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ook minder ver verleden was, en vooral ook hoe die omslag tot stand is gekomen. In deze
Fryslân daarom aandacht voor seksualiteit in de Friese Middeleeuwen, beschouwd aan de
hand van oude rechtsteksten, een incestschandaal uit de 18de eeuw, de houding van het
gezag jegens homoseksuelen in de jaren vijftig van de afgelopen eeuw en een interview
met een gerenommeerde handelaar in seksbladen.
Daarnaast is er in de vaste rubriek Hond in de pot aandacht voor seks in de Friese kunst en
bij de Friese Bewegers ditmaal aandacht voor Eeltsje Boates Folkertsma. In de overige
rubrieken komen andere historisch belangwekkende zaken aan de orde: een plek met een
verhaal, deze keer over één van de eeuwenoude moederpolders in Westergo, een verbroken verbinding, of liever gezegd een door moderne ontwikkelingen (de aanleg van een
autosnelweg) definitief in tweeën gesneden plattelandsgemeenschap. Verder nog een verhaal over stoere redders op zee, het verdwenen beroep van klokkenmaakster, en de vaste
zaken, zoals de column, kort nieuws, gemengde berichten en aandacht voor pas verschenen boeken. <
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De Lektuurtuin verkocht als eerste winkel in Leeuwarden vibrators. Eigenaar Joop Fenstra had
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FRIESE BEWEGERS

DOEKE SIJENS

‘Wy habbe leaf
‘EBF’ werd hij door zijn trouwe volgelingen genoemd, de afkorting voor
Eeltsje Boates Folkertsma (1893-1968). Meer dan veertig jaar lang was hij
de onbetwiste leider van het christelijke deel van de Friese Beweging.

F

Friesland was voor Folkertsma een mythische

hja doar har der net oan oerjaan en skrillet

plek, gezegend door God, waarover hij in

huverjend werom yn it smûke en beheinde, it

gloedvolle bewoordingen kon schrijven.

hieme honk fan ieuwen.’ In Toer en Tsjerke

Moderne ontwikkelingen, zoals de emancipa-

(1934) en Eachweiding (1950) is een aantal

tie van de vrouw, zag hij als een bedreiging

van deze artikelen gebundeld. Voor het laat-

van dit aardse paradijs. Hoewel zijn opvattin-

ste boek werd hem de Gysbert Japicxprijs toe-

gen niet onomstreden zijn, wordt hij door

gekend, die hij om nooit duidelijk geworden

menigeen gezien als één van de grondleggers

redenen weigerde. Op basis van zijn sterke

van de moderne Friese Beweging. Eeltsje

beheersing van het Fries werd Folkertsma

Folkertsma groeide op in Ferwert, in een een-

benoemd tot eindredacteur van de Friese

voudig, gereformeerd middenstandsgezin. Na

Bijbelvertaling, die in 1943 verscheen. Na de

de kweekschool werd hij onderwijzer in

oorlog was hij jarenlang redacteur van het

Drachten en later in Gaastmeer. Uit enthou-

literaire tijdschrift De Tsjerne. Binnen deze

siasme voor de Friese beweging sloot hij zich

redactie voerde hij oppositie tegen het in zijn

in 1915 aan bij de Jongfryske Mienskip van

ogen veel te losbandige werk van jonge

Douwe Kalma. Als strenge calvinist raakte hij

schrijvers als Anne Wadman en Trinus

al spoedig in conflict met de meer moderne

Riemersma. Dan was er zijn inzet voor de

opvattingen van Kalma. Ook de vrije omgang

Friese Beweging. Na zijn breuk met de

tussen de mannelijke en de vrouwelijke leden

Jongfryske Mienskip bleef Folkertsma enige

van de Mienskip stuitte hem tegen de borst.

tijd partijloos. Hij gaf een eigen tijdschrift uit

Folkertsma was op het terrein van vrouwen
een romanticus. Hij vereerde hen, stuurde hen
bloemen, maar was te verlegen en te onhandig om een meer wereldse invulling aan zijn
verlangens te geven. Hij gaf zich daarom,
zoals zijn bewonderaars het formuleerden,
geheel aan Friesland.

Friese Beweging
Folkertsma zou zich op twee terreinen inzetten voor het Fries. In de eerste plaats betroffen zijn inspanningen de taal. Hij was ervan
overtuigd dat het Fries echt een cultuurtaal
moest worden, wilde het op termijn overleven. Hierover schreef hij vele artikelen, meditaties en studies in een zuivere, maar overladen stijl, die destijds zeer gewaardeerd werd.
‘In aan fan nij en grut libben giet oer de siel:
< Portret van Eeltsje Boates Folkertsma. (Tresoar)
> Titelblad van Tsjûgenis, het tijdschrift dat Folkertsma zelf
uitgaf. (Tresoar)
4
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al hwet fen Fryslân is’
niet zozeer onafhankelijk van Nederland,
maar op gelijkwaardige voet samenwerkend
met de andere provincies, zoals de kantons in
Zwitserland. Deze opvatting is terug te vinden
in de lezing die hij in 1929 hield onder de
titel Selsbistjûr for Fryslân. In de jaren dertig
leek Folkertsma weinig oog te hebben voor
de ontwikkelingen in Duitsland. Naderhand is
wel gesuggereerd dat hij, als Fries nationalist,
de democratie wel eens overgewaardeerd
vond. Een aantal gevoelloze artikelen over de
Jodenvervolging in Duitsland, geschreven na
de Kristallnacht, zijn hem in de jaren zestig
Eeltsje Boates Folkertsma in gesprek met G.A. Wumkes in de
Kanselarij. (Tresoar)

zwaar aangerekend. Tijdens de bezetting

Eeltsje Boates Folkertsma in gesprek met een vrouw. (Tresoar)

volgde de Friese Beweging een koers, waarbij
geprobeerd werd op legale wijze toch nog

eigen hoarnleger – hy mei dan boer, skoal-

(Tsjûgenis), waarin hij in bloemrijke bewoor-

iets van de oude idealen te realiseren. Het

master, fabryksarbeider of dichter wêze. Op

dingen tekeer ging tegen alle onderdelen van

latere verwijt dat hierbij wel eens teveel con-

‘en djipsten giet it har om grûnfesting en
behâld fan it Fryske hûs, dat hûs yn ien fan

de beweging. Folkertsma vond ze allemaal te
weinig idealistisch en te veel bereid tot compromissen. ‘Utsukkeljend provinsjalisme en
tradisionalisme,’ noemde hij dit, ‘dat ta de
dea keard is’. In 1924 sluit hij zich aan bij het
Kristlik Frysk Selskip, dat onder zijn leiding

Folkertsma verlangde
naar een meer
zelfstandig Friesland

Halbertsma’s lit it wêze net bêste, mar wol
yngrevenste fersen: “it Alderhûs”. Deze
romantische benadering van Friesland werd
naarmate Folkertsma ouder werd, steeds minder herkend door de jongere generatie. In
1965 publiceerde één van hen, Bauke de

een radicalere koers gaat volgen. Speerpunten worden het gebruik bevorderen van

cessies aan de bezetter zijn gedaan, ook door

Jong, in het tijdschrift Asyl een artikel tegen

het Fries in de kerk, de rechtbank en natuur-

Folkertsma, is nog steeds een punt van discus-

Folkertsma. Hiermee sloeg hij de eerste bar-

lijk de school. In hun opvattingen over de

sie. Waarschijnlijk onder het motto van het

sten in de reputatie van de tot dan toe onom-

emancipatie van het Fries verschilden de

doel heiligt de middelen, werd bijvoorbeeld

streden Folkertsma. De Jong stelde vragen

leden van het Selskip niet wezenlijk van ande-

toestemming aan de Duitsers gevraagd om de

over het beoordelingsvermogen van

re groeperingen uit de Friese Beweging. Het

Bijbelvertaling te mogen publiceren. Andere

Folkertsma, met name in de jaren dertig.

belangrijkste verschil was dat het christelijke

uitgevers, die na 1942 nog boeken hadden

Vele collega’s en vrienden kwamen voor

geloof de basis voor hun streven vormde.

uitgegeven, werden na 1945 wegens collabo-

Folkertsma op en probeerden de schade

ratie veroordeeld.

zoveel mogelijk te beperken. Folkertsma ver-

Duitse bezetting

dedigde zich niet zelf tegen de aantijgingen

Folkertsma gaf in de jaren twintig zijn baan

Aantijgingen

en trok zich steeds verder uit de Friese

bij het onderwijs op en probeerde met allerlei

Na de oorlog werd Folkertsma opnieuw

Beweging terug. Hij overleed op

los, journalistiek werk de kost te verdienen.

redacteur van De Stim fan Fryslân en daar-

Nieuwjaarsdag 1968, na een moeilijke periode

Hij leefde eenvoudig en stelde zich tevreden

naast redactielid van het calvinistische Friesch

waarin zijn geest steeds meer vertroebeld is

met een kamer bij een hospita. Vanaf 1928

Dagblad. Van de Friese Kultuerried kreeg hij

geraakt. Hij werd begraven in Ferwert, tijdens

was hij eindredacteur van het christelijke

de opdracht een ‘cultureel perspectief’ te

een heftige sneeuwbui. Op zijn grafsteen

weekblad De stim fan Fryslân, waarvoor hij

schrijven. Dat perspectief werd steeds conser-

staat hoopvol: ‘Dy’t neat fortsjinne hat, kriget

talloze stukken heeft geschreven. Zijn sterke

vatiever. Folkertsma waarschuwde ook in zijn

in ivich lean.’ <

opvattingen over de koers die de Friese bewe-

krantenartikelen meer en meer tegen zeden-

ging zou moeten varen, gekoppeld aan een

verwildering en vervlakking van de moderne

streng en uitgesproken godsbesef, werd door

maatschappij. Folkertsma’s Friese ideaal heeft

zijn vele lezers gewaardeerd. Folkertsma ver-

hij als volgt omschreven: ‘Op ’en djipsten is it

langde naar een meer zelfstandig Friesland,

de beweging te rêden om ’e frije Fries op syn
5
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HOND IN DE POT

MARLIES STOTER

Eros in en buiten
de slaapkamer
Een schilderij met een jonge vrouw, aandachtig gebogen over haar
naaiwerk op schoot. Met haar eenvoudige kantenmutsje op is ze het
toonbeeld van de ideale huisvrouw, die zich van haar taken kwijt en
symbool van huiselijkheid. Of is het een thema minder zoet dan gedacht
en is het naaiwerk een rechtstreekse erotische verwijzing?

onpas gebruiken. Voor hen kan een hond op
een schilderij ook gewoon een hond zijn, een
geliefd huisdier en geen symbool voor kezen.
Uiteraard ligt de waarheid ergens in het midden. Maar daar wordt een andere vraag niet
mee beantwoord: waren de klanten zich altijd
bewust van die dubbele laag in het schilderij bij
hen aan de muur? Of genoten ze gewoon van
een typisch Hollands interieur, waar het licht zo
mooi gevangen was door de schilder. Misschien
was het toch beide, omdat het leuker is om een
boodschap versluierd te presenteren.

