden)

eerste optreden van Menno Simons, en Bad

sterk vervolgd: 70 procent van de door de
inquisitie veroordeelde ketters was uit hun
gelederen afkomstig. Menno Simons verenigde
en organiseerde deze gedecimeerde en berooide groep gelovigen en groeide daarbij uit tot
hun leidsman. Vanwege zijn leidende rol werd

De mennonieten
streefden naar een leven
in stille vroomheid

Menno Simons door de overheid vogelvrij ver-

Vanwege de vroegere vervolgingen zijn de

klaard. Hij zwierf daarop door Noord-

doopsgezinden sterk verspreid. Velen vlucht-

Nederland en Noord-Duitsland, constant op de

ten en begonnen een nieuw bestaan elders.

vlucht voor de inquisitie. Onderweg preekte hij

We kunnen ze dan ook overal ter wereld aan-

en troostte hij zijn volgelingen. Menno Simons

treffen. Op dit moment zijn er bijna één mil-

was daarbij een onvermoeibaar schrijver van

joen mennonieten in 75 landen.

Oldesloe, de plek waar hij overleed. De paal
zal worden vervangen door een lindeboom,
waarvan men hoopt dat die ook de eeuwen
zal trotseren. <

> Verder lezen:

• http://www.doopsgezindemonumenten.nl/
index.php

brieven en pamfletten. Hij ondertekende die
met zijn schuilnaam ‘Die Creupel’ (hij was

Speciale plek

mank). In 1561 overleed Menno Simons in Bad

Witmarsum neemt in de mennonitische tradi-

Oldesloe in Duitsland. Zijn graf ligt aan de voet

tie een speciale plaats in. Niet alleen is er in

van een linde die nog door hemzelf is geplant.

het dorp een ‘Vermaning’ gevestigd, zoals de
doopsgezinde kerken vanouds genoemd worden,
ook zijn er enkele doperse
monumenten te vinden. Ze
staan iets buiten het dorp.
Het oudste monument
markeert de plek waar een
huisje stond waarin, naar

(Kaart: Kerst Huisman)

de overlevering wil, Menno
Simons heeft gepreekt. In
1828 is het huisje vervangen door een kerkje met
een koepel. Na afbraak van
het kerkje werd hier in
1879 een gedenkzuil opge-

Het monument van de veelkleurige paal wordt vervangen
door een lindeboom. (Foto Hoge Noorden)
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THEMA

REIMER STRIKWERDA

Friese zwartbonte koeien:
eens aanbeden, nu zeldzaam
De vergelijkingsproef tussen zwartbonte koei-

de Verenigde Staten de hoogste melkproduc-

en uit tien verschillende landen, midden jaren

tie scoorden, viel intussen mee te leven. Maar

zeventig van de vorige eeuw, vormde het

dan kwamen Nieuw-Zeeland en Israël, nog

Leeuwarden hun show opvoerden,

trieste keerpunt. De proef was opgezet door

voor Canada, wel allemaal landen die de VS

kwamen deskundigen uit de hele

de wereldvoedselorganisatie FAO en werd

als Holsteinbasis kenden.

gehouden in Polen, op veehouderijgebied

En waar eindigde Nederland met zijn stieren,

een neutraal oord. Elk land leverde sperma

die nog het oude Fries-Hollandse bloed voer-

glans van de Friese stamboekstieren

van twintig jonge stieren, waarmee Poolse

den? Op de negende plaats, vlak voor het

en –koeien verdween, toen elders

koeien werden geïnsemineerd. In 1980 wer-

organiserende Polen. Die rangorde werd

den de eerste resultaten bekend. Die veroor-

bepaald op grond van de in Nederland heer-

zaakten verbijstering bij de Friese stamboek-

sende uitbetalingswijze van de melk, inclusief

top. Dat de dochters van Holsteinstieren uit

eiwit, waarop in de overige landen nauwelijks

Ze waren wereldberoemd en
wanneer ze eens in de vijf jaar in

wereld bewonderend kijken. De

betere prestaties werden geleverd.
Door verre nakomelingen, maar dat
was een schrale troost.
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KERST HUISMAN

Kornelis Kuperus in Marssum. Die won enkele
jaren na aankomst de wisselbeker voor de
hoogste boterproductie in dertig dagen. Een
regelrechte sensatie, die de naam van de
Friese koeien voor altijd vestigde.

Stamboekkoe
In het stamboekhuis in Leeuwarden gold in
de tientallen jaren die volgden een regime,
dat vooral was gericht op strikte handhaving
van de regels. Al heel vroeg werd naast de
Akke 33B van Harm de Hoop in Winsum. In 1959 won ze als
jonge koe de eerste prijs op de jubileumkeuring van het FRS
in Leeuwarden. Ze was toen 1.25 meter groot, net groot
genoeg om stiermoeder te worden. De huidige kampioenskoeien zijn vaak 30 cm groter.

stamboekregistratie de keuring op exterieur

Bijschrift

ingevoerd. Daarnaast werd de controle op de
melkproductie gestimuleerd, veel meer dan in
de rest van het land. Verder had men oog
voor de bestrijding van besmettelijke ziekten,

was geselecteerd. De dochters van

zoals tbc. Vooral secretaris Edzard van

echtgenoot liet hij bepeinzen: ‘Wêrom sil in

Nederlandse stieren groeiden bovendien

Welderen baron Rengers van het Friesch

boer, as hy wat ta oansjen komt en ta ûntjouwing, as de noed foar hieltyd wer opbrekken

matig. Het bleven minikoetjes in vergelijking
met de rijzige Holsteinkinderen.

Furore
Hoe had het zo ver kunnen komen? Het
Friese vee was toch al sinds mensenheugenis
wereldberoemd? Toen in 1874 in Amsterdam

Al heel vroeg werd naast
de stamboekregistratie
de keuring op exterieur
ingevoerd

him net mear pleaget, syn lân ynoarder is, net
ris sin krije om namme te meitsjen mei syn
fee?’ Het duurde na de Tweede Wereldoorlog
slechts enkele jaren voordat de export weer
op gang kwam. Friese exporteurs, als de firma
Schaap, zetten met grote letters in forse
advertenties: ‘Het Friese vee is het beste ter

een nationaal stamboek werd opgericht,
wilde men daar in Friesland niks van weten.

Rundvee Stamboek (FRS) had oog voor deze

wereld.’ Niemand weersprak dat. Intern was

Het was ver uit de buurt en gefortuneerde

zaken. Hij regeerde veertig jaar lang, tot

er overigens wel enige wrijving, want de

boeren zaten in het bestuur. De belangrijkste

1940, met harde hand. Het aantal stamboek-

kunstmatige inseminatie (KI) kwam al snel na

reden was dat het Friese vee toch niet verge-

boeren bleef beperkt, ze vormden een elite

de oorlog van de grond. Vooral in het oosten

lijkbaar was met dat in de rest van het land?

die hun overtollige koeien voor mooie prijzen

van de provincie waar kleine bedrijfjes waren,

Dus werd in 1879 in Reduzum een eigen

verkochten. Dat gebeurde ook naar de overi-

werden steeds meer koeien niet drachtig

stamboek opgericht voor puur Fries rundvee.

ge provincies waar vooral de gezondheidstoe-

omdat ze door de stier (van de stierenvereni-

Die stamboeken kwamen er in feite omdat

stand achterbleef bij de Friese. Een stamboek-

ging of de ‘grote’ buurman) een infectie

Amerikaanse kopers in Friesland en Noord-

koe uit Friesland sprak de kopers aan. In

opliepen. De KI bood de oplossing, maar daar

Holland zwartbonte koeien hadden ontdekt.

Friesland droomden boeren van een carrière

was niet iedereen gelukkig mee. De topfok-

Die pasten precies in hun plannen om hun

als stamboekfokker. Reinder Brolsma schetste

kers waren gewend dat ze het grootste deel

jonge zuivelindustrie rond de snel groeiende

in zijn boek Richt met veel gevoel zo’n jonge

van hun stierkalveren leverden aan boeren als

grote steden van de grond te krijgen. Ze kon-

deelnemer aan de jaarlijkse stierenkeuring in

dekstier voor hun koeien. Die lucratieve ver-

den bijna onvoorstelbare hoeveelheden melk

Leeuwarden, waar de winnaars uitgroeiden

koop dreigde te stagneren omdat bij massaal

produceren. De Amerikanen boden veel geld

tot nationale helden. Brolsma schrijft: ‘Richts

gebruik van KI minder stieren nodig waren.

en dat paste de boeren aan de vooravond van
de grote landbouwcrisis, maar ze wilden ook
zekerheid over de herkomst van de koeien.
Vandaar de stamboeken, alleen deden ze in
de eerste jaren nauwelijks meer dan netjes
noteren waar de koeien waren ingeschreven.
In de statuten stond echter wel dat ze ook
daadwerkelijk de verbetering van het vee
zouden bevorderen, en zeker het uiterlijk,
wilden oppoetsen. Voor dat doel werd al
gauw een deskundige inspecteur ingehuurd.
In Amerika maakten veel Friese koeien furore.
Zoals Mercedes uit de stal van boer-exporteur

Provinciale koeienkeuring te Leeuwarden. Demonstratiegroep vrouwelijke nakomelingen van de stier Haubois Anna’s Adema,
1966. (Tresoar, Johannes Doedes de Jong)
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de duurste stieren. Want in hun

genoemd. Het vetgehalte in de melk ging

beleid imiteerden de bestuursleden,

gelukkig wel omhoog.

vaak geadviseerd door de deskundi-

De vijfjaarlijkse jubileumkeuringen in

gen van het stamboek, de koers van

Leeuwarden waren een feest. Massaal kwa-

de fokkers. Voor kapitale bedragen

men boeren kijken naar het puikje van de

werden de mooiste stieren aange-

stamboekfokkers. Bij de zwartbonten stam-

kocht. Als die kampioen werden in

den ze (in bijna heel Nederland) af van stam-

Leeuwarden, kregen de kopers

vader Adema 197 uit stal Knol in Hartwerd.

schouderklopjes tijdens de nazit in

Op de keuringen regeerde het ‘dubbeldoel’,

één van de café’s aan de Lange

wat in de praktijk betekende: een matige

Marktstraat.

melkproductie en een flinke aanleg voor

Rond 1950 waren er in Friesland

vlees. Er was reden om tevreden te zijn. Op

zo’n vijftien KI-verenigingen.

de showdagen kwamen belangstellenden uit

Jaarlijks werden er enkele jonge

alle delen van de wereld om te genieten van

stieren aangekocht en ingezet. De

de ‘progressie’ van de Friese fokkerijtop, die

ervaring had geleerd dat de

meer en meer ging leunen op de uniformiteit

bevruchtingsresultaten van jonge stieren vaak

van de vertoonde koeien en stieren. De

beter waren dan van de oude. Het resultaat

export ‘all over the world’ vanuit Friesland

Die fokkers hadden een flinke inbreng in de

was dat het gros van de koeien drachtig werd

bedroeg sommige jaren wel 10.000 jonge die-

leiding van het stamboek, voorzitter Jan

van stieren, die soms weliswaar met veel

ren en onder hen waren beroemde uitschie-

Wassenaar was er één van. Hij waarschuwde

stamboekpunten pronkten, maar waarvan

ters. Topstieren gingen naar vermogende boe-

op bijna elke vergadering voor de gevaren

nog met geen enkele zekerheid gezegd kon

ren in Zuid-Afrika of naar KI-verenigingen in

van KI. Hij vroeg zich af of de natuurlijke

worden hoe ze zouden fokken. Helaas bleek

Frankrijk. Ze werden soms voor een kwart

voortplanting na generaties niet in het

in veel gevallen na jaren dat hun prestaties

miljoen gulden verkocht, nog voor ze hadden

gedrang zou komen.

als fokstier beneden de maat waren. Het

bewezen of ze werkelijk iets in hun mars had-

kwaad was dan al geschied. Het was boven-

den. Kampioen in Leeuwarden, dat was hun

Fokstier

dien de vraag of het door het FRS nagestreef-

enige verdienste. Enkele jaren later zou vaak

Het viel allemaal geweldig mee voor de top

de exterieurideaal ook werkelijk het beste

blijken dat ze niet anders dan slechte doch-

van de fokkerij. De KI groeide als kool en de

was. Toen professor Pieter Hoekstra, boeren-

ters leverden. Dat kwam de naam van het

vele leden stonden garant voor de gezamen-

zoon uit Garijp, in 1957 werd benoemd als

Friese vee natuurlijk niet ten goede.

lijke aankoop van de beste stieren. Althans,

hoogleraar aan de veterinaire faculteit van de

Minne en Els Blanksma bij Sunny Boy.