Liefde hoort erbij
Gelukkig zijn er ook voorwerpen, waar beeld
en tekst zo rechtstreeks met elkaar verbonden
zijn, dat speculeren over het begrip van de
betekenis niet meer nodig is. In Nederland is de
groep rijpe mannen met een veel jongere
vrouw groeiende. Een rechtstreeks gevolg hiervan is, dat er nogal wat mannen op middelbare
leeftijd voor de tweede keer vader worden, een
inmiddels maatschappelijk geaccepteerd feit.
Maar vroeger werd er met oude mannen, die
wel trek hadden in een groen blaadje, regelmatig de spot gedreven. Kijk eens naar het treurige gezicht van de oude man op een antieke
tabaksdoos. Hij zit dicht bij het vuur en brengt
een wiegje aan het schommelen. Aan de andePan probeert een bosnimf te verleiden, maar zij verandert in een rietstengel waaruit hij vervolgens de beroemde syrinx (de
Panfluit) zal snijden. Het is een gouache in het album amicorum van Juw van Harinxma uit 1625. (Koninklijke Bibliotheek)

O

re kant van het vertrek zit een jonge man met
een jonge vrouw op schoot. Het commentaar
eronder is duidelijk: ‘Hoe kan een jonge vrouw

Onder kunsthistorici woedt er in de weten-

een heer waar uitgetrapte slippers naast het

een oude man bedriegen? Een ander maakt

schappelijke literatuur een richtingenstrijd

bed staan en een hondje rondloopt, een

het kind en ik moet zitten wiegen…’. Op de zij-

over al dan niet verborgen betekenissen op

directe verwijzing naar (meestal buitenechte-

kant van de tabaksdoos wordt er nog even fijn-

schilderijen en voorwerpen. De uitbeelding

lijke) seksuele activiteit. Zij ondersteunen hun

tjes op gewezen, dat huwelijken die gesloten

van de alledaagse werkelijkheid is een eerste

theorieën met een stortvloed aan contempo-

worden om het geld, zelden of nooit gedijen,
omdat de liefde ontbreekt.

betekenislaag. Daarnaast is vaak sprake van

raine teksten (toneelstukken, gedichten,

een tweede verborgen laag, die een gebeu-

emblematabundels) en prenten met onder-

ren impliceert, dat behalve voor de goede

schriften. Hun tegenhangers accepteren som-

Advieswerk

verstaander niets met de werkelijkheid op het

mige van hun interpretaties, maar vinden ook

Voor het tijdperk van de anticonceptie waren

schilderij te maken heeft. Iconologen zien bij-

dat de iconologen in hun duiding van de sym-

seks, huwelijk en kinderen een vanzelfspre-

voorbeeld in een interieur met een dame en

bolen te dwingend zijn en ze te pas en te

kende combinatie en daar waren de meeste

6
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salieblaadjes. In 1714 zijn Oebele Wouters en
Saackien Hayes 25 jaar getrouwd. Als cadeau
krijgen ze allebei een mooie pot van Fries sieraardewerk met hun namen erop. De knop van
het deksel is nogal ongebruikelijk: een miniatuur potje compleet met deksel. Zou dit een
luxe pot voor saliemelk kunnen zijn? En kan
het kleine potje op het deksel dienst gedaan
hebben om de gebruikte salieblaadjes in te
doen? We weten het niet zeker, maar misschien heeft het drinken van dit slaapverwekkende drankje wel een relatie met de gangbare ethiek van die tijd. Vleselijke liefde is binnen
het huwelijk uitsluitend geoorloofd ter verZilveren tabaksdoos van Jaacob Gerrits Faaber uit 1709 met de tekst ‘Hoe kan een jonge vrouw een oude man bedriegen?
Een ander maakt het kind en ik moet zitten wiegen…’. (Fries Museum)

wekking van nageslacht. Lustbevrediging als
doel op zich wordt in de schrijfsels van sommi-

mensen zich terdege van bewust. Dat bete-

ders frivoliteiten te ontdekken zijn. In het

ge moralisten veroordeeld en verworpen. Als

kende echter niet, dat er geen plezier aan

album amicorum van Pieter van Harinxma

je dus, zoals Oebele en Saackien uit Burgum,

beleefd werd: voor, tijdens en naast het huwe-

schrijft Douwe van Aylva op 10 december 1630

25 jaar getrouwd bent, dan is de verwachting

lijk. Wie het doorzettingsvermogen bezit om

een bladzijde voor zijn vriend in Orleans, waar

dat de hartstochten inmiddels bedwongen zijn.

de kluchten van schrijvers als Bredero en zijn

ze dan samen studeren. Naast zijn familiewa-

Een veelgelezen auteur als vadertje Cats is dui-

tijdgenoten te lezen, zal merken dat de tekst

pen zet hij de tekst: ‘Mon espoir et Dieu & en

delijk over de manier, waarop mensen op mid-

doordrenkt is met opmerkingen over lust en

madame, l‘un pour le corp & l’autre pour

delbare leeftijd zich dan in het huwelijksbed

seksuele prestaties. Ook in persoonlijke docu-

l’ame’ en hij laat er direct op volgen ‘C’est une

horen te gedragen: ‘En wacht geen malle

menten uit die tijd zijn er toespelingen te vin-

chose de naturelle de coucher avec une

vreught omtrent u dorre leden, maer tracht

den, zoals in studentenalba, waar naast mot-

Damoiselle.’ Ook wat betreft de techniek

slechs in het bet te mengen u gebeden.’ Einde

to’s en citaten van klassieke auteurs en kerkva-

wordt er wel eens een tip gegeven, zoals op

oefening dus volgens Cats en de zijnen, maar

een 18de eeuws wijnglas is te lezen: ‘le mou-

of iedereen daar gehoor aan gaf, blijft geluk-

vement le fait venir’. Boven de tekst is in stip-

kig de vraag. <

pelgravure een amortje gegraveerd, dat hard
in de weer is om boter te karnen. Zeker geen
glas, dat bedoeld was om er mee op het welvaren van het zuivelbedrijf te drinken.

Oebele Wouters en Saackien Hayes kregen deze pot van
Harlinger aardewerk toen ze 25 jaar waren getrouwd. Hun
namen en het jaartal, 1714, zijn op de bodem geschilderd.
(Fries Museum)

Gebluste lusten
In Engelse sitcoms wordt bedtijd vaak verbeeld
door een ouder echtpaar, dat gehuld in een
geruite flanellen pyjama met een kop warme
chocolademelk naar bed gaat. Dat drankje kon
vroeger ook saliemelk zijn, warme melk met
suiker, waarin een uurtje salieblaadjes getrokken hadden. Men ging ervan uit, dat de salie
rustgevend werkte en dus een uitstekend
slaapmiddel was. E.J. Potgieter gebruikt dit
gegeven in zijn personificatie van de slapheid
van de Nederlandse samenleving in de persoon
van de jongste zoon van Jan en Jannetje, Jan
Salie: ‘Hij, Jan Salie, de patroon aller slaapmutsen, aller soepjurken, aller sloffen te onzent.’
Ook in Afke’s Tiental van Nienke van Hichtum
In dit schilderij uit 1798 van Frans Willems Swart van
interieur met dame, dienstbode en jongeman zien sommige
iconologen een verwijzing naar een buitenechtelijke
seksuele activiteit. De uitgetrapte slippers naast het bed
en het hondje zouden daar op wijzen. (Hannemahuis)

wordt de saliemelk voor het voetlicht gebracht
als traktatie voor het hele gezin vlak voor het
slapen gaan. Dankzij een vrijgevige buurvrouw
krijgt ieder een kommetje melk met suiker en
7
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HANS KOPPEN

Moederpolder
bij Lytsewierrum
Lytsewierrum is een dorp van ongeveer zestig inwoners, een kilometer of acht boven Sneek gelegen. Het telt een
kerk, enkele boerderijen en wat huizen. De enige toegangsweg eindigt op een pleintje. Wie vandaar te voet de
nederzetting doorkruist, wat niet meer dan vijftig stappen vereist, kijkt aan de rand van het dorp uit over één van
de moederpolders van Friesland.

T

Tot ver in de Middeleeuwen omvatte
Friesland drie landsdelen: Oostergo, Westergo
en de Zevenwouden. Westergo bestond in
zijn kern uit een kweldergebied, opgebouwd
uit kleiïge wadvlaktes en hogere, zandige
kwelder- en oeverwallen. Kreken en prielen
doorsneden het landschap. Marneslenk en
Middelzee scheidden Westergo van de andere
landsdelen. De hoger gelegen delen van het
kweldergebied werden het eerst bewoond.
Later wierpen de bewoners, door de zeespiegelstijging daartoe gedwongen, terpen op. In
de loop van de tijd ontstonden in Westergo
ongeveer zevenhonderd dorps- en huisterpen.

Omdijking
Zo rond het jaar 900 gaan de bewoners van
Westergo dijken aanleggen, die daarmee
behoren tot de oudste van Nederland. De terpen boden in die tijd niet meer voldoende
bescherming tegen het zeewater. Westergo
was een dichtbevolkt en welvarend gebied
met een relatief rijke cultuur. Geld en man-

Lytsewierrum ligt aan de rand van één van de vier moederpolders van Friesland. (Foto Hoge Noorden)

kracht waren dus beschikbaar en kennelijk

de eerste moederpolders werden alsmaar

met een klep die bij eb werd geopend. De

was de samenleving ook zo ver ontwikkeld

meer dijken en polders aangesloten. Het door

sluisjes werden gebouwd waar de dijk de

dat men grote projecten kon aanpakken. De

dijken beschermde land breidde zich zo

loop van een wadkreek kruiste. Op den duur

bewoners begonnen met het aanleggen van

steeds verder uit, tot over heel Westergo.

verbonden zwaardere dijken de moederpol-

lage ringdijkjes ter bescherming van een

ders met elkaar. Die dijken zijn nu nog terug

boerderij of van enkele akkers. Omstreeks

De moederpolders

te vinden als onderdeel van de Slachtedijk.

1000 werden de eerste dijkjes aan elkaar

Oorspronkelijk waren er vier moederpolders.

Die dijk loopt van Oosterbierum aan de

gekoppeld, daardoor omsloten deze een gro-

Dat zijn de moederpolders van Hartwerd-

Waddenzee, dwars door Westergo, naar

ter gebied. Die eerste omdijkte gebieden noe-

Witmarsum, Easterein-Lytsewierrum, Tzum-

Raerd. Na 1100 begon men met het inpolde-

men wij moederpolders; daar ligt het begin

west en Wijnaldum. Het waterpeil binnen die

ren van de Middelzee. Ook de Marneboezem

van de Friese indijkingsgeschiedenis. Ze vor-

polders regelde men met eenvoudige uitwa-

werd afgesloten en ingepolderd. In de loop

men de kern van het Friese kleilandschap. Op

teringssluisjes: een houten koker door de dijk

van de 13de eeuw was heel Westergo bedijkt.

8
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Meer historische primeurs
Het gebied rond Lytsewierrum ligt in een
moederpolder. Daarmee is het hier één van de
oudste polderlandschappen van Friesland. Aan
de kronkelende loop van sommige sloten en
vaarten is nu nog te zien dat dat voormalige
wadgeulen en -prielen zijn. Op waterstaatkundig terrein telt de omgeving van Lytsewierrum
overigens méér historische primeurs. Wie van
Reahûs naar Lytsewierrum gaat, rijdt over de
Sânleansterdijk. Dat is een onderdeel van de
originele ringdijk om de moederpolder. De
naam van dit dijksdeel verwijst naar het
Sânlân, het zandland. Het zandland was een
wat hoger gelegen gebied in het oorspronkelijke kwelderlandschap, over de kruin waarvan
deze dijk werd aangelegd. Tegelijk vormde dit
sânlean de kern van een waterschap, gesitueerd op het nieuwe land van de ingepolderde
Middelzee. Het ‘Sânleanster rjocht’ is opgeno-

De moederpolders van Westergo met de geulen van voor de bedijking. 1. Easterein-Lytsewierrum.
2. Hartwerd-Witmarsum. 3. Tzum-West. 4. Wijnaldum. (Kaart Kerst Huisman)

men in een oorkonde uit 1381. Daarmee is het
één van de oudste waterschappen in Friesland.

1514 verwoestte De Zwarte Hoop, een bende

ijs zijn tegenwoordig te verkrijgen bij de bewoners van de voormalige pastorie tegenover de

Door de zeespiegelrijzing voldeed op een

rondtrekkende en brandschattende soldaten,

gegeven moment in de Nederlandse kustge-

kerk en dorp. De toren werd het eerst her-

kerk. Die voeren daar in het zomerseizoen een

bieden de natuurlijke uitwatering via sluisjes

bouwd, in 1516. Een gevelsteen in de zuidelijke

‘buitenschenkerij’. In hun idyllische tuin is het

niet langer. Bij eb liep het water niet meer vol-

muur laat weten dat de herbouw van de kerk

dan goed toeven. De stilte is er overweldigend

doende weg. In de loop van de 15de eeuw

goed veertig jaar later werd voltooid. Kennelijk

en het uitzicht beslaat meer dan duizend jaar

werd daarom in Holland de windwatermolen

waren het slechte tijden want op de steen

Friese landschapsgeschiedenis. <

ontwikkeld. Deze kon het water mechanisch

staat: ‘Anno DNI 1557, de XXXI martii. Doe is

uitslaan. Die molentechniek verspreidde zich

dese kercke angeleit. Doe is dat broet coft voer

naar het Noorden. De archieven leren ons dat

XII st’ (stuivers). Een opmerkelijk hoge prijs voor

de eerste watermolen van Friesland in de 16de

brood. Geen brood, maar taart, thee, koffie en

> Verder lezen:
• K.A Rienks en G. Walther, Binnendiken en
Slieperdiken yn Fryslân, Bolswert, 1954
• http://www.lytsewierrum.nl

eeuw bij Lytsewierrum is gebouwd.

Lytsewierrum
Het Lytsewierrum van nu ligt als een beboste
oase tussen strak getrokken productieweiden.
Gebogen kavelvormen en kronkelende sloten
verraden echter het oude landschap. De vierkante zadeldaktoren van de Gertrudiskerk
torent boven de bomen uit. De laatgotische
Gertrudis is, voor de beperkte omvang van
Lytsewierrum, een opmerkelijk forse kerk. In
Gevelsteen in de Gertrudiskerk. (Foto Hans Koppen)

De vierkante zadeldaktoren van de Gertrudiskerk van Lytsewierrum. (Foto Hoge Noorden)
9
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‘De seksualiteit is een kracht in het
leven die met zorg en verstand in
toom moet worden gehouden,
evenals bijvoorbeeld de
atoomenergie.’ Deze uitspraak deed
de Groningse vrouwenarts F. Roest
op 10 mei 1957 in de Harmonie in
Leeuwarden. Het gebeurde op de
provinciale dag van het
Meisjesverbond van de Christelijke
Jonge Vrouwen Federatie, waar dr.
Roest een referaat hield over ‘De
vrijheid in het kiezen van een
levensgezel.’ Roest zei ook: ‘Velen
schamen zich om over het seksuele
te spreken, of vinden het
minderwaardig.’

Meisje kijkt naar seksbladen in een etalage. (Spaarnestad)

De seksuele bevrijding
in Friesland
zijn de nog steeds bestaande Rutgershuizen
genoemd. Ook in Friesland bestonden afdelingen van de bond. De in 1926 opgerichte

afdeling in Leeuwarden timmerde het meest

H

aan de weg, met filmvoorstellingen en spre-

Het lijkt een juiste karakterisering van het

Seksuele Hervorming, met ook in Friesland

kers, en telde in 1936 al meer dan duizend

denken over seksualiteit in het Friesland van

een aantal afdelingen. De NVSH was voortge-

leden. De NVSH werd in de naoorlogse jaren

de eerste decennia na de Tweede Wereld-

komen uit de in 1881 opgerichte Nieuw-

door de gevestigde media doodgezwegen of

oorlog. Wie het digitaal archief van de

Malthusiaanse Bond. In deze bond speelde

verdacht gemaakt als een communistische

Leeuwarder Courant vóór het midden van de

Jan Rutgers (1850, Hallum-1924, Heerenveen)

mantelorganisatie. Dat kwam omdat de NVSH

jaren zestig doorzoekt op seks als alledaags

een grote rol. Het belangrijkste werk van

instemmend de relatief vrije ontwikkelingen

verschijnsel, vindt nauwelijks iets. Het onder-

deze arts was het verkrijgbaar maken van

op seksueel terrein in de Sovjet-Unie volgde.

werp leek in een deftige krant zoals de

betrouwbare voorbehoedmiddelen. Naar hem

Leeuwarder in die jaren was, eigenlijk taboe,

Huwelijksmoraal

en alleen geschikt voor literaire beschouwin-

Van Ussel onderscheidt in zijn

gen of zedenpreken. Men leefde toen nog

model de overgang naar een hou-

volop in wat de seksuoloog Jos van Ussel de

ding van vrijheid en tolerantie. De

fase van het seksueel reformisme heeft

tweede fase doorbreekt de

genoemd. Daaronder verstaat hij de conserva-

bekrompenheid van fase één

tieve moraal, die seks tot het huwelijk wil

door een openhartige voorlich-

beperken en moeite heeft met voorbehoed-

ting over opvoeding, anticoncep-

middelen. De lust wordt in dat denken vooral
met het dierlijke en gevaarlijke in verband
gebracht. Nou dacht niet iedereen zo. Sinds
1946 bestond de Nederlandse Vereniging voor
10

Advertentie in de Leeuwarder Courant van
27 maart 1940 voor een filmvoorstelling van
de Nieuw Malthusiaanse Bond, de voorloper
van de NVSH.
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Zo zag het Leeuwarder Provoblad POR het werk van de politie op campings: vooral toezien dat jongens en meisjes niet
samen in één tent verbleven.

Twee omslagen van het tijdschrift Provo, dat ondanks zijn
over het algemeen vrij saaie teksten als enorm gezagsondermijnend werd beschouwd. Dat kwam waarschijnlijk omdat de
redactie in illustraties vrolijk de draak stak met het gezag.

Advertentie uit het blad Sextant van de NVSH uit 1973.

tie en abortus, kritiek op de seksuele rolpa-

nog in de in 1968 verschenen pauselijke ency-

aanzien van de seksuele moraal in een wel

tronen en het huwelijk, en een positieve

cliek Humanae Vitae. Katholieke geestelijken

uiterst gevaarlijke stroomversnelling terecht

benadering van de lust. Er wordt tolerantie

in Nederland, onder wie bisschop Wilhelmus

dreigen te komen.’ De zogenoemde openhar-

gepredikt ten aanzien van prostitutie, seksue-

Bekkers van ’s Hertogenbosch, beklemtoon-

tigheid, aldus Piebenga, ‘is maar al te vaak

le minderheden en vrije liefde. Deze tweede

den echter eerder al dat ouders hun eigen

synoniem met losbandigheid’. Hij vond, dat

fase brak in Friesland door ergens in de jaren

geweten moesten volgen bij het bepalen van

‘alle seksuele promiscuïteit niet alleen zondig,

zestig. Dat moment kwam wellicht op 28 mei

het kindertal. En op een bijeenkomst van het

maar voor het volksleven ook fataal is.’ Jan

1964, toen Leeuwarder Courant en Friese

Katholiek Vrouwengilde in 1964 in

Piebenga overleed later in het jaar aan de

Koerier beide de volledige tekst van het

Leeuwarden liet pastoor J.G. Hesseling uit

gevolgen van een verkeersongeval. Hem bleef

gedicht ‘Niet te geloven’ van Remco Campert

Martenshoek onomwonden weten dat zijn

daardoor veel ontsteltenis bespaard, want

publiceerden, omdat Ger Lugtenburg van de

kerk in het verleden veel te ver was gegaan

vanaf 1966-1967 leek toch de verandering

AVRO-televisie de uitzending daarvan in een

met zijn bemoeienis aangaande de huwelijks-

ingezet. Wellicht speelde het gemakkelijker

literair programma verbood. Het ging om de

beleving.

beschikbaar komen van voorbehoedmiddelen
een rol. Een voorbereidende rol werd zeker

aan de bevrijdingsdagen van 1945 gewijde
strofe, die luidde: ‘Alles zoop en naaide, heel

Provo

gespeeld door de VARA, met het tegen aller-

Europa was één groot matras’. Het stond pon-

Steeds luider klonken de pleidooien voor vrije

lei heilige huisjes aanschoppende televisiepro-

tificaal in beide dagbladen. Dat het bij de

beschikbaarstelling van voorbehoedmiddelen.

gramma ‘Zo is het toevallig ook nog eens een

media trouwens niet overal zo snel verander-

Condooms waren er al lang, maar die werden

keer’. Ook de invloed van een zelfstandige

de bleek toen Omrop Fryslân enkele jaren

alleen ‘onder de toonbank’ verkocht, want

jongerencultuur moet niet worden onder-

later in een bespreking van de poëzie van de

officieel was de verkoop verboden. Eind 1962

schat, met een eigen muziek, eigen mode en

dichter Sikke Doele de door hem gedichte zin:

kwam de anticonceptiepil beschikbaar, maar

een tegen het gezag en de moralistische

‘As ik myn neukertsje dan mar haw’ zonder

alleen op doktersadvies. De algemene

opvattingen van de oudere generaties

overleg met de maker en tot diens grote

bekendheid van dit middel drong pas lang-

ingaande houding. Centraal in die ontwikke-

woede censureerde tot ‘nûkertsje’. De rooms-

zaam door. In Friesland klonken voorlopig

ling stond een nieuwe jeugdbeweging, Provo.

katholieke kerk handhaafde haar starre

nog bezorgde geluiden. Jan Piebenga, hoofd-

Die beweging dijde in korte tijd als een olie-

huwelijksmoraal -‘Iedere huwelijksdaad moet

redacteur van de Leeuwarder Courant,

vlek uit over heel Nederland, maar was

openstaan voor doorgeven van leven’- zelfs

schreef begin 1965, ‘dat wij tegenwoordig ten

onderdeel van een breder verschijnsel: de
11
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in stijl te blijven in plaats van het woord, de
condooms aan de vragensteller gaf.’ Dat er
geen houden meer aan was, bleek in 1968 uit
een mededeling van de NVSH dat de verkoop
van het aantal condooms was gestegen tot
meer dan vier miljoen. De zaak kwam prominent in discussie toen minister Polak midden
1969 een wetsvoorstel indiende om de beperkingen op het gebied van de verkoop van
voorbehoedmiddelen op te heffen. De stemmen staakten in eerste instantie, maar enkele
maanden later al kon ook de Eerste Kamer de
wet goedkeuren.