Een boer is in 1963 bezig met de voorbehandeling bij het
melken, belangrijk voor een goede kwaliteit van de melk.
(Foto Johannes Doede de Jong, Tresoar)

Utrechtse universiteit stelde hij zich zeer kri-

Crisis

tisch op. Uit harde cijfers concludeerde hij dat

Begin jaren zeventig dienden zich de eerste

het met de productiviteit en de duurzaam-

tekenen van de crisis aan. Die werden vooral

heid van het Nederlandse zwartbonte vee de

gesignaleerd door de jonge Wageningse

verkeerde kant op ging. Hij zette vraagtekens

hoogleraar Rommert Politiek, boerenzoon uit

bij het beleid van de stamboeken. Dat werd

Wons. Hij wees de KI-verenigingen op de

hem niet in dank afgenomen. ‘Wat weet zo’n

haast amateuristisch wijze waarop ze hun stie-

veearts daar nou van?’, schamperde men op

ren selecteerden en exploiteerden. Politiek

stamboekvergaderingen. Daar hield men vol

suggereerde een nieuwe manier van stierbe-

dat de Friese koe met haar adellijke kop en

heer. Van elke jonge stier dienden zo’n dui-

haar mooie bespiering nog altijd de beste van

zend jonge koeien geïnsemineerd te worden,

de wereld was. En ‘het zesde zintuig’ van de

waarna de stier ‘op wacht’ kwam tot enkele

topfokkers had toch ook in het verleden de

honderden dochters hun prestaties lieten zien.

juiste weg gewezen?

Dan zou het finale oordeel over de stier worden geveld: de slechte verervers gingen naar

14

Export

de slager, de beste dienden massaal ingezet te

De cijfers logen intussen niet. De melkproduc-

worden als fokstier. Daarvoor was overigens

tie van de koeien steeg niet of nauwelijks,

nodig dat de KI-verenigingen na jaren van

terwijl de omstandigheden op de melkveebe-

dralen eindelijk overgingen tot het diepvrie-

drijven beter werden en er steeds meer

zen van sperma, waardoor veel meer insemi-

krachtvoer werd verstrekt. Een gemiddelde

naties zouden kunnen worden uitgevoerd dan

van 4300 kg melk per jaar kon in de jaren zes-

tot die tijd. Dat vergde investeringen, die

tig moeilijk meer imponerend worden

alleen grote clubs konden opbrengen. Dat had
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terug met sombere ver-

doses sperma, een wereldrecord. Nog belang-

halen. Sommige KI-lei-

rijker was dat hij duizenden dochters verwek-

ders waren positiever

te, die de beste van hun stal werden. Zijn

en kochten er stieren.

wereldwijde invloed bleek bij zijn dood in

Als een soort van com-

1997. Het Amerikaanse weekblad Times nam

promis werd besloten

een doodsbericht op. Sunny Boy verdiende

proeven op te zetten

een standbeeld. Dat beeld stond eerst bij het

om te kijken of de

kantoor in Heerenveen en sinds enkele jaren

Holsteins in Nederland

heeft het een plek gekregen in Arnhem, voor

werkelijk beter en effi-

het kantoor van de landelijke organisatie CRV

ciënter waren. Boeren

(Coöperatieve Rundveeverbetering). Alle vol-

wachtten die resultaten

gers van het oude Friese stamboek zijn intus-

niet af, maar kochten

sen gefuseerd tot een landelijke coöperatie

massaal sperma uit

met vestigingen in alle delen van de wereld.

Amerika en Canada. In

Wageningse studenten in de stal bij Klaas Knol in Hartwerd.

Duitsland, waar eerder

Les

Holsteinstieren werden

De Friese koe heeft sinds het Poolse echec, nu

ingezet, werden duizenden jonge koeien

zo’n dertig jaar geleden, letterlijk een nieuw

gekocht. Geen goed signaal voor onze export,

gezicht gekregen. Ze is decimeters groter,

weer tot gevolg dat de verenigingen moesten

dat merkten boeren en exporteurs. Toen de

produceert per jaar minstens tweemaal zoveel

gaan fuseren. Toen hij zag dat zijn plannen

FAO-proef in Polen werd afgerond, was er

melk (uit prachtige en haast onverslijtbare

slaagden, pakte Politiek een tweede heikel

geen enkele ruimte meer voor misverstand:

uiers) en heeft zelfs de gehalten nog weten

punt aan. Hij organiseerde een proef waarbij

het tijdperk van het oude Fries-Hollandse

aan te trekken. Voor het vlees zijn er intussen

hij een willekeurige groep jonge koeien uit

zwartbonte vee was voorbij. Het eerbied-

specialisten gekomen. De melkkoeien zijn

Friesland vergeleek met een groep uit Noord-

waardige stamboek vierde in 1979 nog met

topatletes geworden, met al hun kwaliteiten.

Holland. Na enkele jaren werd duidelijk dat de

glans het eeuwfeest (en werd koninklijk). Een

Er zijn ook problemen, die liggen op het

aanleg voor melkproductie bij de Noord-

jaar later vond de fusie plaats met de bond

gebied van vruchtbaarheid en duurzaamheid.

Hollandse koeien belangrijk hoger lag, terwijl

van KI-verenigingen. De progressieve Andries

Hier en daar denkt men al weer aan dat oude

ze ook nogal meer hoogtemaat vertoonden.

Osinga werd voorzitter, Piet Scheer directeur

evenwicht in het koeienlijf. Eén ding is zeker:

De zwakke punten van de Friese fokkerijtrend
kwamen pijnlijk duidelijk aan het licht. De
gevolgen waren groot. Na bijna een eeuw verbod moest het Friese stamboek zeer tegen
haar zin toezien dat de grenzen opengingen
voor koeien (en vooral stieren, ook voor de KI-

de Friese boer heeft zijn les geleerd. Hij zal

De productie van de
nieuwe generaties Friese
zwartbonten steeg
opzienbarend

verenigingen) uit andere delen van het land,
Noord-Holland natuurlijk voorop.

zich niet weer isoleren en blindstaren op de
vermeende verdiensten van zijn eigen koe. Hij
gebruikt met moderne methoden, zoals DNAonderzoek, het genetisch potentieel uit de
hele wereld. Met als (kleine) troost misschien:
de oorspronkelijke genen van al die dieren

en Rommert Politiek adviseur. Friesland koos

komen van origine uit het Friese land. <

voor de nieuwe koers. Het ging snel. De pro-

Nieuwe koers

ductie van de nieuwe generaties Friese zwart-

Het tij viel niet meer te keren. Steeds luider

bonten steeg opzienbarend. Niet alleen

klonk de roep om fokstieren, Holsteins, uit de

omdat de ‘nieuwe’ genen hun invloed niet

Verenigde Staten in te schakelen, niet alleen

misten, maar ook omdat de nieuwe generatie

uit de hoek van de KI-verenigingen, maar ook

koeien in de pas gebouwde ligboxenstallen

van progressieve boeren. De Holsteins waren

nogal betere omstandigheden trof dan eerder

rechtstreekse afstammelingen van die Friese

in de bedompte Friese stallen. Een opvallend

en Noord-Hollandse koeien en stieren, die

groot aantal Friese boeren nam het voortouw

een eeuw eerder naar Amerika waren ver-

bij de nieuwe koers. Daar waren niet de top-

kocht. Toen waren ze de meest melkrijke van

fokkers van vroeger bij, die richtten mokkend

de wereld. Terwijl in Friesland sindsdien het

een eigen clubje op. De boeren investeerden

dubbeldoel van melk en vlees, werd nage-

in moderne genen en oogstten succes. Zoals

streefd, bleven de Holsteins in Amerika gespe-

Minne Blanksma uit Schalsum. Hij fokte de

cialiseerd als melkproducentes, ook nog uit-

stier Sunny Boy, uit Amerikaanse en Canadese

blinkend in fraaie uiers. De eerste stamboek-

bloedlijnen en uit zijn oer-Friese Pietjes. De

deskundigen die gingen kijken, kwamen

topstier produceerde meer dan twee miljoen

> Verder lezen:

• Bert Theunissen, De koe, Amsterdam, 2010
• Reimer Strikwerda, Revolutie in het dierenrijk,
Doetinchem, 2007
• Reimer Strikwerda, Een eeuw Fries stamboekvee,
Leeuwarden, 1979
• Wouter Zwart, Tachtig jaar Friesch Rundvee
Stamboek, Drachten, 1960

Reimer Strikwerda (1941, Winsum) was jarenlang
hoofdredacteur van tijdschriften op het gebied van de
rundveeverbetering, waaronder het magazine Veeteelt.
Hij schreef een aantal boeken over de geschiedenis van
de rundveehouderij en de kunstmatige inseminatie bij
dieren, zoals Een eeuw Fries stamboekvee (1979),
Melkweg 2000 (1998), Revolutie in het dierenrijk (2007)
en Koers van Koeien (2010). Voor Veeteelt schrijft hij
geregeld artikelen over de historie van het Nederlandse
en Vlaamse rundvee en verzorgt de rubriek Koe en
kunst, waarin beeldende kunstenaars worden geportretteerd die de koe als onderwerp hebben.
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REIMER STRIKWERDA

Melkerstiid van Hiske Wiersma, olieverf op doek, 60 x 140 cm, 2010

Friese koe als
geliefd kunstobject
De Friese koe heeft in de loop van de tijd heel wat roem geoogst. Niet alleen als productiekoe, maar ook als
populair object voor beeldend kunstenaars. Tal van schilders en beeldhouwers hebben haar op eigen wijze weergegeven.

M

Marleen Felius (1948) uit Rotterdam is al sinds

de kalfjes drinken. Ze koos koeien op de

altijd het machtige dier uit haar jeugdjaren is.

het begin van de jaren zeventig onder de

Leeuwarder veemarkt als afstudeeropdracht

In andere werken, van jonge kalfjes bijvoor-

indruk van de koe. Ze heeft haar bekwaam

aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

beeld, toont Hiske Wiersma dat ze de bouw

geschilderd en bestudeerd. Dat resulteerde in

Ze hield van de sfeer op de markt en bleef er

van het dier tot in het detail kent. In de loop

het standaardwerk Rundvee, rassen van de

vaak tot de laatste koeien er nog stonden.

van de jaren is haar werk meer naar de

wereld. In 2008 kwam ze naar Harlingen om

Juist die schonkige, magere koeien trokken

abstractie gaan neigen. De agrariërs onder de

voor galerie De Vis te schilderen. Ze ontdekte

haar aan, ze bestudeerde er hun anatomie.

liefhebbers van haar werk zien liever dat ze

in Friesland maar liefst 24 verschillende koeien-

Hiske Wiersma is de koe sindsdien min of meer

zich aan de werkelijkheid houdt.

rassen, waaronder nog net de oude Fries-

trouw gebleven. Naast haar andere portretten

Hollandse zwartbonte. Hiske Wiersma (1969)

blijft de koe haar eerste liefde. Ze schildert niet

Landschap

uit Stiens raakte als jong meisje al onder de

meer op de veemarkt, maar werkt in een eigen

In de vorige eeuw voelden Friese schilders

indruk van de koe. Bij boer Roel Bokke Span –

atelier in Berltsum waar ze ook een galerie

zich ook al aangetrokken tot landschappen

de bekende fierljepper – in Stiens haalde ze,

heeft. Ze blijft gebiologeerd door de prachtige

met koeien. De bekendste onder hen is waar-

uit school, de koeien uit het land en hielp ze

vormen van de koe die in haar beleving nog

schijnlijk Ids Wiersma (1878-1965) die in

16

Fryslan_HT_4_juli_2011

24-06-2011

11:26

Pagina 17

Tjerk op zee sneuvelde, schilderde Tjeerd
Bottema (1884-1978) zijn bekende koeienportretten. Ook Gerben Rypma (1878-1983) hoort
in dit rijtje thuis. In het pas verschenen boek,
Gerben Rypma de keunstner fan it dûbele
krús, over deze bijzondere kluizenaar uit
Blauhûs is een keur aan tekeningen en schilderijen van landschappen en boerderijen met
koeien weergegeven. Wat deze vier generatiegenoten verbindt, is de precieze manier
van weergeven, waardoor hun werk naast
artistieke ongetwijfeld historische waarde
heeft.