Condoomautomaat
Het gevolg was een felle strijd tussen de producenten van condooms, die overigens wel
met gevoel voor humor werd gevoerd. Een
Amsterdamse condoomfabrikant gaf bijvoorbeeld zijn klanten bij aankoop van meer dan
Condoomautomaat in Leeuwarden. (Foto Paul Janssen)

twee gros een pechlamp cadeau. En de
Leeuwarder Courant van 18 oktober 1969

In 1969 verdween het blad Hitweek. Aloha kwam ervoor in de
plaats, een tweewekelijks jongerenblad dat een grote nadruk
legde op grafische vormgeving. Deze voorpagina met het
(bijna) blote meisje erop afgebeeld, gold in veel kringen nog
steeds als controversieel.

bevrijding van allerlei banden, in de eerste

kopte niet zonder humor: ‘Hevig getrek om

plaats een afrekening met de enigszins zelf-

(en aan) condoomautomaat’. De voorstellen

genoegzame generatie die naar eigen zeggen

tot plaatsing van condoomautomaten gaven

de oorlog had gewonnen, maar vervolgens

in de gemeenteraden aanleiding tot vrolijk-

ze werden weldra een algemeen aanvaard

een nieuw soort moralistische bezetting

heid. Zo strafte wethouder Luit de Boer van

verschijnsel. Alleen werden ze nog menigmaal

bewerkstelligde.

Ooststellingwerf onder bulderend gelach van

opengebroken en van de muur gerukt vanwe-

de vroede vaderen opmerkingen ter rechter-

ge het geld dat erin zat. De seksuele revolutie

Anticonceptie

zijde dat er toch vooral goed toezicht nodig

bleek uiteindelijk ook in Bokwerd te zijn

De ‘pil’ was de grootste bevrijding van de

was af met de opmerking: ‘Het gaat ons wel

doorgedrongen, het door de journalist Rink

vrouw in de geschiedenis. De anticonceptie

wat te ver om een voorbehoedmiddel toe te

van der Velde geschapen dorp van Doekele

sloeg de bodem uit de moraal van de tot het

passen voor een voorbehoedmiddel.’ Ook in

Vaartjes, Harke Heidstra en Bote Bijster. Op 24

huwelijk beperkte seksualiteit en de vrouwen-

de raadsvergadering van de Noordoostpolder

november 1977 liet baakster Fokeltje Snikstra-

emancipatie schiep andere omstandigheden.

klonken daverende lachsalvo’s. Dat was toen

Weening in het veelgelezen weekblad van

Toch ging het niet zomaar van een leien

de confessionele wethouder W.G. de Feijter

het dorp weten: ‘Heden ten dage noemen ze

dakje. Met name in confessionele kringen was

vertelde dat een Emmeloorder meende al

het partnerruil, maar vroeger naaide het er

de weerstand groot. Uit een enquête in 1967

voor de gemeentelijke toestemming een con-

ook al uit hoor, maar toen werd dat stil

onder vrouwen van de Anti-Revolutionaire

doomautomaat in een flat te hebben ont-

gehouden en als baakster en altijd onder de

Partij en de Christlijk-Historische Unie in

dekt. Het bleek echter een kousenautomaat

mensen geweest zijnde, kan ondergetekende

Friesland bleek dat bijna niemand het gebruik

te zijn en wat daar uit kwam was toch echt te

daar heel wat over zeggen dat u de oren

van anticonceptie buiten het huwelijk goed-

groot voor het beoogde doel, aldus de wet-

gaan tuiten, maar dat doe ik vanzelf niet.’ <

keurde. In de gemeenteraad van Leeuwarden

houder. In de gemeenteraad van Leeuwarden

stelden confessionele raadsleden kritische vra-

viel daarentegen een pijnlijke stilte bij de

gen over het door het college voorgestelde

behandeling van een brief van het

subsidie aan de NVSH-afdeling. Die kritiek

Gereformeerd Politiek Verbond om de con-

was ook ingegeven door de Sex-in, die de

doomautomaten in besloten ruimten te plaat-

afdeling op 16 maart 1967 voor middelbare

sen. Die stilte viel toen de PSP’er Bart Kingma

scholieren in de schouwburg de Harmonie

voorstelde de automaten ook in de hal van

had georganiseerd. Het was een tumultueus

een kerk, ‘een gereformeerde kerk dan’, te

gebeuren. De Leeuwarder Courant schreef:

plaatsen. De automaten kwamen er wel in

‘Op een gegeven moment steeg de hilariteit

Leeuwarden, maar nog niet in de kerken.

over het vrijmoedig woordgebruik van een

Condoomautomaten waren de meest zichtba-

deel der aanwezigen zo hoog, dat iemand om

re verschijnselen van de ‘seksuele revolutie’;

12

> Verder lezen:
• Mirre Bots, Moederschap als balsem: ervaringen
van katholieke vrouwen met huwelijk, sexualiteit
en moederschap in de eerste helft van deze
eeuw, 1981
• Abraham Hijmans, Het gezonde huwelijk: huwelijk, gezin, sexualiteit, 1960
• Gé Nabrink, Seksuele hervorming in Nederland:
achtergronden en geschiedenis van de NieuwMalthusiaanse Bond (NMB) en de Nederlandse
Vereniging voor Seksuele Hervorming
(NVSH)1881-1971, 1978
• O.A. Piper, Man en vrouw: betekenis en mysterie
van de sexualiteit naar Bijbelse visie, 1955
• Jos van Ussel, De geschiedenis van het seksuele
probleem, 1968
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Onno Zwier en het
‘Friesche Cabaal’
Zijn carrière was glansrijk en veelomvattend, zijn val diep. Onno Zwier van Haren (1713-1779) was bestuurder
(grietman van Weststellingwerf), politicus (vertegenwoordiger van Friesland in de Staten-Generaal), diplomaat,
toneelschrijver, dichter en militair. Maar in het diepste geheim pleegde hij in de boekenkamer in zijn Haagse
woning incest met zijn tienerdochters Carolina Wilhelmina (geboren 1741) en Marianne Elizabeth (Betje, 1744).

B

Begin 1760 barstte de bom binnen de familie,

deren schreven later over hem dat hij ’zo

gewoon de naam van grootvader Onno Zwier.

net toen Carolina op het punt stond te trou-

hoog als de huizen’ was. Op zijn 21ste werd

En ook bij de ondertrouw van Carolina met

wen. Men wist het schandaal nog een jaar stil

hij burgemeester van Sloten. Toen hij zich bij

Willem van Hogendorp op 3 februari leek er

te houden. Toen bracht Onno het zelf naar

zijn broer Willem (die vader Adam als

nog geen vuiltje aan de lucht. Uit het op

buiten in een verweerschrift. Hij voelde wel,

grietman van Het Bildt opvolgde) beklaagde

schrift gestelde rumoer dat een jaar later ont-

dat het toch niet langer stil was te houden.

over de problemen die hij in zijn kleine

stond naar aanleiding van Onno’s verweer-

Het kostte hem politiek de kop. Onno Zwier

gemeente had, zei Willem: ‘Gij moest eens

schrift, valt vrij nauwkeurig te reconstrueren

van Haren was de zoon van grietman Adam

grietman van Het Bildt wezen zoals ik, dan

wat er vanaf 10 februari gebeurde. Op die

Ernst van Haren van Het Bildt. Hij was vier

zoudt gij anders van de bok dromen. Als heel

toen zijn vader stierf. Zijn grootvader nam

Sloten in oproer is, hebt gij immers niets

het toezicht op zich. Deze had een hekel aan

anders te doen dan de raad te beleggen en

Onno’s moeder en hij stond de jongen niet

gij hebt al het canaille op het stadhuis bij

toe haar te zien. Het gevolg was, dat Onno

elkander.’ Het had waarschijnlijk ook met die

zich haast volledig identificeerde met de

strenge grootvader te maken, dat hij omgang

grootvader en zich ontwikkelde tot een auto-

met vrouwen in zijn opvoeding had gemist.

ritaire en agressieve persoonlijkheid. Zijn kin-

Hoewel hij nauwelijks de kans kreeg vrouwen
te ontmoeten, trouwde hij in 1742 met Sara
Adeleide van Huls. Ze kregen elf kinderen,

Het had waarschijnlijk
ook met die strenge
grootvader te maken, dat
hij omgang met vrouwen
in zijn opvoeding had
gemist

waaronder de al genoemde dochters Carolina
en Betje. De Van Harens woonden afwisse-

dag was de familie Van Haren in Den Haag en

lend in Wolvega en Den Haag, het meest

Rotterdam om daar het huwelijk van Carolina

overigens in de Hofstad.

voor de tweede maal af te kondigen. Na de
middagpreek at de familie bij Amelia. Onno

Schandelijke voorstellen

werd tijdens de maaltijd onwel en verliet de

De fatale dag kwam op zondag 10 februari

eetkamer. Iedereen ging bij hem informeren

1760. Niet veel wees erop dat de val van

hoe het was, maar Amelia en Betje liepen

Onno op handen was. Een veeg teken was

hem voorbij zonder naar zijn gezondheid te

misschien wel, dat Betje in oktober daaraan

hebben gevraagd. Onno gaf Betje bevel de

voorafgaande uit het ouderlijk huis vertrok

volgende dag weer thuis te komen. Betje wei-

en was gaan logeren bij haar zuster Amelia,

gerde dat. Carolina gaf haar in het twistge-

zogenaamd om haar te assisteren in de laat-

sprek met de vader gelijk. Uit de pamfletten-

ste maanden van haar zwangerschap. Het op

strijd kan worden opgemaakt dat Willem van

30 november geboren kind kreeg ook

Hogendorp had begrepen dat Betje ‘door

Portret van Onno Zwier van Haren. (Tresoar)
13
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haaren vader tot zeer verregaande oneerlijke
zaaken aangezogt moest zijn.’ De volgende

Huize Lindenoord in Wolvega omstreeks 1900. Links het koetshuis, rechts dienstwoningen. Tot de verwoestende brand in 1776
stond hier het buiten Lindenoord van Onno Zwier van Haren. (Oudheidkamer Weststellingwerf)

ochtend deelde Van Hogendorp onder vier
ogen aan Amelia, zijn aanstaande schoonzus-

van Amelia, Sandick, en Hogendorp, de aan-

gen werden op een heel emotionele toon uit-

ter, mee wat hij had gehoord. Betje werd

staande van Carolina, besloten op de maan-

gesproken. Onno werd, zoals zich bij een man

erbij geroepen en bekende ‘het attentaat van

dag Onno Zwier ‘de ontdekte grouwelen’ te

van zijn karakter gemakkelijk laat voorstellen,

Bloedschande nu niet alleen ronduit, maar

zullen voorhouden en hem duidelijk maken

nogal geraakt en ontkende hardnekkig. Van

bekleedt en bevestigt het ook met veele ver-

dat zij niet met hem wensten om te gaan. Ze

Haren, Tiddinga, Sandick en Hogendorp lie-

zwaarende omstandigheden.’ Vervolgens

deden dat door hem met een voorwendsel uit

pen vervolgens naar het huis van de Van

wordt ook Carolina gehaald. Zij bekent in tra-

te nodigen in het huis van generaal Tiddinga.

Harens. Onno bezwoer de anderen in verband

nen dat haar vader haar dezelfde schandelijke

Daar zouden ze hem alleen kunnen spreken.

met de gasten zijn vrouw niet in te lichten.

voorstellen heeft gedaan als Betje. De man

Onno kwam keurig op tijd. De beschuldigin-

Maar dat was tevergeefs: Sara had al zo haar
vermoedens en ging naar Carolina om het
naadje van de kous te horen. Tiddinga sprak
vervolgens Onno aan met het dringende verzoek, ‘dat hij, om alle éclat (heibel) te vermijden, zich, op het een of ander praetext
(smoesje), voor eenigen tijd uit den Hage
naar Vriesland ten spoedigsten begeeven
moest.’

Vertrek
Onno en Sara zouden ’s maandagsavonds
naar een feest, maar daar verschenen ze niet.
Onno voelde zich beroerd. Op de dinsdag
werd de hele familie van Carolina verwacht
op de maaltijd bij de familie Van Hogendorp.
Maar het wordt weldra duidelijk dat Onno
daar niet welkom is, ‘om éclat te voorkomen.’
Als er dan tijdens de maaltijd op de gezondheid van Onno wordt gedronken, moet Sara
zich even van ontroering verwijderen. Op
Amelia van Haren, dochter van Onno en haar man Johan van Sandick.
14
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ters en hun mannen bij hun zieke vader wil-

Friesche Cabaal

len komen, want hij wenst ze te spreken. Ze

Onno bleef maar een jaar weg uit Holland.

komen niet. Op donderdag weet Sara haar

Hij werd in april 1761 afgevaardigde van de

dochter Betje over te halen een brief te schrij-

Friese Staten in de Staten-Generaal en keerde

ven en te ondertekenen, waarin ze alles her-

in Den Haag terug. Volgens de geruchten zou

roept. Ze zal later op de dag verklaren dat ze

hij ook nog twee kinderen hebben verwekt

vanwege de tranen van haar moeder overstag

bij zijn oudste dochter Amelia. Eén zou inmid-

is gegaan. Bij Carolina en haar aanstaande en

dels zijn overleden en het andere zou in een

zijn ouders denken ze er nu over om even pas

Amsterdams weeshuis zijn opgenomen. Van

op de plaats te maken met het voorgenomen

de zijde van het hof van stadhouder Willem V

huwelijk. Ze laten op zaterdag zoals dat heet

werd er bij Van Haren ten zeerste op aange-

de geboden schutten. In het hele weekend

drongen zijn naam te zuiveren, anders zou hij

wordt er verder gedelibereerd over een stuk,
dat Onno zal moeten tekenen en waarin hij
ook belooft uit Den Haag te vertrekken.
Onno wordt onder druk gezet met het argument dat bij een weigering van zijn kant het
huwelijk tussen Carolina en haar Willem niet
kan doorgaan. Maandagsavonds geeft Onno
eindelijk na veel vijven en zessen toe. Hij

Volgens de geruchten
zou hij ook nog twee
kinderen hebben verwekt
bij zijn oudste dochter
Amelia

belooft, dat hij uiterlijk de aankomende donderdag uit de provincie Holland zal vertrekken en daar nooit meer terug zal keren. Op

niet langer welkom zijn in Den Haag. Hij

dinsdag al vertrekt hij naar zijn broer Willem

schreef toen zijn verweerschrift, waarin hij

in Brussel. Ruim een maand later gaat Sara

zelf allerlei beschuldigingen uitte, maar waar-

met haar kinderen naar Sint Oedenrode, waar

mee hij ook het hele schandaal naar buiten

op het landgoed van Willem van Haren Onno

bracht. Maar toen waren de rapen pas echt

Zwier zich weer bij het gezin voegt. Ook

gaar. Het ‘Friesche Cabaal’ brak in volle kracht

Betje, dan zestien jaar oud, is daar, als een

los. Beledigde partijen reageerden, met advo-

gehoorzaam kind. Zij zou ook bij haar ouders

caten achter zich, er verschenen tientallen

blijven.

pamfletten, en het lezende publiek smulde.

Brief ter verdediging van Onno Zwier van Haren. (Tresoar)

Van Haren onderwierp zich aan een proces
voor het Hof van Friesland. Dat eindigde
onbeslist. Met zijn politieke carrière was het
afgelopen. Hij wijdde zich in Wolvega verder
aan de dichtkunst. Zijn vrouw Sara, die bij
hem was gebleven, eerde hij in 1776 met een
lofdicht ‘En Gy, Juweel van Neêrlands
Vrouwen, die noyt uw Man verliet in nood’.
Dat was haar beloning, dat ze bij hem was
gebleven. Tussen Amelia en Carolina en hun
vader kwam het nooit meer goed. Kort voor
hij in 1779 stierf, onterfde hij de beide vrouwen. Aan zijn sterfbed liet hij de wel aanwezige kinderen beloven zich pas weer met de
families Van Sandick en Hogendorp te verzoenen met de derde generatie. Want haatdragend was hij ook. <

> Verder lezen:
Carolina van Haren, dochter van Onno en haar man Willem van Hoogendorp.

• Pieter van der Vliet, Onno Zwier van Haren
(1713-1779). Staatsman en dichter, Hilversum,
1996
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KERST HUISMAN

Echte en hoerenkinderen
Het seksuele gedrag van de oude Friezen en Friezinnen lijkt niet direct een onderwerp voor een monografie, toch
bevat het oud-Friese recht curieuze passages over het erotische gedrag van de mensen in het Friese land, zoals in
de Lex Frisionum van 802. Deze Wet van de Friezen is in opdracht van Karel de Grote opgetekend. Hij gold in het
toenmalige Friese gebied, dat zich uitstrekte van het Sincfal (een water op de plaats van de tegenwoordige
Westerschelde) tot aan de Wezer. Er staan in die wet opmerkelijke bepalingen over de status van vrouwen. Een
vrouw was eigenlijk haar hele leven niet haar eigen baas, eerst was ze van haar vader en dan van haar man.
Ongelijkheid
Het Friese land van omstreeks 800 was in elk
geval niet een bijster vrouwvriendelijke maatschappij. Toch lijkt dit Friese recht wat vrouwvriendelijker te zijn geweest dan elders. Dat
blijkt uit de bepaling dat een meisje in
bepaalde gevallen ook persoonlijk een schadeloosstelling krijgt. De opvattingen over de
seksualiteit stonden geheel in het teken van
de voortplanting. Voor de bloei van land en
gemeenschap was gezond nageslacht een
harde noodzaak, en de kindersterfte was
groot: ze bezweken als vliegen. Om te overle-

Het Friese land van
omstreeks 800 was geen
bijster vrouwvriendelijke
maatschappij
Titelblad van de Lex Frisionum uit 802. De rechtsregels zijn in het Latijn gesteld en werden opgetekend in opdracht van Karel de
Grote. (Tresoar)

A

ven waren er veel vrouwen en kinderen
nodig. Letterlijk aanraken van een vrouw was
verboden. Bij de Salische Franken gold dat als

Als enige vrouw, zo staat in de Lex Frisionum,

naderhand bijkomen, zij zullen allen een derde

een vrije man zonder haar instemming een

‘zich met enige man in hoererij vermengd zal

deel betalen, dat is: een derde deel schuldig

vrouw aanraakte, hij een boete moest beta-

hebben, zal zij ten voordele van de koning

zijn.’ Een man die zich jegens een vrouw mis-

len. Hoe verder hij daarin ging, hoe hoger de
boete. Vrouw en man mochten maar op één

haar zoengeld betalen. Dit geldt voor een

droeg, moest daarvoor blijkbaar boeten. Ook

edele en vrije vrouw. Maar een halfvrije vrouw

vrouwenroof, met al zijn gevolgen, kwam voor.

plaats naakt zijn: in bed. Bij de Franken werd

betaalt ten voordeel van haar heer. Maar als zij

De Lex zegt daarover: ‘Als iemand een meisje,

het doden van een jonge vrije vrouw in de

met welke man dan ook gehoereerd heeft, een

dat maagd is, geroofd en geschonden heeft en

vruchtbare leeftijd zwaar beboet: 600 schelling. Je moest wel heel erg rijk zijn om dat te

dienstmeid en maagd was, zal hij, die haar

haar zal hebben vrijgelaten, zal hij haar tot vol-

geschonden heeft, aan haar heer vier solidi, dat

doening het zoengeld betalen, als ze een edele

kunnen betalen. Ter vergelijking: voor het

is twaalf denarii, betalen.’ Maar dan komt het:

of vrije vrouw is, en hetzelfde ten voordele van

doden van een vrouw na de overgang gold

‘Als zij echter door een ander eerst is verkracht,

de koning. Een derde van het zoengeld zal hij

maar een boete van 200 schelling. Voor het

drie solidi. Maar als degene, die haar toen

betalen aan de vader of voogd van het meisje.

doden van een zwangere vrouw gold een

geschonden heeft, de derde was, twee solidi.

Maar als het meisje een halfvrije is, zal hij haar

boetedoening van 700 schelling. Uit deze

Als hij evenwel de vierde is, één solidus. Als hij

net zo voldoening geven door haar zoengeld

voorbeelden blijkt dat de vrouw vooral als

de vijfde is, een derde deel, en zovelen er

te betalen, en aan haar heer tien solidi.’

wezen om kinderen te baren werd

16
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in het oud-Friese recht
beschouwd. De Bourgondiërs beschouwden

in het Europa van toen een gruwelijke onge-

Tragter-Schubert verzorgde uitgave van de

incest als veel minder erg dan overspel. Het

lijkheid tussen mannen en vrouwen bestond.

Codex Aysma. Dat is een verzameling rechtsbronnen en andere teksten. De oud-Friese

Bourgondische recht kende een bepaling dat
een getrouwde vrouw die vreemdging,

Onechte kinderen

rechtsteksten zijn meestal prozaïsche opsom-

gewurgd werd en in een moeras geworpen.

De rechtspositie van de vrouw in het Friesland

mingen van wetsbepalingen, maar bieden

De man, die ook een wezenlijke rol speelde,

van de Late Middeleeuwen lijkt iets beter te

juist daardoor een boeiende kijk op het per-

ging vrijuit. Sommige veenlijken in de

zijn geworden. We weten dit dankzij de door

soonlijk leven van de mensen van toen. Een

Noordduitse gebieden doen aan deze praktijk

de Frisisten Wybren Buma en Pieter

vrouw mocht namelijk van de rechter van

denken. Er blijkt in elk geval uit, dat er overal

Gerbenzon en hun Duitse collega Martina

toen zonder schade voor haarzelf van haar
man scheiden, als deze tijdens het huwelijk
‘fan kalder natura’ (impotent) bleek te zijn.
Hij kreeg nog één kans. Hij mocht bewijzen
dat hij het kon, en als dat zo was moest zij
naar hem terug. In het Fries van de
Middeleeuwen staat er zo mooi: ‘ende dat hi
prowiane, hor hijt dwaen mochte to fara dine
riuchter’ (En te bewijzen dat hij het doen kon
voor de rechter). Men ziet het voor zich.
Klaarblijkelijk werd gehandeld naar de regel
van Gregorius die had geschreven dat iedere
man die vanwege zijn impotentie geen
gemeenschap met zijn vrouw kan hebben,
haar als zijn zuster moet beschouwen. En als
ze dan hun huwelijk wilden ontbinden, mochten ze ook niet meer opnieuw trouwen.
Volgens het oud-Friese recht mocht dat wel:
‘zoe moetse an oerim nyma’ (zo moet ze een
ander nemen). In het erfrecht wordt bepaald
wanneer een zoon zijn vader kan onterven.
Dat mag wanneer de vader met de vrouw of
de ‘amye’ (concubine) van zijn zoon slaapt. Er
zijn ook bepalingen die betrekking hebben
op onechte kinderen, dat wil zeggen: kinderen die niet in echt (een huwelijk) zijn geboren. De echte kinderen werden ‘aflika ende
natuerlika, als een man bi siner after vrowa
tiucht’ (echt en natuurlijk, zoals een man bij
zijn echtvrouw verwekt) genoemd. Binnen de
categorie van de onechte kinderen werden
nog eens twee aparte groepen onderscheiden. De ene groep bestaat uit de ‘natuerlike,
als een fry man by ener frya frowe tiucht’ (fry
duidt hier een maatschappelijke status aan,
het zegt niet iets over het al dan niet gehuwd
zijn). De andere groep wordt gevormd door