Charmante verschijning

Schilderij van Egnatius Ydema. (Museum Smallingerland)

Het is begrijpelijk dat de koe niet aan de aandacht van de kunstenaars kon ontsnappen.
Zelfs mannen van de wetenschap vielen voor
haar charmante verschijning. De Utrechtse
leraar van de veeartsenijkundige hogeschool
Gerardus Hengeveld reisde rond 1865 het
land door om het Nederlandse vee in zijn
boek Rundvee te beschrijven. Hij raakte helePasgeboren kalf van Hiske Wiersma, olieverf op doek,
120 x 80 cm, 2010

maal in de ban van de Friese koeien die hij bij
burgemeester Egidius van Beijma op Dekema
State in Weidum mocht bekijken. Hij roemde

opdracht van bankier Tjisse Kuperus (van de

haar ruime maten en vooral haar ‘groot ont-

coöperatieve Zuivelbank) tientallen tekenin-

wikkelde uier’. En toen hij zich in Noord-

gen en schilderijen maakte van de Friese

Holland in de zwartbonte koeien verdiepte,

boerderij. Daarbij zijn ook mooie beelden van

kwam hij tot de conclusie dat ‘men in Noord-

Friese koeien, bijvoorbeeld in de ‘jister’ van

Holland niet buiten Fries vee schijnt te kun-

Heechhiem. Zijn tijdgenoot Sjoerd Kuperus

nen’. Toen Iman van den Bosch in 1906 van

(1893-1988) is vooral bekend geworden door

het Nederlandsch Rundvee Stamboek de

‘Met grote, uitkomende ogen ziet de Friese

zijn schetsen van koeien, die hij aantrof in het

opdracht kreeg een studie te maken van het

koe U zachtmoedig aan.’ Hij kende haar ‘een

zuidwesten van de provincie. Kuperus was

vee, kwam hij tot de (voor niet iedereen wel-

zekere élégance’ toe. Diverse schilders schil-

een scherpe waarnemer. Hij was vooral een

gevallige) slotsom dat de Noord- en Zuid-

derden koeien, maar dan vooral als aankle-

meester met het potlood, een meesterlijke

Hollandse zwartbonten voortgekomen waren

ding van hun landschappen. De Wageningse

tekenaar. In dezelfde periode waren de

uit het Friese ras. Dat voorzag de kenner van

hoogleraar Dirk Leonard Bakker gebruikte

broers Bottema aktief. Toen zijn oudere broer

die dagen van een lyrisch commentaar, zoals

schilderijen als ‘bewijs’ dat de Nederlandse

Richting melkstal van Hiske Wiersma, olieverf op doek, 90 x 190 cm., 2011.

Schilderij van H. Bloemhof uit 1933. (Oudheidkamer Wolvega)

koe door de eeuwen heen veelkleurig was en
dat de zwartbonte, de Friese, versie nog relatief jong is. Dat blijkt trouwens ook uit de
eerste inschrijvingen in het Friesch Rundvee
Stamboek van 1879, toen naast zwartbonten
koeien van vrijwel alle tinten voorkwamen. Al
na enkele jaren werden, onder druk van de
Amerikaanse kopers, alleen nog maar zwartbonten ingeschreven – uitgezonderd die paar
roodbonten, die nog net werden getolereerd.

> Verder lezen:

• www.hiskewiersma.nl
• Magazine Veeteelt, Koe en kunst
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D

Internationale
belangstelling
voor topstieren

De roem van het Friese vee trok Fransen (‘dikwijls in charmant damesgezelschap’, aldus de
Leeuwarder Courant van de volgende dag),
Duitsers (in ‘uniforme groene kledij en jagershoeden’), ‘nog meer exotische vogels zoals
die jonge Israeliër Solel Shafran’, ‘de kleine
Engelse herenboer Leslie T. Good, die compleet met een puntbaardje en een sik de
Friese stierenadel met critische ogen bekeek’
en een groep uit Wales die spontaan in zingen uitbarstte. Buitenlandse veekooplieden
wisten in die jaren vele malen Leeuwarden te
vinden. Al voor de Eerste Wereldoorlog was

Het was op 6 mei 1953 niet zomaar een dag in Leeuwarden. De Friese

het Friese aandeel in de verspreiding van

hoofdstad ademde op die dag in mei een internationale sfeer. Dat kwam

Nederlands vee over de wereld aanzienlijk. In

door de aanwezigheid van zo’n achthonderd buitenlanders, die voor de
stierenkeuring van het Friesch Rundvee Stamboek kwamen.

18

1900 kwam generaal Botha, eerste minister
van de Transvaalkolonie op bezoek bij fokkers
in Marssum en Aldtsjerk. Ook lieten toen al
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Kampioenen
Die stierenkeuring van 1949 was de eerste
naoorlogse jubileumkeuring, die sindsdien
eens in de vijf jaar werd gehouden. In 1954
was dat voor de laatste maal op de
Wilhelminabaan die daarna moest wijken voor
nieuwe wegen en kantoren. De show van
1954 vond plaats onder een ideaal gesternte.
Aan de vooravond vond niet alleen de onthulling van het standbeeld voor de Friese koe,
bekend als Us mem, op het Zuiderplein plaats,
ook kregen diverse bestuursleden en medewerkers een koninklijke onderscheiding. Voor
de kampioenskoe was er de gouden medaille
van de koningin. Wie de jaren erna bij Koos
Seinstra in Aldtsjerk kwam, moest zeker even
in de prijzenkast kijken: Boukje 84 had de prijs
De sjah van Perzië kwam in 1959 op bezoek bij de boerderij van Wassenaar in Jelsum. Rigtje Wassenaar ontving het gezelschap,
waaronder Prins Bernhard.

uitgereikt gekregen. En vol spanning keek
men uit naar de nieuwe stierenkampioen. De
onoverwinnelijke Súdhoekster Piet Eduard van

Fransen en Japanners van hun belangstelling

Sudema: ‘Op de Wilhelminabaan was het de

Theun Oostenbrug uit Vrouwenparochie – hij

blijken. In 1991 kwam een Japanse delegatie

beurt van Leopold Jan om het zware lijf voor

was driemaal kampioen geworden – was naar

Friesland nog bedanken voor koeien die in

de kampioensmars in beweging te zetten en

Douai verkocht, nu was het de beurt aan zijn

1907 geleverd waren.

te midden van de andere bekroonde stieren

zonen. En ze stelden – tenminste op dit ter-

maakte hij de verplichte ererondjes. Hij deed

rein- niet teleur: Pietje’s Eduard van Hendrik

Persoonlijkheid

dat, zoals het krachtpatsers betaamt, een

Jepma uit Mantgum werd de nieuwe kampi-

Het werd eigenlijk vooral pas na de Tweede

beetje sullig en goedmoedig. Even later

oen. Duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland bezochten drie dagen lang de keurin-

Wereldoorlog een grote en grootse affaire.
De Friese veefokkers hadden met hun werk
kwaliteitsresultaten bereikt die tot in ZuidAmerika en het Sovjetblok de aandacht trokken. De Friese stierenindustrie draait op volle
toeren, kon de Leeuwarder Courant in oktober 1958 melden. En al eerder had de krant

Duizenden bezoekers uit
binnen- en buitenland
bezchten drie dagen lang
de keuringen

gen. De Leeuwarder hotels waren al maanden
van tevoren volgeboekt en ze deden geweldige zaken. Dat laatste gold natuurlijk ook voor
de succesvolle inzenders: die van de koeien
omdat de pas opgerichte KI-verenigingen
stiermoeders met adel en fraaie belijning
zochten, die van de stieren omdat ze direct

bericht dat Luxemburg zich nu ook had
gevoegd in de rij van landen die aasden op

kwam er op de veemarkt een heel legertje

Friese topstieren. Bovendien was er een

fotografen op af, maar toen gedroeg hij zich

proefzending van 300 doses sperma naar

als Greta Garbo op haar laatste reis in Italië.

Formosa gegaan. Daarmee werden koeien

Hij wilde zich niet op de kiek laten zetten en

geïnsemineerd, waardoor de Friese veekwali-

een bevallige houding aannemen. De binnen-

teit zich verder kon verspreiden. De Friese

en buitenlandse fotografen lagen er tenslotte

stieren gingen de hele wereld over. Het stati-

op hun knieën bij en al die tijd had een poli-

on voor Kunstmatige Inseminatie in het

tieagent de handen vol om het publiek, dat

Franse Douai kocht bijvoorbeeld een aantal

zoals gewoonlijk graag met een beroemdheid

topstieren aan, die dan weer sperma leverden

op een foto wil, op een afstand te houden.’

voor koeien in Friesland. Ze werden in de

Op 8 april 1952 berichtte de verslaggever over

Leeuwarder Courant ook niet als beesten

de keuring in Franeker: ‘De regen, die de keu-

beschreven, maar als persoonlijkheden. Dat

ringsdag in Franeker gister ontsierde, had dit

was vooral het werk van de landbouwredac-

voor dat er nu ook een aantal bouwboeren

teur Jildert Zuidema (hij schreef zijn naam

een geldig excuus hadden om naar de oude

overigens bij voorkeur als Sudema). Enkele

Academiestad te reizen. Hier stapte de k.i.-

fragmenten (uit de vele) mogen dat duidelijk

stier Zwarte Piet met 82 pnt. uit de ring. De

maken. Op 28 september 1949 meldde

oude heer was vrij wat onrustig.’

Bijschrift
Bijschrift
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Keimpe, Haubois Wouter, Haskera Diamant of
simpelweg Douwe, Tiemen, Jan of Lord. Veel
bedrijven, die op de stierenkeuringen goede
zaken deden, zagen het belang van een eigen
‘imago’ in. Ze verzekerden zich bij het FRS
tegen een kleine vergoeding van een
beschermde bedrijfsnaam, een ‘naam van oorsprong’. Zo wist men dat alle Rotterda’s
waren gefokt door Jarig Schaap in Dearsum
en Ritske Velstra uit Marssum wist uit de
paardenwereld dat naam en show geld konden opbrengen: zijn stieren heetten Amarilla.

Productie
Begjin jaren zeventig kwam de kentering van
de glorie. Achteraf gezien werd er decennialang teveel waarde gehecht aan een fraai uiterlijk. Zolang dat veel geld opbracht, leek er geen

Koningin Juliana bij de stal bij Wassenaar te Jelsum, 1950.

vuiltje aan de lucht en was er geen reden om
gigantische prijzen konden vragen voor de

kwam naar Jelsum. De sjah klopte pronkstier

het roer om te gooien. Maar in het buitenland

winnaars van de show.

Jelsumer Gerard Wouter op zijn rug en er

wilde men stieren die melkkoeien leverden en

trok een rilling door het beest, aldus de

dat konden de Friese kampioenen steeds min-

Klinkende namen

Leeuwarder Courant. Ook andere stieren

der. Bovendien werden door steeds vaker

De toon en de trends in de Friese veefokkerij

mochten er in die jaren wezen. Adema 561 –

optredende ziekten de keuringen afgelast of

werden lange tijd gezet door Jan Nannes

zoon van Jelsumer Gerard Wouter, die na zijn

belangrijke deelnemers, zoals intussen de KI-

Wassenaar in Jelsum, de broers Dirk en Klaas

kampoenenjacht ook al weer afreisde naar

verenigingen, lieten verstek gaan. Toen het

Knol in Hartwerd en het KI-station De

Douai – bijvoorbeeld, die net als zijn vader

Friese stamboek en de KI-verenigingen in 1980

Takomst te Gytsjerk. Vooral Wassenaar reisde

meerdere jaren het kampioensrozet kreeg

een verbond sloten, werd gekozen voor een

de hele wereld af om het Friese vee te pro-

aangeboden door FRS-voorzitter Haije

nieuwe show: een demonstratie van dochter-

moten. Het bedrijf werd na zijn overlijden in

Boersma. Hij was eigendom van de gebroe-

groepen van stieren. Nu konden de boeren

1958 nog een aantal jaren voortgezet door

ders Knol, maar hij werd geëxploiteerd door

zien wat ‘hun’ stieren werkelijk presteerden.