Het schilderij De Tuin der Lusten van Jheronimus Bosch (1450-1516) is een metafoor voor het seksuele moralisme dat mensen
eigen is; van oud-Friese wetsteksten tot hedendaagse opvattingen over zeden. Bosch’ schilderij is namelijk sinds het ontstaan
onderwerp van discussie over de betekenis ervan. Een poel van verderf en ontucht of een liefdevolle wereld van onschuldige
mensen en dieren? Een loflied of een beschuldiging? Het drieluik, waarvan de Tuin het middenpaneel vormt, werd door Alva uit
het paleis van Willem van Oranje gestolen en verblijft sindsdien in Madrid. (Prado)

de zogenoemde ‘hoir kynden’, (hoerenkinderen) die als gevolg van ‘urhore’ (vreemdgaan)
zijn geboren. Die waren het slechtst af. <

17
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DOEKE SIJENS

Een feest van de liefde
Hoewel er altijd mannen en
vrouwen zijn geweest, die zich
seksueel aangetrokken voelden tot
het eigen geslacht, wordt dit nog
maar een jaar of dertig in zekere
mate ‘normaal’ gevonden. Wie
homoseksueel was, moest dit
verborgen houden. Overheid, kerk
of de eigen familie wilden er niets

D

Dat heeft niet verhinderd dat homo’s de eeu-

zinden stond voorop, mannen zowel als vrou-

wen door soortgenoten gezocht en gevonden

wen zochten steun bij elkaar. Locaties in

hebben. Deze ontmoetingen kwamen meestal

Leeuwarden waar de vereniging ruimte huur-

tot stand in een schimmig niemandsland van

de zodat de leden elkaar in een veilige omge-

cafés, parken of urinoirs. In de 20ste eeuw

ving konden treffen, waren onder andere

begonnen homoseksuelen voorzichtig aan

hotel Spoorzicht, Zalen Schaaf en het gebouw

een offensief om de maatschappelijke opvat-

van de Vrijzinnig Hervormden aan de

tingen te veranderen. Een zeer belangrijke rol

Oosterkade. Eerst werden de avonden aange-

bij de acceptatie van homoseksualiteit speel-

kondigd in het maandblad van het C.O.C., tot

de het C.O.C. (afkorting voor de noodzakelij-

bleek dat de politie deze aankondigingen ook

kerwijs zeer verhullende naam: Cultuur- en

in de gaten hield. Daarna kregen de leden

Ontspannings-Centrum) opgericht in 1946. De

steeds een persoonlijke uitnodiging. Alles

van weten en menig

belangrijkste doelstellingen van deze vereni-

gebeurde met uiterste discretie. Er hoefde

homoseksueel eindigde in de

ging waren om het lot van ‘homophielen’ te

maar een vermoeden te bestaan dat je homo-

gevangenis of op het schavot.

verbeteren en de heersende maatschappelijke

seksueel was of je kon problemen krijgen met

vooroordelen te bestrijden.

ouders, hospita of buren. Mannen of vrouwen
die getrouwd waren, moesten helkmaal uit-

Geheimzinnig

kijken. Slaagde je er in een ‘gevoelsgenoot’ te

Aan het begin van de jaren vijftig was het

vinden, waarmee je een gezamenlijk bestaan

C.O.C. nog maar klein. Friesland behoorde

wilde opbouwen, dan moest dit met grote

samen met Groningen en een deel van

geheimzinnigheid omgeven blijven.

Drenthe tot het noordelijke gewest dat zo’n
zestig leden telde. Eénmaal per maand wer-

Kerstviering

den er contactavonden gehouden, waarop de

Op 18 december 1954 hield het C.O.C. een

leden in een min of meer ontspannen sfeer

kerstviering in de bovenzaal van het gebouw

bij elkaar kwamen. Ontmoeting met gelijkge-

van de Vrij Evangelische Gemeente in

Waterplaats achter de Waag in Leeuwarden circa 1950, het urinoir was een bekende ontmoetingsplaats voor homoseksuelen.
(Collectie Jan Carel Warffemius)

Nico (Niek) Engelschman (1913-1988), oprichter en eerste
voorzitter C.O.C. op een foto uit 1952. Voor hem het
'Albrechtje', dat enige jaren het symbool was van het C.O.C.
(Collectie Jan Carel Warffemius)
18
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de verslag vervolgens tot stand
is gekomen, zal wel altijd een

Homoseksuelen ontwikkelden geheime codes, omdat

raadsel blijven. De agent moet

het eeuwenlang levensgevaarlijk was om voor hun

meegeluisterd of meegekeken

geaardheid uit te komen. Tot 1811 stond er in

hebben. Mogelijk speelde hij

Nederland de doodstraf op. Zo herkende men elkaar

ook wel dubbel spel. Over de

aan kleding (lichte regenjassen en witte broeken) of

aanwezigen meldt hij dat er een

aan gedrag (oogcontact via etalages en slepen van

‘Auke’ en een ‘Douwe’ bij

de hakken in het grind) en gebruikte men codetaal

waren. Degene die de films

(uil betekende hetero en tule was een hoerenjong).

draaide, wordt geïdentificeerd
als de Harlinger fotograaf Bram
van der Peijl. Na afloop van de
bijeenkomst zoekt de agent in

Onduidelijk blijft hoe en waar de politie de

de prullenmanden en vindt een

mannen heeft betrapt. Gelet op hun zorgvul-

stuk pakpapier met daarop de

dige observaties, die uit beide verslagen blijkt,

naam H. Hielkema. Zijn conclusie

ligt de conclusie voor de hand dat ze hen ook

is dat ‘hierin kennelijk een

naar hun woningen zijn gevolgd. Of heeft één

Bekendmaking van de tweede bijeenkomst van de afdeling
Friesland in 1954 in het mededelingenorgaan Het Laatste
Nieuws van het C.O.C. in maart 1954.

geschenk voor H. Hielkema verpakt is

van de buren in Beetgumermolen, waar de

geweest.’

Duitse jongen logeerde, de politie verwittigd?

Leeuwarden. Er kwamen veertien personen op

Arrestatie

Burgemeester

af. Vooraf was hen verzocht een passend

Een paar weken later blijkt dat het observeren

Bij één van de C.O.C.-leden doet de politie nog

kerstgeschenk mee te nemen, met de adresse-

van een brave kerstbijeenkomst van het C.O.C.

een interessante vondst. Deze man is contact-

ring ‘voor heer’ of ‘voor dame’. Een persoon-

minder onschuldig is dan het in eerste instan-

persoon voor het gewest Noord en heeft twee

lijk geadresseerd pakje mocht ook. De zaal

tie leek. Homoseksuele contacten tussen vol-

brieven ontvangen, die afkomstig zijn van een

was versierd met dennentakken en rood

wassenen waren niet strafbaar, seksueel con-

burgemeester uit Limburg. In de eerste brief

papier. Tijdens zijn openingswoord wees de

tact van een meerderjarige met een minderja-

wordt gevraagd om slaapgelegenheid (in een

voorzitter er op, dat velen van de aanwezigen

rige (onder de 21 jaar) was dat wel. In 1911

betrouwbaar hotel) met het oog op een con-

opzagen tegen Kerstfeest omdat het zo duide-

was hiertoe artikel 248bis aan het Wetboek

gres van gemeentebesturen dat in Leeuwarden

lijk een familiefeest was. Homoseksuelen

van Strafrecht toegevoegd. De maximale straf

zal worden gehouden. In de tweede brief

moesten het vaak vieren met ‘mensen die hen

die voor dergelijke contacten opgelegd kon

wordt om een afspraak met de ‘waarde vriend’

niet kunnen begrijpen. Daarom is een

worden was vier jaar. Reden voor de politie

van het gewest Noord verzocht. De politiecom-

Kerstviering zoals die hier geschiedt voor ons

om extra alert te zijn. Hierbij moet vermeld

missaris concludeert op basis van deze twee

veel prettiger’. Volgens de voorzitter was het

worden dat de aandacht van de politie alleen

brieven dat de burgemeester uit Limburg (die

Kerstfeest ‘in de eerste plaats een feest van de

naar de mannelijke leden van het C.O.C. uit-

met zijn volledige naam wordt vermeld) wel

liefde; een feest van de liefde van de ene

ging. Vrouwen werden vrijwel altijd met rust

lid van het C.O.C. moet zijn. Vervolgens stelt

mens voor de andere.’ Na zijn toespraak wer-

gelaten. Op 3 januari 1955 rapporteert de

hij droogjes vast: ‘Waar de inhoud van de

den kerstliedjes gezongen (met harmoniumbe-

commissaris van politie aan de burgemeester

beide brieven niet uitsluitend betreft de openbare dienst, levert de verzending van de brie-

geleiding), gevolgd door het draaien van

van Leeuwarden. Nadat hij eerst uitgebreid de

grammofoonplaten. Ook werden de pakjes

organisatie van het C.O.C. heeft beschreven,

ven in een ‘Dienstenveloppe’ een overtreding

verdeeld en uitgepakt. De avond werd beslo-

komt de aap uit de mouw. Op 27 december

op van artikel 30, lid 1 sub 4 van de Postwet

ten met de vertoning van een aantal filmpjes,

1954 (een week na de kerstviering) hebben ze

S.1919 Nr 543’. We weten niet of er actie tegen

die gemaakt waren tijdens bezoeken aan

een mooie vangst gedaan. Drie leden van het

de Limburgse burgemeester is ondernomen.

Ameland, Parijs en Italië. Om 22.45 uur vertrok

C.O.C. (een boekhouder, een schilder en een

Ook over het lot van de drie Friese C.O.C.-

iedereen weer. Het verslag van deze zeer

‘inpakker’) zijn gearresteerd en vastgezet. Eén

leden is niets bekend, verdere politierapporten

zedig verlopen avond danken we aan de poli-

van hen is al met zijn naam en adres in het

ontbreken. <

tie, die het opstuurde naar de Commissaris der

eerdere rapport vermeld. De drie leden heb-

Koningin. Aan het begin van de avond, toen

ben seksueel contact gehad met een minderja-

de politieman (zonder twijfel in burger) de

rige jongen, die vanuit Oost-Duitsland naar

zaal binnen wilde gaan, werd hij geweigerd

het Westen was gevlucht. Volgens het politie-

omdat hij geen lidmaatschapsbewijs bij zich

verslag had één van de arrestanten deze jon-

had. Hij had zich daarop verontschuldigd en

gen, die hij op een vakantie had ontmoet, bij

gezegd ‘dat hij in de verkeerde zaal was

zich in huis genomen. Ook deze jongen had

terechtgekomen’. Hoe het uiterst gedetailleer-

volgens het rapport ‘homosexuele neigingen’.

Verder lezen:
• Pieter Koenders, Tussen christelijk réveil en seksuele
revolutie, Amsterdam, 1996.
Het archief van de politie van Leeuwarden, waaronder stukken over de beginperiode van het C.O.C., is
grotendeels vernietigd. De beide rapporten over het
C.O.C., die in dit artikel besproken worden, zijn
bewaard gebleven in het Archief Commissaris der
Koningin in Friesland (Tresoar 12-02/418).
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THEMA

MARIJKE DE BOER

‘O, verkoopt u die ook?’
Seksblaadjes gingen als warme broodjes over
de toonbank

S

‘Seksblaadjes als Chick en Candy lagen

In de jaren zestig en
zeventig werden de zeden
wel losser, toch was het
nog een hele opgave om
‘zekere tijdschriften’ te
pakken te krijgen. De
Lektuurtuin was in de jaren

gewoon op de toonbank. Zo kon ik tenminste
goed in de gaten houden of ze niet werden
gejat,’ vertelt de geboren en getogen
Leeuwarder Joop Fenstra (1951). Zijn winkel,

de Lektuurtuin, op de hoek van de Tuinen

met de Oosterkade was zo’n veertig vierkante
meter groot. Op de schappen aan de muur
lagen alle kranten en weekbladen. ‘Links als
je binnenkwam lagen de Libelles en

zeventig een begrip in de

Margrieten. Daar begonnen klanten hun

Friese hoofdstad. Joop

rondje om uiteindelijk te eindigen bij de

Fenstra verkocht in zijn

kassa waar de seksblaadjes lagen. Ze kochten
een krant en zeiden, vaak op het laatste

winkel seksblaadjes en

moment, doe me er daar ook maar één van.

pornofilms. Ook had hij de

Of ze vroegen: o, verkoopt u die ook? En dat

primeur om als eerste zaak

ging zo quasi nonchalant. Dan had ik al lang
in de gaten wat voor vlees ik in de kuip had.

in Leeuwarden vibrators te

De krant werd zorgvuldig om het ‘vieze

verkopen.

blaadje’ heen gevouwen voordat de klant de
deur uitging. Ik moest er smakelijk om lachen,
je moet er niet zo ingewikkeld over doen.’
Joop Fenstra had zijn zaak van 1970 tot 1975.
Hoewel hij vrij jong was, was de bladenbusiness hem niet onbekend. Zijn ouders hadden
drie lectuurwinkels in Leeuwarden, aan de
Koningsstraat, Vijzelstraat en Oosterstraat.
Met de speciale handel van seksblaadjes liep
de Lektuurtuin prima. ‘Dat spul ging als
warme broodjes over de toonbank. Ik heb er
nooit problemen mee gehad. Voor mij was
het gewoon handel, het voorzag in een
behoefte. Mijn bestellingen deed ik bij dikke
Charles in Amsterdam. Daar was de seksuele
revolutie al vijf jaar eerder op gang gekomen.
Dat verliep via reguliere distributiekanalen, er
was niets besmuikts aan. Spannend was het
wel, maar als je het vergelijkt met wat er
tegenwoordig op internet te zien is, stelde
het niet veel voor. Die ontwikkeling is in veertig jaar tijd heel snel gegaan, nu is seks

Joop Fenstra bij het beeld van Mata Hari in Leeuwarden.
(Foto Hoge Noorden)
20
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had Fenstra seksfilms in zijn assortiment. ‘Er
kwamen soms kinderen in de winkel voor een
Donald Duck en om hen te beschermen had ik
naast de winkel in een soort inloopkast een
projector staan. Klanten konden daar een
stukje van de film bekijken voordat ze die
kochten. Er waren echter geen cabines waar
ze zich konden afzonderen. Een keer kwam
een heel peloton aan Italiaanse straaljagerpiloten in de zaak. Ze kochten zowat de hele
winkel leeg, want in Italië waren seksfilms
verboden. Ik vroeg nog hoe ze dachten die
films hun land binnen te smokkelen. Bleek
dat ze de boordcomputer uit de straaljager
haalden, want die hadden ze toch niet nodig.
In die vrijgekomen ruimte verstopten ze hun
waar, zo smokkelden ze ook drank mee het
land in. Ja, dat was financieel een goede dag.
Soms vroegen klanten of ik niet ergens een
vrouw had zitten, maar aan zulke handel
De ruimte waar klanten hun seksfilm konden bekijken. Fotograaf Paul Janssen had net een ‘fisheye’ lens gekocht en experimenteerde er bij deze foto uit begin jaren zeventig mee. (Foto Paul Janssen)

deed ik niet. Ik verwees ze naar een buurvrouw even verderop. Een schat van een
mens, lezen en schrijven kon ze niet, maar

gemeengoed geworden met een ruim assorti-

ven en geïllustreerd met zwart-wit foto’s.

andere dingen weer wel. Tuurlijk had ik een

ment in winkelketens als Christine le Duc.’

Daar heb ik echt honderden exemplaren van

adresboekje, maar aan bemiddeling heb ik

verkocht. Mensen waren nieuwsgierig. Van

nooit gedaan. Daar had ik helemaal geen zin

Goede handel

twintigers tot mensen van zo oud je maar

aan. Aan de Nieuweburen zat een echte seks-

Eind jaren zestig gaf de NVSH (Nederlandse

kunt bedenken, liepen er mee de winkel uit.

shop, de Friese Elfsteden, die hadden wel

Vereniging voor Seksuele Hervorming) drie

Al zat het vaak verpakt in een of ander tijd-

feest aan huis om het zomaar te zeggen.’ Met

publicaties uit met de titel Variaties. ‘Op de

schriftje.’ Er kwam een gemêleerd publiek in

de verdere verruiming van de zeden breidde

toonbank lagen stapels van die uitgaven

de winkel, hoofdzakelijk mannen, een kleine

Fenstra zijn assortiment uit, als een ware

waarin verschillende standjes werden beschre-

tien procent was vrouw. Naast de blaadjes

koopman sprong hij in op de vraag. Hij verkocht als eerste in Leeuwarden vibrators.
‘Massageapparaten werden ze genoemd. Die
dingen maakten zoveel lawaai, dat horen en
zien je bijna verging. Toch heb ik er honderden van verkocht. Een middel tegen erectiestoornissen had ik ook in de handel. Dat
impotentiemiddel was een zelf gebrouwen
drankje met wat gember en kleurstof. Ik plakte er een goudkleurig etiketje op dat het spul
uit China kwam. Voor twintig gulden de fles
ging het weg. Of het werkte? Ja, als je er erin
gelooft. Het neigt naar oplichterij, het is maar
wat de mensen willen geloven. Later werd
een condoomautomaat aan de buitenmuur
geschroefd. Daar heb ik lekker aan verdiend.
Ik had er geen omkijken naar, maar kreeg wel
de helft van de omzet. Dat ging gemiddeld
om 500 gulden per maand. Eén keer is de
automaat gesloopt, niet vanwege de rubbers,
maar om het geld.’
De Lektuurtuin aan de Oosterkade begin jaren zeventig.
(Collectie Joop Fenstra)
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in beslag heeft genomen. Toen ik de winkel
had, zagen sommige mensen mijn handel niet
zitten. De ramen zijn wel eens onder gekalkt
en er is ook wel eens een ruit gesneuveld.’
Dat was echter niet de reden voor Fenstra om
het na 1975 voor gezien te houden. De winkel werd een negen-tot-vijf-baan, hij voelde
zich opgesloten. Bij toeval werd hij gevraagd
foto’s te maken bij een boksgala in Zalen
Schaaf in Leeuwarden. Die foto’s verschenen
op de voorpagina van het Leeuwarder
Weekblad. De fotografie werd steeds belangrijker en als fotograaf kon hij gaan en staan
waar hij wilde. ‘Een stel wilde de hele onderneming overnemen, maar na een jaar of twee
was het alweer gedaan. Of ze er mee opgehouden zijn of failliet gingen, weet ik niet. Ik
had er geen bemoeienis meer mee. Op een
gegeven moment schoten zulke zaken als
paddestoelen uit de grond. Zo snel als ze
opkwamen, zo snel waren ze na een paar jaar
weer verdwenen. Ik nam een tandenborstel,
een onderbroek en mijn camera en ben uit
Advertentie van de Lektuurtuin in de Leeuwarder Courant
van 28 november 1969, dat was voor het eerst dat er een
advertentie van een seksboetiek in de krant stond.

Leeuwarden weggegaan om opnieuw te
beginnen. In Middelburg werkte ik als luchtfotograaf. Tijdens raadsvergaderingen moest

Joop Fenstra voor een reclameposter in zijn winkel.
(Foto Paul Janssen)

ik mezelf zien te verkopen. Ik beloofde de

Fotograaf

wethouder dat hij mee de lucht in mocht. Dat

hij in het gelijk gesteld door de rechter.

Nog voordat Joop Fenstra zijn winkel had, is

gebeurde natuurlijk niet, want er was geen

Ondertussen was hij bankroet, waren vrouw

hij een keer opgepakt. ‘Ik verspreidde het

plek meer in de Cessna omdat op de plek van

en kinderen bij hem weg en leefde hij acht

blad PROVO, in nummer 7 stond Juliana in

de passagiersstoelen een apparaat voor lucht-

maanden zonder water, gas en elektriciteit.

jarretels op afgebeeld. Moest ik bij de politie-

fotografie was gemonteerd, maar ondertus-

agent achterop de dienstfiets mee naar

sen had ik wel mooi de opdracht. Tientallen

Marktkoopman

bureau voor verhoor, hoe ik aan dat blad

honkbalvelden en bestemmingsplannen heb

Inmiddels lacht het leven Joop Fenstra weer

kwam en wat ik er mee moest. Dat kon toen

ik zo gefotografeerd. Toen die baan me

toe en is hij uit het dal geklommen. Hij pakte

nog niet in Leeuwarden, Amsterdam was al

begon te benauwen kon ik bij de Telegraaf

zijn oude liefde, het goochelen, weer op. ‘Op

een stuk verder in die tijd. Hoewel ik heb

aan de slag. Daar heb ik het dertig jaar met

de lagere school deed ik al goocheltrucs. Mijn

begrepen dat de politie daar dat nummer ook

veel plezier volgehouden. Ik ben veel in het

vader leerde me dat, hij trad als hobbyist met

buitenland geweest voor de Reiskrant, van

de oude Ritsko van Vliet op en mijn moeder

IJsland tot de Sahara. Naast nieuws, sport en

trok als waarzegster langs de dorpen.’ Nu

human interest deed ik verslag van zaken die

treedt hij in het hele land op met shows vol

in het Noorden speelden. Zo lag ik in 1988

tafelmagie en standup magic en trekt hij

uren in de tuin van de toenmalige burge-

drommen publiek op markten en braderieën

meester Smallenbroek van Smallingerland om

met zijn ballonfiguren. ‘Mijn motto is altijd

een foto van hem te maken toen die kwestie

geweest dat de mondhoeken tot aan de oren

speelde dat hij met burgemeester Faber dron-

moeten krullen, dat geldt niet alleen voor het

ken op weg naar een seksclub in Zwolle was.

publiek, maar zeker ook voor mezelf. Mensen

Jarenlang liep ik met de sleutel van de redac-

een illusie verkopen, vermaken en als een

tie van de Leeuwarder Courant op zak om bij

marktkoopman waar aan de man brengen,

nacht en ontij mijn foto’s te kunnen afleve-

dat deed ik in de Lektuurtuin al en dat doe ik

ren.’ In 2005 werd Fenstra zonder pardon

nog steeds.’ <

Etalage van De Lektuurtuin, de handboeien (rechtsonder)
maakte Joop Fenstra zelf. (Foto Paul Janssen)

door een nieuwe chef bij de Telegraaf aan de
kant gezet. Na drie jaar van procederen werd
22
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UITVINDERS EN PIONIERS

JAN VAN ZIJVERDEN

Mees Toxopeus en de
Friese reddingboot
‘Hij is woest, maar kalm’, zo omschrijft Hendrik Toxopeus
zijn neef Mees als in 1917 een schipper wordt gezocht
voor de nieuwe reddingboot op Rottumeroog. Mees
Toxopeus (Nieuwe Pekela 1886-Schiermonnikoog 1974)
verricht al snel een aantal spectaculaire reddingen met de
reddingboot ‘C.A. den Tex’ waarmee zijn reputatie definitief is gevestigd. In de herfst van 1921 verongelukken de
motorreddingboot ‘Brandaris’ van Terschelling en de
stoomreddingboot ‘President van Heel’ van station Hoek
van Holland. Dat zet Toxopeus aan het denken. Hij ontwikkelt een plan voor een zelfrichtend schip dat uiteindelijk
onder de naam ‘Insulinde’ wordt gebouwd. Het wonderschip gaat de geschiedenis in als ‘de Friese reddingboot’.