zijn weduwe Rigtje Wassenaar-Boelstra. Zij

een grote groep Friese topfokkers en hij was

Opnieuw stroomde de Frieslandhal vol: duizen-

kreeg in mei 1959 de sjah van Perzië op visite,

jarenlang gestationeerd in het KI-station van

den veehouders uit heel Nederland (en voor-

toen deze een officiëel staatsbezoek aan

Gytsjerk. Daar waren mannen als Broer

zichtig ook weer uit het buitenland, van waar-

Nederland bracht. Ook koningin Juliana

Oostenbrug en Anne de Jong ware kunste-

uit sommige vaders intussen waren geïmpor-

naars in het toiletteren en voorbrengen van

teerd) kwamen kijken naar al die jonge koeien.

de toppers op keuringen. Jildert Sudema wist

Geen show meer, maar wel degelijke informa-

in de krant van 8 mei 1964 over Adema 561 te

tie – gestoeld op degelijke cijfers, die directeur

melden: ‘Hij mag op het ogenblik de topstier

Piet Scheer op eigentijdse wijze naar voren

van het Friese stierendom genoemd worden

bracht. Sommige Friese boeren moesten niks

en is volgens de verhalen ook de intelligent-

hebben van die moderne fratsen. Ze zagen in

ste stier, een dier waarmee – in tegenstelling

1995 hun Friese stamboek ook al opgaan in het

met zoveel mensen – te praten valt.’ Ook al

nationale geheel. De Holsteinstieren verdron-

een persoonlijkheid. De beesten hadden klin-

gen hun oude Fries-Hollandse vaderdieren uit

kende namen. Uit de opsomming van elf stie-

de top van de stierenkaarten die waren geba-

renvaders in de krant van 2 oktober 1952

seerd op cijfermateriaal, uit de computer in

blijkt dat: Rotterda Paul, Súdhoekster Piet

Arnhem. De stieren waren opgesloten in de KI-

Eduard, Anna’s Adema, Bûtenmoark Juwiel,

stations, zoals in Gytsjerk. Het waren bastions

Infanterist, Rottumer Paul Sikkema, Diamant,

geworden. Niemand kwam er binnen en het

Zijlstra XLVII, Rudolf Jan, Rosjes Athleet en

personeel moest eerst douchen voor ze bij de

Adema CCLXXIX. Andere namen van toen en

stieren mochten komen. Over keuringen – zoals

van later jaren waren: Tittenser Rooskes

in de topjaren – dacht niemand meer – stieren

Adema, Amarilla Keizer Anna’s Adema,

werden niet meer afgerekend op hun uiterlijk,

Súdhoekster Manolito, Jeltjes Cri Cri, Blitsaerd

maar op hun prestaties als fokstier. <
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THEMA
Simon Ates Knol had zijn aanleg als
veeverbeteraar niet van een vreemde. Ook zijn vader, Ate Sijmens,
stond in de verre omtrek bekend als

REIMER STRIKWERDA

Simon Knol legde basis
voor klassieke Friese koe

een ondernemend man die streefde
naar het beste. Net voor hij in 1880

familieteelt, die met succes streefde naar een
zwartbonte koe met meer inhoud en breedte

overleed, werd kaas van zijn boer-

dan de nogal schonkige melkgeefster, die

derij bekroond op de internationale

voorheen standaard was in Friesland. Hij legde

tentoonstelling in Londen. Na het

de basis voor de ‘moderne’ koe. Als voorlopig

overlijden van Ate Knol nam Simon

hoogtepunt werd de fokstier Adema’s Athleet
geboren, een verre nazaat uit de Adema die

de grote boerderij in Hartwerd over.

bij Sjoeke Adema in Sint Nicolaasga was gebo-

Daar arriveerde in 1894 de koe

ren. Adema’s Athleet was een stier naar het

Adema die de stammoeder zou

hart van de boer. Nog veel prominenter zou de
rol worden de in 1934 geboren Adema 197,

worden van de bekendste koeienfa-

die Adema’s Athleet tweemaal als grootvader

milie in Nederland.

kende. Als jonge stier werd hij maar nauwelijks
goed genoeg geacht om ingeschreven te worden in het stamboek. Adema 197 was een laat-

Schilderij van koe Adema 197, de stamvader geschilderd door
Gerardus Adema. (bron?)

bloeier, die als volwassen stier in 1938 kampioen werd op de stierenkeuring in Leeuwarden.
Hij was toen al verkocht aan Jan Wassenaar in
Jelsum, die de kansen van de stier veel commerciëler wist uit te buiten dan Simon Knol
had gedaan. Die beleefde net niet meer dat de
stier preferent A werd verklaard, de hoogste
beloning voor een stier. Dat was nu niet omdat
hij er zelf mooi uitzag, maar omdat hij prima
nakomelingen naliet. Twintig jaar na zijn dood
(in 1961) was meer dan 95 procent van alle
zwartbonte stieren, die in Nederland op de
stierenkeuringen werden getoond, rechtstreek-

Boerderij van Simon Knol te Hartwerd waar de bekende stier
Adema CXCVII is gefokt. (Tresoar)

se nakomeling van Adema 197. Onder hen
intussen ook alle invloedrijke KI-stieren van dat

werd gevoerd. Sommige leden van het perso-

moment.

neel werkten decennia lang bij de broers, die
beide ongetrouwd bleven. Het ging uiteinde-

Triest einde

lijk mis met de Adema’s. Ze leverden haast

Simon Ates Knol overleed in 1940 en werd

aan de lopende band kampioensstieren, maar

temidden van zijn voorouders begraven aan

die waren er mee verantwoordelijk voor dat

de voet van het klokkentorentje op het

het met de productiviteit van de Friese melk-

De bescheiden Simon Knol (1860-1940) was

Hartwerder kerkhof. Het bedrijf werd voort-

veestapel ronduit slecht ging. Het ogenschijn-

een perfectionist. Dat gold wanneer hij in het

gezet door zijn zoons Dirk en Klaas. Zij profi-

lijke succes weerhield hen er (natuurlijk) ook

dorp ging dammen, maar ook voor de kippen

teerden vooral financieel volop van de waar-

van stieren uit andere stallen, met meer pro-

en eenden op het erf en vooral de schapen en

den die in de veestapel waren verankerd. De

ductiepotentie, in te schakelen. Toen de beide

de koeien. Het moet voor hem een gloriedag

KI-verenigingen in binnen- en buitenland

broers rond 1980 overleden, was de duizend-

zijn geweest toen hij in september 1913 uit

stonden vaak al op de stalvloer, wanneer één

ste Adema geboren, maar van de oude glorie

handen van de jonge koningin Wilhemina de

van de topkoeien afkalfde, in de hoop beslag

was weinig meer over. <

medaille kreeg voor de beste bedrijfsinzending

te kunnen leggen op een stierkalf. Er werden

op de internationale landbouwtentoonstelling

tientallen succesvolle keuringsstieren geboren

in Den Haag. Hij zou zich in de loop van de

op het bedrijf, waar heel lang met de hand

jaren ontwikkelen tot een meester van de

werd gemolken en een traditioneel beleid

Portret van Simon Ates Knol.

> Verder lezen:
• Y.A. van Popta, Geschiedenis fokstal Knol, Sneek,
1965
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MARIJKE DE BOER

Rommert Politiek: rêder
fan de Fryske boer en ko
‘Neat praktysker as in goeie teory’

D

De âld-heechlearaar gie yn 1989 mei emeritaat,
mar is noch belutsen by syn fakgebiet. Hy
genietet fan in moaie ko, mar fynt it belangriker as de boer ek wat oan it bist hat. In bêst
jaar, gjin lange oeren, goed op de fuotten en
wat spieren, dêr draait it om. It alderbelangrykste is lykwols de molke, mei goed fet en aaiwyt, want in boer hat belang by in sterke ko
mei in hege produksje. As jonkje fan tsien siet
de boeresoan út Wûns sels al ûnder de ko. As
âldste yn it gesin fan fjouwer holp er syn mem
mei it melken fan de skiep dêr’t bûter en tsiis
fan makke waard. De húshâlding hie it yn de
tritiger jierren net sa breed en alle bytsjes holpen. Al rillegau seach syn heit dat er niget oan
de bisten hie en mocht er de kij melke. Se hienen in pleats fan sa’n tritich bunder krekt út it
doarp. Rommert Politiek gong nei de mulo nei
de Rijkslandbouwwinterschool yn Snits. ‘Dat
wie de oplieding foar boer, winterdeis nei
skoalle en simmerdeis helpe op de pleats,’
fertelt er. ‘Hoewol’t ik niget hie oan it wurk op
de pleats, krige ik noch mear nocht oan learen.
Ik woe doe wol nei de Landbouwhogeschool
yn Wageningen, mar moast dêrfoar in HBSdiploma ha. Fan myn broer dy’t al op de HBS
siet, liende ik boeken en yn sân wiken ha ik my
thús de stof fan de tredde klasse eigen makke

Rommert Politiek makke by lêzingen gebrûk fan in raamwurk mei in flaneldoek. Hy plakte der kij en popkes op om syn ferhaal te
yllustrearjen. Dizze spotfoto fan Politiek yn toga by it doek is yn 1968 makke doe’t er professor waard. (Foto Hoge Noorden)

en koe sa oan de lêste twa jier begjinne.’ Nei
twa jier militêre tsjinst koe Politiek him yn
1950 lang om let ynskriuwe as studint yn

Yn in soad opsichten hat Rommert Douwe Politiek (1926) in pionier west.
De professor doctor yngenieur oan de universiteit fan Wageningen hâlde

Wageningen. Hy wie doe 23, wat âlder as syn
meistudinten. De measte studinten diene sân
jier oer de oplieding, mar Politiek wie al nei

him dwaande mei aaiwytûndersyk, melkmasine, loopstâl, djipfriessperma,

goed fjouwer jier klear. Syn haast hie in prak-

melkkwota, neikomûndersyk en kwantitative genetika. Syn fernijende en

tyske reden. ‘Ik hie ferkearing en yn dy tiid

faak baanbrekkende ûndersiken feroaren de fokkerij. Nederlân rint hjoedde-dei foarop yn de melkfeehâlderij, en dat is mei te tankjen oan Politiek.

koenen je pas trouwe as je wurk hiene.’ Yn
1955 troude er mei Aagje Boersma, se krigen
seis bern. Nei syn ôfstudearjen wurke er as
ûndersiker by it Friesch Rundvee Stamboek
(FRS) yn Ljouwert ûnder oare oan it ferervjen
fan it aaiwyt. Hy promovearre derop, goed twa

22
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jier nei syn ôfstudearjen. ‘Hoefolle aaiwyt yn

in proefbuorkerij op setten yn de nije

Mei de bêste studinten foarme Politiek in

de molke sit, wurdt mei bepaald troch erflike

Flevopolder sadat de studinten de teory yn de

jonge stêf dy’t it fakgebiet neier ynfollen. ‘It

faktoaren. Dêr kinst dus op selektearje by it

praktyk tapasse koenen. ‘We kochten 200

spiet my as se fuortkocht waarden, mar dat

fokken en om boeren safier te krijen waarden

kealtsjes fan ferskate bedriuwen út Fryslân en

joech ek oan dat se goed wienen.’ Politiek is

se neffens dy wearden útbetelle. De fokkerij

Noard-Hollân, sawol ferwekt troch KI as troch

nei syn pinsjoen nei It Hearrenfean ferhuze.

en suvelyndustry woene der earst net oan, mar

natuerlike dekking en fan bedriuwen mei in

Hy sjocht tefreden werom op syn karriêre. ‘Ik

nei in pear jier rûn Nederlân hjirmei foarop yn

lege en hege produksje. It die bliken dat dy

ha in soad wurdearring krigen, yn 1989 bin ik

de wrâld.’ Dêrnei wurke Politiek goed twa jier

ferskillen neat útmakken, mar it foel wol op

riddere yn de Oarder fan de Nederlânske

by it Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek

dat de kij út Noard-Hollân mear molke joegen.

Liuw. Ek bin ik earelid fan de Nederlandse

(IVO) yn Zeist. Dêr ûntwikkele er ûnder oare de

Dat foel net goed by de Fryske boeren, har kij

Zoötechnische Vereniging en fan de studinte-

earste lisboksstâl yn Nederlân en die er ûnder-

wiene ommers de bêste fan de ierde.’

feriening fan de fakgroep Veelteelt.’ Ein ferli-

syk nei de melkberheid. Hy betocht in nije
metoade foar it melken mei de melkmasine
dy’t in flinke tiidsbesparring opsmiet. Om derfoar te soargjen dat dy metoade ek yn de
praktyk brûkt waard, hâlde er in soad lêzingen
dêr’t er de bynamme melkprofeet oan oerhâlde.

Wageningen
Yn 1960 waard him frege nei Wageningen te
kommen as lektor Veeteeltwetenschap. Acht
jier letter waard er heechlearaar Veeteelt.
Under syn lieding feroare de fokkerij. Syn
suksesfolle programma fan SIP (Stiermoeder
Inseminatie Programma) - SOP (Stieren Opfok

Boeren en fokkers seagen
lang net altyd heil yn
Politiek syn ideeën
en Proef) - SAP (Stieren Advies Programma)
hie ta gefolch dat net inkeld de fokkerij, mar
en KI feroaren. Boeren en fokkers seagen lang
net altyd heil yn Politiek syn ideeën. Om syn
ferhaal út te lizzen hâlde er rûnom tal fan
sprekbeurten. ‘Op in gearkomste fan it FRS
woene se my hast ris in sprekferbod oplizze.
Dat ik in boeresoan bin, hat grif holpen om de

(Foto Hoge Noorden)

ek de struktuer fan stamboek, melkkontrôle

Rommert Politiek hat as heechlearaar yn Wageningen in soad betsjut foar it by de tiid bringen fan de melkfeehâlderij.

fertaalslach fan de wittenskip nei de praktyk
te meitsjen. Hoewol’t ik gjin grut sprekker bin,

Wurdearring

ne jier bestie de Nederlandse Zoötechnische

krige ik wol in sekere reputaasje.’ Hy brûkte

Yn de tweintich jier as heechlearaar boude

Vereniging tachtich jier en by dy gelegenheid

by lêzingen in raamwurk fan twa by twa

Politiek in wiidweidich en ynternasjonaal net-

ferskynde in boek mei as titel Rommert, as

meter mei in grien flaneldoek. ‘Op dat doek

wurk op. Hy begelate 27 promovendi en soar-

earbetoan oan de man dy’t safolle foar de

plakte ik plaatsjes fan kij en popkes om myn

ge derfoar dat se nei it bûtenlân koenen om

boeren en de kij betsjut hat. Noch altyd fol-

ferhaal te yllustrearjen. Ik begûn bygelyks mei

dêr har kennis te ferdjipjen. In soad fan dy

get er de nijste ûntwikkelingen mei in soad

tritich kij en in boer, arbeider, faam en feint.

kontakten hie er sels lein yn bygelyks

belangstelling en giet er -as de sûnens dat

Doe gie de feint fuort, hy krige in hammer fan

Skandinavië, Amearika en Kanada. ‘Ik hie net

talit- nei boerebyienkomsten ta. ‘Fan de frou

my, ek de faam ferdwûn en yn plak dêrfan

alle kennis yn hûs, mar soarge wol dat studin-

mei it wol wat minder. Se freget wolris oft ik

kaam in melkmasine. Letter kaam ik ris in boer

ten der tagong ta hienen troch goeie witten-

it net gewurde litte kin, mar myn ynteresse

tsjin en dy wist my nei tweintich jier it ferhaal

skippers nei Nederlân te heljen en de studin-

bliuwt der likegoed.’ <

nei te fertellen.’ Politiek naam it inisjatyf om

ten op praktyk nei it bûtenlân te stjoeren.’
23
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REIMER STRIKWERDA

Boijen de Boer brak door
met Holsteinkoe
Boijen de Boer speelde een
belangrijke rol bij de revolutie in
koeienland in de jaren zeventig van
de vorige eeuw. Hij bevorderde het
nieuwe denken bij het (behoudend
denkende) stamboek en landelijk
werkte hij aan de vereniging van
vooruitstrevende boeren, die de
Holsteins introduceerden. In 1979
werd hij als eerste kampioen
met een dochter van een
Holsteinstier kampioen.

B

Boijen de Boer (1943) nam in 1968 het boerenbedrijf in Stiens van zijn vader over. Vader
Pieter Boijens de Boer was een internationaal
erkende, economisch denkende en handelende

Stamboekvoorzitter Sijtze Kingma bindt in 1979 het kampioensrozet aan het halster van Hol-Stiens 628, de eerste FRS-kampioene met een Holsteinstier als vader. (tsjek Boijen de Boer met witte broek?)

boer. Hij baarde rond 1960 opzien toen hij een

Hol-Stiens

stormachtig gegroeid, tot 270 hectare en 400

vergadering van de Friese Maatschappij van

Boijen de Boer is een praktische boer geweest

melkkoeien met een gemiddelde jaarproductie

Landbouw vertelde dat hij ’s ochtends in zijn

die openstond voor nieuwe inzichten uit

van zo’n 9500 kg melk. Dat is nog altijd meer

eentje alle veertig koeien had gemolken.

onderzoeksresultaten. Uit de kringen van

dan 1000 kg boven het provinciale en landelij-

Daarvoor schakelden de veehouders destijds

onderzoekers en voorlichters, de progressieve

ke gemiddelde. Aan dierenwelzijn en gezond-

een arbeider in. Dat vooruitstrevende denken

denkers in de veeverbetering viel veel te leren.

heid worden hoge eisen gesteld. Maar de

en moderne ondernemerschap zette zoon

Hij gebruikte de feiten en trok daar conclusies

moderne Friese koe heeft haast onvoorstelbare

Boijen voort. Hij had gezien dat de Noord-

uit voor zijn bedrijf. Hij maakte faam met zijn

mogelijkheden, wanneer ze in staat wordt

Hollandse koeien uit hetzelfde voer per jaar

Hol-Stienskoeien. Op de eeuwfeesttentoonstel-

gesteld die tot uitdrukking te brengen in een

duizend kilo melk méér gaven. En dus schakel-

ling van het Friesch Rundvee Stamboek in 1979

goed milieu. Daar draagt Boijen de Boer nog

de hij – zodra dat mocht van de Friese stam-

werd hij als eerste kampioen met Hol-Stiens

steeds zijn steentje aan bij. De oud-boer

boekleiding – Noord-Hollandse stieren in. Maar

628, een dochter van een Holsteinstier. Ze

bereidt elke dag in de grote voersilo’s op het

hij oriënteerde zich intussen ook in West-

werd hoog ingeschreven, met 94 punten. Daar

ruime achtererf van de boerderij nog het kost-

Duitsland, waar men stieren uit Amerika

bleef het niet bij. Onlangs werd berekend dat

je voor de koeien. <

gebruikte. Met Friese collega’s als Yde Hellinga

het bedrijf van De Boer intussen 92 koeien

uit Aldtsjerk en Sake Antonides uit

heeft geleverd met 90 punten of meer, excel-

Feanwâlden ging hij kijken en ze waren snel

lente dieren. En daarmee is Hol-Stiens met

overtuigd dat ze deze koeien moesten hebben.

afstand Nederlands kampioen. Het fokken van

De Boer kocht in Duitsland de stier Theo, waar-

excellente koeien is echter geen doel op zich.

van de eerste dochters op de keuring in

Het exterieur van de koeien staat in dienst van

Leeuwarden zo’n geweldige indruk maakten

een lang en probleemloos leven. Ook in de lijst

dat de stier werd aangekocht door de Friese

van koeien met een hoge levensproductie

KI-verenigingen. Die waren intussen onder lei-

scoort het Stienzer bedrijf goed. Zoon Piet

ding van Piet Scheer druk bezig een eenheid te

heeft het bedrijf Hol-Stiens inmiddels van

vormen.

vader Boijen overgenomen. Het bedrijf is
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P. B. de Boer uit Stiens probeert de heren uit de Trynwâlden te
overtuigen. (Tresoar)
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COLUMN EELKE GEMENGDE BERICHTEN
100 jaar geleden…

(Foto Hoge Noorden)

Jan Mankes

Wer-yndieling
Jannewaris 1984. De weryndieling yn Fryslân kriget syn beslach. Yn de trettjin jier dêr foar wiene
de emoasjes al heech oprûn. Fryslân soe nammentlik fan 44 gemeenten nei 24. Ja, dat hienen
se tocht. Plattelân woe net by stêd. Dy
Wymbritsers hienen it gemeentehûs nota bene yn
Snits stean, mar by Snits, o nee, noait. Dat grutte
Snits tsjin ús lytse doarpkes, o nee. Wûnseradiel
by Boalsert, ooh, it like slimmer as oarloch. Se
gienen út fan gemeenten fan sa’n 30.000 ynwenners, no toe dan mar, 25.000 kin ek. Mar doe’t de
provinsje it einrapport yn de steaten dellei, wie’t
al 10.000 en yn in beskamsume sitting, dêr’t
sawol CDA as PvdA in fiis spultsje yn spilen,
kamen guon gemeenten dêr noch ûnder. En der
bleaune 31 gemeenten oer, fierstentefolle. Wat
soks net koste hat oan jild en ferkearde besluten.
Guon gemeenten hiene je net iens safolle fan
heard. Dat bygelyks Starum, Hylpen en Warkum
by Koudum kamen wie dochs logysk. Mar it
blykte dat de minsken fan de stedsjes tocht hienen: it waait wol oer. Se hiene dan ek neat taret.
En doe’t it safier wie, wachten se op 2 jannewaris
1984 de nije boargemaster Jan van der Meer op
mei twa ploegen, ien fan Warkum en ien fan
Koudum, mei de fûsten nei elkoar omheech. It hat
dêrnei noch seis jier duorre foar’t de earste peal
de grûn yn gie foar in gemeentehûs yn Warkum,
sa lang ha se echt spul hân. Mei de oerbleaune
riedsleden binne we foar in útstjoering werom
gien nei 1984, doe’t der mear as 500 minsken yn
de Kaap yn Starum sieten, riedsleden by it
ynkommen by de strôt grypt waarden en wêr’t de
plysje binnen in oere de saak ôfblaasde, oars hie
de Slach by Warns yn it ferjitboek kinnen.
Bedrigingen, sjantaazje, wat al net. Al dy lju sizze
no: ja we wienen te emosjoneel, sa hie ’t net
moatten. En no goed 25 jier letter stappe se sûnder in wurd oer nei Snits, as hearde it sa. Se
skamje har noch dea foar wat se doe dien ha.

Den Haag, 9 juli 1911. Uit Den Haag wordt aan de
Nieuwe Rotterdamsche Courant geschreven over een 13tal kleine schilderijtjes “van den onbekenden Frieschen
schilder J. Mankes.” “Niet de omvang van dezen arbeid
– de werkjes zijn ook bovendien uiterst klein – minder
ook de belangrijkheid, doch wel de merkwaardigheid
van deze schilder-uiting trok de aandacht van den criticus. De kleur waarin de schilder zich gaarne uitdrukt is
een opeenvolging van paarlemoeren tonen: tot tinten
gebluschte kleuren.” Willen wij een verdienste erkennen
in dit werk, zoo onbeholpen van schilderwijs, het zou
zijn de totale afwijking van welk werk ook; de fijngevoeligheid, de niet-gezochtheid van deze afwijking; men zie:
het bizarre jongemans-portret.” (Leeuwarder
Nieuwsblad)

90 jaar geleden…
Steppe
Sneek-Leeuwarden, 18 juli 1921. De weelderige weiden langs den straatweg Sneek-Leeuwarden, anders een
wellust voor het oog, bieden nu een droeven aanblik, die
aan de Hongaarsche steppen doet denken. De landerijen
zijn, behoudens kleine uitzonderingen, geheel bruin en
dood geschroeid. `t Vee vindt onvoldoende voedsel en
drinkwater. Op verschillende plaatsen ziet men dan ook
`t tekort per wagen aanvoeren. Op enkele boerderijen is
men nog zoo gelukkig te beschikken over ingekuild gras
van een vorig jaar. (Nieuwsblad van Friesland)

fietstocht gaan maken
van Nes naar het Oerd.
Op een eenzaam plekje
gingen de echtgenooten
baden. Ds. Adriani was
een goed zwemmer en
volkomen op de hoogte
met de gesteldheid van
het water aan de kust. Toch kon het gebeuren dat
mevrouw Adriani, die niet kon zwemmen, vlak onder de
kust verdronk, zonder, dat naar het scheen, Ds. Adriani
haar had kunnen helpen. Uiteindelijk heeft de dominee
uit wroeging de moord op zijn vrouw aan haar broer
bekend. (Nieuwsblad van Friesland)

70 jaar geleden…
Massagraf ontdekt
Anjum, 17 juli 1941. Maandagavond heeft men in het
naburige dorp Anjum een ontdekking gedaan, die van
oudheidkundig belang is. Bij de aanleg van de waterleiding is men op een diepte van bijna 1 meter door een
laag mensenbeenderen gegaan, die afkomstig moet zijn
van vele honderden lijken. Alle lijken waren volwassen
personen en lagen in dezelfde richting. Op deze plaats is
een zware lindeboom geplant van meer dan een meter
doorsnede. Men denkt op het ogenblik van doen te hebben met slachtoffers van de grote overstroming van
1570. (Volksblad voor Friesland)

60 jaar geleden…
Dokter Uffelie

80 jaar geleden…

Leeuwarden, 7 juli 1951. Dokter
Uffelie, Frieslands oudste arts, is vandaag tachtig jaar geworden. Hier ziet u
hem op de fiets onderweg naar een van
zijn nog altijd vele patiënten. (Het Vrije
Volk)

50 jaar geleden…
Woede over woningen
Auto-zegening
Leeuwarden, 6 juli 1931. Voor het eerst heeft ook hier
ter stede vanwege de R.K Kerk een auto-zegening plaats
gehad, waaraan gisteren ruim vijftig automobielen en
enkele motorrijwielen hebben deelgenomen. De zegening had plaats op het plein van de St. Bonifacius-school
en geschiedde door deken J.H. Vaas, geassisteerd door
kapelaan J.G.J. Hanekamp van de H. Bonifacius-Parochie
en Pastoor H.A. Geveling van de H. Dominicus-Parochie.
De deelnemers ontvingen een herinneringsplaatje met
het opschrift: “Heilige Christoffel bescherm ons”.
(Nieuwsblad van Friesland)

Dominee pleegt moord
Eelke Lok (1950, Drachten) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
it skiednisprogramma ‘It Paad Werom’.

IDS DE JONG

Ameland, 17 juli 1931. Zaterdagmorgen waren Ds. J.L.
Adriani, predikant in Zeeuwsch-Vlaanderen en zijn echtgenoote, die met vacantie op Ameland vertoefden, een

Heerenveen, 1 juli 1961. Wy binne al forkocht, wy
moatte allinne noch levere wurde, zei een vooraanstaande Jubbegaaster sarcastisch. Wy binne forkocht oan de
Amerikanen, verduidelijkt een ander
verbeten. Fuilichheit,
voegde hij er venijnig aan toe, en net
oars. In Jubbega is
de verbittering over
het besluit van de
gemeenteraad om in de komende drie jaar het hele
woningcontingent in Heerenveen te bouwen het grootst.
In de buitendorpen staan veel krotten, die de een na de
ander worden afgebroken. De nieuwe woningen die de
gemeente daarvoor in de plaats krijgt, worden echter in
Heerenveen gebouwd. (Friese Koerier)
Ids de Jong (1959, Harderwijk) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.
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GIENEKE ARNOLLI

Alle panelen uit het eikenhouten kistje met in het midden en
rechts panelen met babygoed zoals jongensmutsjes, losse
mouwtjes en polsmofjes. Links een paneel met twee jakjes,
drie kroplappen van bedrukt katoen en van wol, twee huismutsjes en een paar losse mouwen van groen-wit geruit linnen. Op de voorgrond twee wijde rokken van groene stof en
vier strooien Friese zonhoeden. (Fries Museum Leeuwarden,
foto Johan van der Veer)

Het Fries Museum heeft onlangs een
eikenhouten kistje met 18de eeuwse Friese miniatuurkleding kunnen
aanschaffen. Deze bijzondere aankoop bevat zes panelen met 55 kledingstukjes. Het is duidelijk dat de
maakster uit Friesland kwam, op het
bovenste paneel liggen namelijk
vier strooien Friese zonhoeden,
gevoerd met 18de-eeuws bedrukt
katoen. Bovendien is op elk paneel
een briefje gespeld met de tekst
‘Friesch Poppengoed waarschijnlijk
uit het begin der 18de eeuw’.

Maatje XXXS
Poppenmode uit de 18de eeuw

B

Behalve de briefjes op de voorkant zit op elk

derskant, zoon van de arts Aemilius Coulon en

De herkomst

paneel aan de achterkant ook een papiertje

Johanna Vitringa uit Leeuwarden. Julius

Gezien de datering van de briefjes heeft

met de woorden ‘Vitringa de Wal, Zeist’. Dat

Vitringa de Wal hertrouwde in 1872 na het

Margaretha de miniatuurkleding geordend

biedt een aanknopingspunt voor wie dit mate-

overlijden van zijn eerste vrouw met

voor haar beide dochters. Wellicht was de

riaal in het kistje heeft verzameld en op de

Margaretha Catharina Fontein (Franeker 1838

grote succesvolle ‘Historische tentoonstelling

panelen bevestigde. Alle briefjes zijn geschre-

- Zeist 1904). Margaretha was een telg uit de

van Friesland’ in 1877 waar dergelijke poppen-

ven op een stukje van een trouwkaart uit

gegoede doopsgezinde familie Fontein. Julius

kleding ook te zien was, de aanleiding om dit

oktober 1872. De poppenkleren zijn dus na

en Margaretha gingen wonen in Harlingen,

op deze ‘museale’ manier te doen. De familie

1872 in dit kistje beland. In Friesland zijn er

waar hij directeur van het postkantoor werd,

heeft die tentoonstelling vanzelfsprekend

maar twee generaties geweest die zich

destijds een vak voor intellectuele heren uit de

bezocht, ook omdat ze er zelf een ‘schilderij

Vitringa de Wal noemden. De eerste was

hogere stand. Bovendien was Harlingen na

voorstellende de geboorte ene telg uit het

Julius Vitringa de Wal (Franeker 1817 -

Rotterdam en Amsterdam de derde belangrij-

Huis van Oranje’ aan hadden uitgeleend.

Lochem 1900). Julius was een zoon van mr.

ke havenstad van Nederland. Het echtpaar

Dergelijk handwerk ging, evenals merklappen,

Gabinus de Wal en Jetske Meinardina Coulon.

kreeg twee dochters: Jetske Meinarda (1872)

vaak van grootmoeder op kleindochter over

De naam ‘Vitringa’ was zijn doopnaam, geen

en Eritia Martha (1875), waarmee na slechts

en daarom is het waarschijnlijk dat

achternaam. ‘Vitringa’ werd namelijk in 1767

twee generaties aan de naam Vitringa de Wal

Margaretha het gekregen heeft van haar

de doopnaam van zijn grootvader van moe-

al een einde zou komen.

grootmoeder Martha Kinnema van Glinstra,
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dochter van Vincentius van Glinstra, grietman

De inhoud

van Ooststellingwerf en griffier van het Hof

Margaretha Vitringa de Wal-Fontein heeft de

van Friesland. Sommige kledingstukjes zijn

kledingstukjes geordend op zes panelen. Op

met vaardige hand gemaakt, van andere is

de bovenste liggen vier zonhoeden, die wer-

echt te zien dat het kinderwerk is. Martha

den gedragen over een muts met grote kan-

trouwde met een militair, Isaak de Swart,

ten luifel, de ‘Duitse’ of volkse muts. Op het

vaandrig van de grenadiers en samen woon-

tweede paneel zijn twee jakjes gespeld. Het

den ze op Groot Heerema, onder Zweins. In

ene is een omstreeks 1775 modieus vrouwen-

het Nationaal Archief wordt haar testament

jakje van lichtblauwe zijde met een voering

bewaard. Of de kleine kledingstukken daarin

van blauw-wit geruit linnen dat bekend staat

staan vermeld, is nog in onderzoek. De soci-

als ‘Harlinger bont’. Het andere een meisjes-

aal-culturele bovenlaag van Friesland waar dit

jakje met rijgsluiting op de rug van gestreept

materiaal uit voortkomt, had over het alge-

bedrukt katoen. In de lage halsuitsnijding

meen een grote belangstelling voor cultuur en

droegen vrouwen in Friesland altijd een kro-

Op elk paneel is een briefje gespeld met de tekst ‘Friesch
Poppengoed waarschijnlijk uit het begin der 18de eeuw’ en
op de achterkant een papiertje met de woorden ‘Vitringa de
Wal, Zeist’. De briefjes zijn geschreven op een stukje van een
trouwkaart uit oktober 1872. (Fries Museum Leeuwarden,
foto Johan van der Veer)

plap of ‘onderst’ (Fries), een kort lijfje, dat

Het geheel is een
voorbeeld van aandacht
voor kleine dingen

borst en boezem bedekte. Op het paneel zijn

Het Fries Museum heeft het kistje met miniatuurkle-

drie exemplaren van bedrukt katoen en van

ding vorig jaar kunnen kopen uit een nalatenschap

wol gespeld. Verder zijn er twee huismutsjes

dankzij een bijdrage van drie Friese fondsen en het

van bedrukt katoen en een paar losse mou-

fonds van de Nederlandse vereniging voor Kostuum,

wen van groen-wit geruit linnen met zijde op

Kant, Mode en Streekdracht. Op een veiling had een

geschiedenis. Gelukkig ook voor de ‘kleine

te zien. De volgende twee panelen bevatten

oude dame het kistje in 2000 gekocht toen het voor

geschiedenis’, die van vrouwen en meisjes, via

babygoed: jongensmutsjes, losse mouwtjes en

het eerst op de markt kwam. Na haar overlijden in

letterlijk piepkleine objecten. Sommige stukjes

polsmofjes, vooral eenlingen. Hiervoor is

2010 heeft het Fries Museum, dat de prijs op de vei-

zijn niet groter dan de lapjes die in Londen

Indiase sits (handbeschilderd katoen) en een

ling destijds niet kon betalen, uiteindelijk het kistje

bewaard zijn gebleven omdat ze als herken-

variatie aan vroeg 18de-eeuws Europese

kunnen kopen.

ningsteken aan de kleertjes van vondelingen

katoendruk gebruikt. Op het vijfde paneel lig-

waren vastgespeld. De baby’s werden in de

gen twee wijde rokken van groen ‘grein’, een

18de eeuw te vondeling gelegd bij het

wollen stof in een eenvoudig weefsel (linnen-

door Margaretha’s moeder aan de collectie

London Foundling Hospital. Mocht een moe-

binding). Eén ervan is gevoerd met losgewe-

zijn toegevoegd. Helemaal compleet is de uit-

der zich later toch melden, dan had ze zelf

ven witte wol en doorgestikt (gequilt). Op het

zet niet. Een hemd, korset, Duitse muts, hals-

een bijpassende stukje stof om te bewijzen

laatste paneel zijn een gehaakte onderrok,

doek of tipdoek, een schort en luiers voor de

dat het haar kind betrof. De datering van

een borstrokje met roze lintje en parelmoeren

babypop hadden het beeld compleet

deze stofjes maakte het mogelijk de inhoud

knoopjes en een nachtmutsje bevestigd. Dit is

gemaakt. Het geheel is een voorbeeld van

van dit eikenhouten kistje beter in de tijd te

echter 19de-eeuws, want haakwerk werd pas

aandacht voor kleine dingen, die in de loop

plaatsen.

omstreeks 1830 geïntroduceerd, en dit zal

van de tijd gemakkelijk verdwijnen. Met deze

Op dit paneel zijn een gehaakte onderrok, een borstrokje met roze lint en een nachtmutsje bevestigd. (Fries Museum
Leeuwarden, foto Johan van der Veer)

aanwinst heeft het Fries Museum de ‘collectie’
van 18de-eeuws poppengoed, een aangekleed
meisjespopje uit 1743 uit de familie van
Eysinga, kunnen uitbreiden. <

Gieneke Arnolli (Groningen, 1952) is conservator mode
en textiel van het Fries Museum in Leeuwarden. Zij
bedenkt tentoonstellingen en publiceert op het gebied
van mode en streekdracht en (historische) textiel.

> Verder lezen:
• over familie Fontein:
http://www.harlingerrijkdom.nl/fam/fontein.htm
• Friesland in cijfers (1877)
http://schatkamer.tresoar.nl/schat/index.php?s=49
• Tentoonstelling van het Foundling Museum over lapjes bij vondelingen http://www.threadsoffeeling.com/
• Nederlandse vereniging voor Kostuum, Kant, Mode
en Streekdracht www.nvkkms.nl
27
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UITVINDERS EN PIONIERS

JAN VAN ZIJVERDEN

Abe Gerlsma en de
snarenbedpootmachine
‘Zonder twijfel de snelste aardappelpootmachine ter wereld!’ Onder dit
motto verkoopt landbouwwerktuigenfabriek Miedema in het Friese
Winsum de Structural PM snarenbedpootmachine. Precies veertig jaar geleden legt uitvinder Abe Gerlsma de basis voor deze ‘wereldwijde bestseller’.
De specialist landbouwwerktuigen bij de Rijks Landbouw
Voorlichtingsdienst ontwikkelt vanaf 1948 diverse nieuwe landbouwmachines waarmee hij de mechanisatie en rationalisatie van de Friese akkerbouw een stevige impuls geeft. Minstens zoveel bekendheid krijgt Gerlsma
met zijn schilderijen en etsen van het Friese landschap.

A

Abe Gerlsma, die in 1919 in Franeker wordt

de Landbouw’ in oktober 1946 een prijsvraag

geboren als zoon van een slager, kent in zijn

voor een aardappellooftrekker uitschrijft,

leven twee grote passies: de kunst en de tech-

maakt Gerlsma samen met landbouwer Jan

niek. Al op jonge leeftijd zit hij vaak te teke-

Landstra uit Sexbierum een prijswinnend ont-

nen, zijn interesse voor techniek ontwikkelt

werp. Ze krijgen een aanmoedigingsprijs van

zich als hij naar de MTS in Leeuwarden gaat.

2.000 gulden. Dat bedrag investeert het twee-

Daar volgt hij de opleiding machinebouw die

tal in het verbeteren van hun uitvinding. In

mechanisatie. De talentvolle technicus trekt

hij in 1941 afrondt. Zijn belangstelling gaat

dezelfde periode stuurt Gerlsma een techni-

zoveel aandacht dat de Voorlichtingsdienst

vooral uit naar de mechanisatie van de land-

sche analyse van het aardappelrooien inclusief

hem in 1948 een baan als ‘assistent voor de

bouw. Na de Tweede Wereldoorlog is de

aanbevelingen naar de Rijks Landbouw

mechanisatie’ aanbiedt. Daar werkt hij

arbeidsmarkt krap. De opkomst van kleine

Voorlichtingsdienst. Die dienst geeft landbou-

gestaag verder aan de verbetering van de

fabriekjes voor landbouwwerktuigen maakt

wers gratis voorlichting over de mechanisering

aardappellooftrekker. Machinefabriek Bijlsma

dat machines in snel tempo het werk van de

van hun bedrijf en de rationalisatie van de

in Franeker neemt de listige combinatie van

relatief dure boerenknechten overnemen. Als

bedrijfsvoering. Er is een aantal specialisten in

torpedo’s, rubber trekrollen en een grond-

de ‘Technische Commissie van de Stichting van

dienst op het gebied van plantziekten en

freesje uiteindelijk in 1961 in productie. Onder

Abe Gerlsma met een 2-rijige looftrekker bij de firma
Structural in Sint-Annaparochie, 1986.

het motto ‘Goedkoper dan spuiten, minder
structuurbederf, beter rooiresultaat!’ gaan de
aardappellooftrekkers vooral in de
Noordoostpolder als warme broodjes over de
toonbank.

De snarenbedpootmachine
In 1963 richt ir. C. Spithost, Rijkslandbouwconsulent in Leeuwarden, de ‘Commissie voor
Rationalisatie in de Landbouw’ op. Deze
groep akkerbouwers denkt samen met Abe
Gerlsma, de specialist landbouwwerktuigen
van de Voorlichtingsdienst, mee over de ontwikkeling van nieuwe werktuigen en -methoden in de akkerbouw. Gerlsma werkt de
ideeën van de commissie uit met de monteurs
en constructeurs van de Franeker
28
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Landbouwcoöperatie. Het eerste onderwerp

teerd met het materiaal van de snaren en de

waar de ‘Bildtse werkgroep’, zoals het gezel-

gewenste snelheid. In 1972 laat Gerlsma een

schap in de volksmond heet, zich mee bezig-

2-rijig prototype bouwen. Twee jaar later

houdt, is de verbetering van de pootaardap-

neemt de firma Structural in Sint-

pelteelt in Noord-Friesland. Op de zavelgrond

Annaparochie de snarenbedpootmachine in

in de ‘bouwhoek’ gedijen pootaardappelen

productie (in 1996 neemt Miedema in Winsum

uitstekend. Het frisse klimaat en de lage lucht-

de productie over). Het is één van de belang-

vochtigheid maken dat luizen, gerenommeer-

rijkste uitvindingen in de mechanisatie van de

de zieketoverbrengers, er weinig kans hebben.

pootaardappelteelt.

Probleem is dat de nieuwe volautomatische
bekerpootmachines niet geschikt zijn om de

Licht is het belangrijkste

voorgekiemde pootaardappelen onbeschadigd

In oktober 1949 verzucht de vader van Abe

in de grond te krijgen. Om die reden worden

Gerlsma in de Heerenveense Koerier: ‘Nee,

de pootaardappelen nog met de hand of met

tekenen heeft die jongen van ons nooit

de pootlorrie in de grond gezet. Gerlsma en

geleerd – als kind kon hij het al en deed het

‘zijn werkgroep’ storten zich eerst op het ver-

altijd graag, maar op de M.T.S. heeft hij

met Friesland. Op beide terreinen onder-

beteren van de Cramer volautomatische aard-

machinebouw geleerd en nu werkt hij bij de

scheidt hij zich met een enorme drang om te

appelpootmachine. Een koker rond de poot-

Rijks Landbouw Voorlichtingsdienst als werk-

experimenteren. Wat opvalt is dat hij aan de

ketting en een beweegbare bodem in de

tuigenspecialist. Maar wilt U wel geloven, dat

ene kant de behoefte voelt om dat wat ver-

voorraadbak moeten beschadiging van de

wij ons wel eens afvragen, of hij niet beter in

dwijnt vast te leggen, aan de andere kant

poters tegengaan. Begin jaren zeventig komt

tekenen had kunnen doorgaan?’ Achteraf

heeft hij de wereld ingrijpend veranderd met

de werkgroep met een helemaal nieuwe

gezien niet zo’n gekke vraag als je ziet hoe-

zijn eigen uitvindingen. Want Gerlsma was

machine: de snarenbedpootmachine. De voor-

veel succes Gerlsma na zijn pensionering in

niet alleen de uitvinder van de looftrekker,

gekiemde aardappelen vallen op een iets v-

1981 heeft met zijn werk als kunstenaar. Hij

maar ook van de hooischudder, de aardappel-

vormig bed van rubberen snaren. De snaren

wordt vooral geroemd om zijn etstechniek.

bunkersorteermachine en de grondontsmet-

transporteren de poters op ingenieuze wijze

Constanten in zijn werk zijn het Friese land-

tingsmachine. De snarenbedpootmachine is

naar de pas getrokken geul die met aarde

schap en het licht. Journalist Eeltsje Hettinga

verreweg zijn grootste succes. De ‘Structural

wordt toegedekt door twee aanaardschijven.

typeert zijn werk als volgt: ‘Zijn werk is (...)

PM’ die door de firma Miedema wordt aange-

Er is geen contact met metalen delen van de

een gevoelige en natuurgetrouwe weergave

prezen als ‘toonbeeld van precisie’ rijdt inmid-

machine en de valhoogte van de poters is zo

van een ietwat geïdealiseerde werkelijkheid.

dels over de hele wereld rond. <

klein dat de spruiten niet beschadigen. Het

Voortdurend is hij op zoek naar een aantal

Wageningse Instituut voor Mechanisatie,

voor hem essentiële kenmerken van de natuur

Arbeid en Gebouwen - waarmee Gerlsma

om hem heen, waarvan het licht – dikwijls

intensief contact onderhoudt – maakt een

allesbepalend voor de vaak dromerige, verstil-

proefopstelling waarbij wordt geëxperimen-

de atmosfeer in zijn werk – het belangrijkste

Een Hercules looftrekker van Machinefabriek Bijlsma
in Franeker in actie, 1963. (Frysk Lânbou Museum)

is.’ Zowel het werk van de uitvinder als dat

> Verder lezen:
• Eeltsje Hettinga en Jan de Vries, Abe Gerlsma; zijn
werk, zijn leven (Galerie Roos van Tudor, 2008)
• Extra Editie van tijdschrift ‘It Ark’: Abe Gerlsma,
Utfiner en Keunstner (AFRON, 2011)
• Tentoonstelling in Frysk Lânbou Museum in
Earnewâld over leven en werk Abe Gerlsma, met
looftrekker en één van de allereerste snarenbedpootmachines (tot en met 28 augustus)

van kunstenaar Gerlsma is nauw verbonden

De snarenbedpootmachine in werking: pootaardappelen vallen van de bovenste transportband op het snarenbed. Op een
v-vormig bedje van snaren verlaten de poters netjes achter
elkaar de pootmachine.
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BOEKEN
Een boterham met geraspte kaas;
Katholieke zorg in Leeuwarden,
1580-2000
Corien Rattink
Afûk, Leeuwarden, 2011
166 pp. isbn 9789062738663
De Bijstandswet maakte in 1965 een einde
aan de grootschalige armenzorg. Tot die tijd
waren mensen die het hoofd niet boven
water konden houden aangewezen op ‘de
bedeling’. In Een boterham met geraspte
kaas schetst Corien Rattink ruim vier eeuwen katholieke armenzorg in Leeuwarden.
Aanleiding voor haar studie is de overdracht van de archieven van verzorgingshuis St. Jozef aan Historisch Centrum
Leeuwarden. Rattink beschrijft de armenzorg met veel oog voor detail, tegelijk
plaatst ze de armenzorg in Leeuwarden in

JAN VAN ZIJVERDEN

een nationaal perspectief. Arm waren mensen die niet konden voorzien in hun eerste
levensbehoeften: eten, een dak boven hun
hoofd en kleren. Zestig tot zeventig procent
van de Nederlandse bevolking was in de
16de en 17de eeuw potentieel arm, dat wil
zeggen dat zij tegenslagen zoals ziekte of
werkloosheid niet konden opvangen. Voor
Leeuwarden bestaan diverse berekeningen
van het aantal armen. In 1565 schat men
het aantal inwoners van Leeuwarden op
6.600, waarvan 1.599 paupers en hulpbehoevenden. En bijna drie eeuwen later, in
de (economisch) Zwarte Jaren in het midden van de 19de eeuw, bezoekt vijftig procent van de kinderen in Leeuwarden een
armenschool. Armenzorg was dus bittere
noodzaak. Dat het systeem van armenzorg
verre van feilloos werkte, blijkt ook wel uit
een citaat van de Leeuwarder journalist Arie
Duparc die in 1912 nog schreef:
‘Herhaaldelijk heb ik aanschouwd dat kinderen vóór naar school te gaan rondzwierven, om te zien, of er hier of daar ook een
bak of emmer met vuilnis op de stoep
stond en, waar dit het geval was, met een
stokje, soms met de hand, er in omwoelden, ten einde te trachten er nog iets eetbaars in te vinden en, als ze hierin waren
geslaagd, een met asch of andere vuile
stoffen bedekte broodkorst gretig tot zich
namen, deze met de mouw van hun buisje
of jurkje afveegden en gulzig door het keelgat joegen, zelfs van een reeds afgekloven
been van een of ander dier poogden nog
iets af te halen.’ De zorg voor de armen
was verdeeld over de kerk, de lokale overheid en particuliere weldoeners. Eén van de
instellingen die een groot aandeel had in de

armenzorg was de Rooms-katholieke kerk.
In 1580 werd het katholieke geloof weliswaar officieel verboden in Nederland, de
katholieke armenzorg werd geen strobreed
in de weg gelegd. De overheid zat immers
niet te wachten op nog meer uitgaven aan

Armenzorg was
bittere noodzaak
armlastigen. Overigens waren de mogelijkheden van de katholieke kerk beperkt,
omdat de kerk een groot deel van zijn bezit
was ontnomen. Uit de collecteopbrengsten
zorgden zij echter voor materiële hulp
(brood en turf), financiële steun (geld) en
onderdak in de kamers die de kerk her en

der in de stad bezat. Niet iedereen kwam in
aanmerking voor hulp. Voorwaarde was dat
men tenminste vijf jaar in de stad woonde,
niet kon rekenen op steun van de familie en
niet crimineel was. Enigszins gênant is het
gesol met sommige armen die van het kastje naar de muur werden gestuurd. Zo vielen
soldaten de eerste vijf jaar nadat zij uit
dienst waren onder de Stadsarmenkamer,
maar die probeerde katholieken ex-soldaten
bij de armenvoogden van de kerk in de
maag te splitsen. Rattink schetst de manier
waarop een stedelijke samenleving met
haar minder bedeelden omgaat op boeiende wijze. De treffend gekozen illustraties, de
verzorgde opmaak en het fraaie papier
maken het geheel tot een aanwinst voor
iedereen met interesse voor de sociale
geschiedenis van Leeuwarden. <

Soepuitdeling aan hongerige kinderen. (Historisch Centrum Leeuwarden)

KORT
Opstand in de turf
Kerst Huisman
Bornmeer, Gorredijk, 2011
367 pp. isbn 9789056152284
Hele dorpen die in
de winter op de
vlucht slaan voor
ijskoud kolkend
water omdat grootgrondbezitters de
aanleg van een polderdijk tegenwerken. Ouders die met
hun kinderen uit
hun schamele onderkomens op straat
worden gezet door hardvochtige armvoogden. Arbeiders die aan het einde van
de koude winter een dode koe opgraven,
zodat ze toch nog wat te eten hebben.
Het zijn maar een paar voorbeelden van
het zware leven van de turfgravers van
westelijk Opsterland en het noordoostelijke gedeelte van de gemeente
30

Heerenveen. Historicus en oud-journalist
Kerst Huisman deed uitgebreid archiefonderzoek naar de turfwinning en interviewde tientallen mensen die erbij betrokken waren. In zijn boek Opstand in de turf
besteedt hij veel aandacht aan de sociale
strijd in de veenpolders: over schoolmeesters, idealisten en arbeiders die alles opofferden omdat ze geloofden in een betere
toekomst. Dit boek is een volledig herziene en aangevulde versie van de eerder
drukken uit 1981 en 1994.
Must nou us kieke
Gerard Hamersma en Cees Veenstra
Uitgeverij Van der Let, Heerenveen, 2011
240 pp. alleen verkrijgbaar bij Boekhandel
Van der Velde en Vereniging Historisch
Sneek
Tussen 1926 en 1949 verscheen het populaire familieweekblad Fan Fryske Groun.
Gerard Hamersma maakte samen met
Cees Veenstra van de Vereniging

Historisch Sneek
een selectie van
de mooiste artikelen en foto’s. De
foto’s en verhalen
zijn verdeeld over
verschillende
rubrieken: bedrijvigheid, straten
en vaarten, verkeer, mensen,
sport, gebouwen, bijzondere gebeurtenissen en Sneekermeer. Omdat in de binnenstad van Sneek maar weinig is veranderd,
is het een feest van herkenning voor
iedereen die de stad een beetje kent.
Rêdbâd; Kronyk fan in kening
Willem Schoorstra
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2011
367 pp. isbn 9789033009860
Rêdbâd is de eerste historische roman van
schrijver Willem Schoorstra. De schrijver

heeft zich uitgebreid verdiept in het leven
van de Friese koning uit de achtste eeuw.
Veel bleek er niet bekend te zijn. Dat leek
in eerste instantie vervelend, maar het
bood Schoorstra
de mogelijkheid
zijn fantasie de
vrije loop te
laten. Hij laat het
verhaal van
koning Redbad
vertellen door
Hadagrim, een
fictieve vertrouweling van de
Friese leider.
Tussen de regels door schetst de auteur
een beeld van de tijd waarin de avonturen van Redbad zich afspelen.
<
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KALENDER

JAN VAN ZIJVERDEN

juli en augustus (op zondagmiddag)
Een zondagmiddagje Leeuwarden
Arrangement met gids waarbij een combinatiebezoek
wordt gebracht aan het Historisch Centrum Leeuwarden,
de Oldehove en het Pier Pander Museum.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Sluis bij Terherne in 1951. (Fries Scheepvaart Museum, foto
F.C.D. Popken, Leeuwarden)

17 juli tot en met 23 oktober
Oude en nieuwe vaarwegen
Tentoonstelling bij het Fries Scheepvaartmuseum waarin
twee waterwegen worden vergeleken die ooit een
belangrijke rol kregen toebedeeld in het Friese vervoerssysteem: de Zwette tussen Sneek en Leeuwarden en het
Prinses Margrietkanaal tussen Lemmer en Stroobos.
Fotograaf Marten Sandburg fotografeerde het Prinses
Margrietkanaal. Met een oog voor detail portretteerde
hij het kanaal en zijn gebruikers. In de tentoonstelling is
een selectie te zien van zijn foto's. Daarnaast zijn er
foto's te zien van de huidige Zwette. De hedendaagse
beelden zijn aangevuld met historisch materiaal over
beide kanalen en met scheepsmodellen van onder andre
Sneeker trekschuiten en diverse binnenvaartschepen.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

juli en augustus (op donderdagavond)
Midzomeravond vaar- en kuiertocht
Arrangement met gids waarbij de Oldehove wordt
bezocht in combinatie met een praamvaart en korte
stadswandeling. www.historischcentrumleeuwarden.nl
20 augustus
Nassau-stadswandeling
Stadswandeling door Leeuwarden met Nassau-kenner en
burgemeester van Kollumerland Bearn Bilker.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
tot en met 26 augustus
Mei de bus
Tentoonstelling bij Tresoar over het openbaar busvervoer
in Friesland in de periode van 1945 tot 1980. Met foto’s,
filmbeelden, documenten en objecten wordt een beeld
geschetst van de geschiedenis van de verschillende busondernemingen zoals NTM, ZWH, NOF, LAB en de latere
FRAM.
www.tresoar.nl

Portret Akke. (Foto Kees Muizelaar)

tot en met 28 augustus
Abe Gerlsma, ‘útfiner & keunstner’
Tentoonstelling in het Frysk Lânbou Museum over kunstenaar en uitvinder Abe Gerlsma (1919) uit Franeker.
Het museum toont een overzicht van zijn kunstwerken,
maar laat vooral ook veel materiaal zien uit het privéarchief van Gerlsma. Centraal in de tentoonstelling staan
een aardappellooftrekmachine en een snarenbedpootmachine, uitvindingen die hij deed in dienst van de Rijks
Landbouw Voorlichtingsdienst.
www.frieslandbouwmuseum.nl

KALENDER
21 juli tot en met 24 juli
De Boat Giet Oan!
Er verzamelen zich zo’n 200 historische schepen in
IJlst/Sneek om zaterdag 23 juli naar Leeuwarden te
varen. Rond de vaartocht van authentieke schepen is er
een aantrekkelijk cultureel programma in beide steden.
Onder de deelnemers varen buitenlandse schepen en de
vier pas gebouwde houten replica’s zoals de Paling en
de Wierumer Aak. www.deboadskipper.nl

tot en met 26 augustus
Foto’s Himmelum
Fotograaf Kees Muizelaar, die deze zomer afstudeert aan
de kunstacademie in Utrecht, legde de bewoners van
Hemelum vast in een serie portretten, landschappen en
stillevens. Een selectie van zijn foto’s is te zien in een
tentoonstelling bij Tresoar. Bij de tentoonstelling worden
historische beelden van Hemelum uit de collectie van het
Fries Filmarchief vertoond.
www.tresoar.nl

KFG NIEUWS
Excursie naar Anholt en Moyland
De eerder aangekondigde ééndaagse excursie voor de
leden van het Koninklijk Fries Genootschap naar de kastelen in Anholt en Moyland, in Duitsland, gaat definitief
door op zaterdag 24 september 2011. De excursie zal
uit twee ingrediënten bestaan: kunst(historie) met schilderijen en beeldhouwwerken en historie van de kastelen
en hun bewoners. Deze zomer maakt de reiscommissie
een proefreis om te bepalen wat de lunchmogelijkheden
zijn en de kosten en de plaats van het diner. U kunt er
vanuit gaan dat het diner in de prijs inbegrepen is, evenals de busreis, de entrees en koffie op de heenreis. Er is
besloten het totaalbedrag op maximaal 65 euro per persoon vast te stellen. De bus zal vertrekken uit
Leeuwarden en vervolgens een stop maken in
Heerenveen. Op grond van de aanmeldingen en het
totaalprogramma wordt bekeken of het wenselijk is
tevens een instapmogelijkheid te bieden bij het NS-station in Zwolle. Dit jaar kunt u zich – in verband met slech-

te telefonische bereikbaarheid – uitsluitend schriftelijk
opgeven. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnnummer, het aantal personen en eventuele dieetwensen en stuur dat onder vermelding van ‘Opgave
excursie 2011’ naar Jantsje Sikma. Dat kan per e-mail
(merlinchante@live.nl) of per post (J.A. Sikma, Burg. Van
Panhuyslaan 23, 9251 KN Burgum).
Het tijdstip van aanmelding is bepalend voor de deelname. We zijn van plan de excursie met één bus te maken,
dus ongeveer 50 deelnemers. Belangstellenden die niet
meer geplaatst kunnen worden, krijgen zo spoedig
mogelijk bericht. De deelnemers ontvangen in augustus
alle gedetailleerde informatie over de reis.
Voor heel dringende vragen betreffende de organisatorische kant van de excursie, kunt u bellen met Jantsje
Sikma (0511 - 464659). Voor een prangende vraag over
de inhoud van de reis, kunt u contact opnemen met
Hotso Spanninga (058 - 2152601).

4 september
Langs graven van beroemde Leeuwarders
Wandeling langs de graven van beroemde Leeuwarders
op de oude begraafplaats van Leeuwarden onder leiding
van Dirk Swierstra.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
10 en 11 september
Open Monumentendag
Open Monumentendag 2011 staat in het teken van
‘Nieuw gebruik - Oud gebouw’
www.openmonumentendag.nl

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

MARGREET VAN DER ZEE

Jan Dijkstra was de laatste koperslager in Sneek.

Koperslager

Op deze foto uit 1957 is hij 29 jaar oud. Hij ciseleert met hamer en pons het wapen van de koperen goteling. Tot zijn overlijden in 2005 oefende
hij het vak uit in een overvolle werkplaats in de
Nauwe Noorderhorne. Hij maakte jaarlijks de
koperen Sneeker Pan, die uitgereikt werd aan
degene die zich verdienstelijk maakte voor de
zeilsport. Jan Dijkstra was de laatste koperslager
van het geslacht Dijkstra. In 1914 begon Klaas
Dijkstra als koperslager een atelier in zijn ouderlijk huis aan de Kloosterdwarsstraat. De techniek
had hij geleerd bij de bekende zilversmid Thijs de
Haas. Het werk ging moeilijk, want de hulpmiddelen waren gebrekkig en de werkplaats was
klein. Met die eerste koperen werkstukken ging
hij naar Leeuwarden en en hij haalde een
opdracht binnen. De zaken gingen goed en hij
betrok een beter uitgeruste werkplaats in een
groter pand in de stad. In de bloeitijd werkten er
22 mensen, waaronder zijn broers, zus en vader.
Onder ‘Echt Friesche kunst’ en ‘handarbeid’ veroverde het atelier van Klaas Dijkstra een goede
naam. Fabriekswerk was goedkoper, maar bij
hem werd elk voorwerp afzonderlijk en met zorg
afgewerkt. Elk motief, van bloem tot landschap,
werd met de hand gedreven. In de jaren twintig
was Douwe Egberts een belangrijke klant. Voor
2.500 punten was een bewerkte koperen borstelhanger met twee kledingborstels verkrijgbaar,
gemerkt met ‘Friesche Koper Kunst’. De verslechterde economie deed het bedrijf inkrimpen, Klaas
verliet de zaak en zijn broers Piet en Sander
namen het in 1937 over. Na het overlijden van
Sander, ging Piet verder met zijn vaste ciseleur
Hendrik Ferwerda. Als 16-jarige jongen kwam
zoon Jan in 1944 in dienst bij zijn vader Piet. Jan
(Met dank aan de familie van de Wolf, bron: Fries Scheepvaartmuseum Sneek)

tekende en schilderde graag. Zijn inzicht en
tekenvaardigheid kwamen goed van pas bij het
ciseleren van de afbeeldingen op het koper. Hij
werkte het liefst in rust en met veel precisie aan
het koperwerk dat in de pek voor het ciseleren
was vastgezet. De zuurbaden en het polijststof
waren niet bevorderlijk voor zijn gezondheid. Het
polijststof lag in een dikke deken van 15 centimeter rond de polijstmachine. Jan droeg bij het
polijsten een zwarte hoed
met brede rand om zichzelf
enigszins te beschermen. De
werkplaats van Jan Dijkstra
heeft na zijn overlijden een
museale bestemming in
Joure gekregen. <
Margreet van der Zee (Sneek, 1967) is
sinds 2003 conservator van Museum Joure.