V

Varen wordt Mees Toxopeus met de paplepel ingegoten. Zijn grootouders van moederszijde hebben een eigen turfschip waarmee ze de kost
verdienen. Vader Jannes Toxopeus is schipper-eigenaar van een zeetjalk
waarmee hij op de Oostzee vaart. Mees is dertien als hij zelf voor het
eerst op een schip aanmonstert. Dat is op een beurtvaarder tussen
Borkum en Emden. Na diverse omzwervingen komt hij op de zeevaartschool terecht waar hij zijn stuurmanspapieren haalt. Als de Eerste
Wereldoorlog uitbreekt, vaart hij voor zijn oom Hendrik op de stoomsleepboot ‘Borkum’. Hendrik Toxopeus, voogd van Rottum, vormt samen
met zijn knechts tevens de bemanning van de ‘Prins’, de roeireddingboot
van het eiland. Tijdens een storm slaat deze boot van zijn ankers en gaat
verloren. De nieuwe reddingboot, de ‘C.A. den Tex’, krijgt een professionele bemanning. Mees Toxopeus is de nieuwe schipper. Hij maakt snel
furore met de ‘C.A. den Tex’ en de opvolger ‘Hilda’. Over het materieel
van de Noord en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij is hij niet zo te
spreken. Zeker niet na de dramatische ongevallen met enkele reddingboten in het najaar van 1921, waarbij in totaal tien collega’s om het leven
komen. De zee heeft naar zijn smaak teveel grip op de schepen. In een
briefje aan de secretaris van de Reddingmaatschappij schrijft Toxopeus:
‘De laatste tijd heb ik veel nagedacht over een nieuw soort reddingboot,
die vanzelf weer richt, deze zou een ketelvormig model moeten hebben,
in een gevaarlijke zee van binnen in de boot sturen en ook een stuurinrichting aan dek. Deze boot zou een soort onderzeeboot boven water
moeten zijn. Ik heb er met de heer Niestern over gesproken en die vindt

Mees Toxopeus in 1946. (Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers)

dit geen dom idee.’
23
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De ‘Insulinde’ na modernisering in 1950. (Archief KNRM)

ver wonen op een rijtje in het voormalige
loodskantoor aan de dijk. In 1933 krijgt schip-

gedrieën verder aan het uitdagende idee van

per Mees Toxopeus een eigen dienstwoning.

een zelfrichtende reddingboot. Een intensieve

De ‘Insulinde’ maakt zijn faam al snel waar

periode van tekenen, rekenen en testen volgt.

met enkele gewaagde reddingen tijdens de

In de loop van 1925 valt het besluit voor de

novemberstormen van 1928.

bouw van de ‘Insulinde’. De toekomstig schipper Mees Toxopeus begeleidt de bouw. Oud-

Friese reddingbootactie

scheepstimmerbaas Jan Luymes schrijft daar-

Tientallen reddingen later beginnen de gloei-

over: ‘Mees was aangesteld als toezichthouder.

kopmotoren van de ‘Insulinde’ te haperen. De

Insulinde

Hij zei ons hoe het worden moest en zo

Reddingmaatschappij heeft op dat moment

Jan Niestern van Scheepswerf Gebroeders

gebeurde het dus ook. Dat was allemaal niet

onvoldoende geld in kas om ze te vervangen.

Niestern in Delfzijl vindt het idee van een zelf-

zo simpel, want je kon het schip alleen maar in

Keimpe Sikkema, redacteur bij de Leeuwarder

richtend schip zelfs zo interessant dat hij spon-

via die ronde gaten in het dek en in de schot-

Courant, brengt uitkomst. Hij zet een groot-

taan een lijnenplan en een demonstratiemodel

ten, de mangaten. Daar zaten luiken op die ze

scheepse actie onder de Friese bevolking op

maakt. Ook het zelfrichtende principe werkt

op zee konden dichtknevelen, net als op een

touw om de benodigde ƒ 50.000 bij elkaar te

hij verder uit en vraagt er meteen een patent

duikboot. En daar moesten onze materialen

brengen. In de Leeuwarder Courant van

op aan. Het ‘Niestern-patent’ is een listig

ook door’. De nieuwe reddingboot krijgt

16 april 1949 schrijft hij: ‘Maar nieuwe motoren

samenspel van een kieptank aan stuurboord,

Oostmahorn in Friesland als thuisbasis. Dat

voor onze Friese reddingboot ‘Insulinde’ dat is

een loodzware kiel en een asymmetrisch

plaatsje ligt aan een diepe geul, waardoor de

alleen te realiseren als heel Friesland de schou-

Tekening van het zelfrichtende systeem voor een motorreddingboot. (Archief KNRM)

geplaatste ‘cockpit’. Mocht het schip omslaan

redders ook met laag water kunnen uitvaren.

ders eronder zet, als a l l e Friezen van de koe-

dan zorgt deze combinatie ervoor dat het

In het kleine haventje is geen ruimte voor het

melker tot de hereboer, van de kwitantieloper

schip zich vanzelf weer opricht. Mees Toxopeus

schip, dus ligt het ‘op de rede’. Voor de

tot de bankdirecteur, van het schoolkind tot de

vertrekt met model en waterbak onder de arm

bemanning betekent het dat zij bij slecht weer

professor er het hunne toe bijdragen.’ En dat

naar het hoofdkantoor van de Redding -

permanent aan boord moeten zijn. De vaste

doen ze, massaal. Een ploeg aardappelpoters

maatschappij in Amsterdam, waar zijn demon-

bemanning bestaat uit schipper Mees

uit Beetgum geeft ƒ 18,50, op bruiloftfeesten

stratie het bestuur overtuigt. Het bestuur

Toxopeus, stuurman Jaap van der Meulen uit

wordt driftig gecollecteerd, het mannenkoor

betrekt scheepsbouwkundig adviseur professor

Oostmahorn, motordrijver Klaas Reinigert en

uit de Leeuwarder strafgevangenis brengt maar

Ernst Vossnack bij het project. Die concludeert

de broers Klaas en Anne Steegstra uit Paesens

liefst ƒ 4.000 bij elkaar en ook de ‘breabakkers-

in eerste instantie dat het systeem niet werkt.

als ‘opstappers’ (vrijwilligers die per reis een

feinten’ uit Gytsjerk komen over de brug.

Dat is niet bevorderlijk voor de relatie met

kleine vergoeding ontvangen). De gezinnen

Ondertussen schrijft Sikkema zich de vingers

Niestern en Toxopeus. Desondanks werken ze

van de schipper, de stuurman en de motordrij-

blauw om de Friezen aan te moedigen.
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Uitvinders en Pioniers
Hoewel het stimuleren van innovatie op dit moment
hevig in de mode is, namen we uitvinders en pioniers
in het verleden niet altijd even serieus. Sommigen
trokken zich daar niets van aan en werden uiteindelijk wereldberoemd. Anderen verdwenen in de vergetelheid en namen hun soms briljante gedachten mee
in het graf. De rubriek ‘Uitvinders en Pioniers’ belicht
het leven en werk van bekende en minder bekende
Friezen met bijzonder ideeën. Heeft u een suggestie
voor deze rubriek, stuur dan een e-mail naar
redactiefryslan@waanders.nl.

ter wereld. Frits Loomeijer beschrijft echter in
zijn recente standaardwerk over de ‘Insulinde’
dat het zelfrichtende principe honderd jaar
eerder al in Engeland werd toegepast op roeireddingboten. In 1903 werd door Harold James
Hedderwick uit Glasgow een patent aangevraagd op een vinding die vergelijkbaar is met
die van Niestern. En hoewel lichter en kleiner
Mees Toxopeus inspecteert de nieuwe motoren voor de
‘Insulinde’ bij machinefabriek De Eendracht in Leeuwarden.
(Archief KNRM)

is de houten ‘Prinses Juliana’ de eerste
Nederlandse zelfrichtende motorreddingboot.
Dit doet echter niets af aan het idee van
Toxopeus. Het revolutionaire karakter van de

Een halfjaar later is het geld bij elkaar en krij-

populaire ‘Insulinde’ is voorbeeldstellend voor

gen Mees en zijn broer Klaas Toxopeus een

alle reddingboten die in de 20ste eeuw in bin-

warm onthaal in de Friese hoofdstad.

nen- en buitenland van stapel lopen. Ook op

Duizenden mensen staan te dringen om een

de onverschrokkenheid van de bemanning van

glimp van hun helden op te vangen tijdens een

de ‘Insulinde’ valt niets af te dingen. Tussen
1927 en 1968 onderneemt de ‘Insulinde’ 339

rijtoer door de stad. De motoren zijn dan al
besteld en worden als ‘part of the deal’ ingebouwd door machinefabriek De Eendracht in
Leeuwarden, waarna Scheepswerf Bijlsma in

Mees en Klaas Toxopeus maken een rijtoer door Leeuwarden,
terwijl ze worden toegejuicht door het publiek. (Archief
KNRM)

reddingtochten in het gebied ten noorden van
Ameland, Schiermonnikoog en Rottum. Daarbij
redden zij meer dan driehonderd mensen van
de verdrinkingsdood. Saillant detail is dat het

Warten het schip verder onder handen neemt.
Als het schip weer tip top in orde is, neemt

zelfrichtende systeem bij geen enkele actie is

Klaas Toxopeus het roer over van zijn oudere

gebruikt... Mees Toxopeus overlijdt op 28

broer Mees.

februari 1974 op Schiermonnikoog, waar hij na
zijn pensionering is gaan wonen. De ereburger

Fantasie en werkelijkheid

van Nieuwe Pekela wordt in Delfzijl begraven.

Klaas Toxopeus blijkt niet alleen een goed

De ‘Insulinde’ is nog altijd te bewonderen, bij

schipper, maar ook een begenadigd verteller.

het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in

Hij houdt lezingen en is regelmatig te horen

Den Helder. <

op de radio. Samen met ghostwriter Age
Scheffer schrijft hij verschillende boeken over
de avonturen van de ‘Insulinde’ met veelzeggende titels als Vliegende storm, Woest Water
en Stormnacht. Daarbij aarzelt hij niet om de
verhalen waar nodig aan te dikken. De populaire boeken hebben zonder twijfel bijgedragen aan de mythevorming rond de reddingboot. Zo staat de ‘Insulinde’ nog altijd te boek
als de eerste zelfrichtende motorreddingboot

Mees en Jannes Toxopeus maken zich op voor de feestelijkheden in Leeuwarden bij de sponsoractie voor de ‘Insulinde’.
(Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers)

Verder lezen:
• Hans Beukema, De mannen van de Insulinde;
Verleden en heden van een beroemde reddingboot,
Delfzijl, 2010
• Frits Loomeijer, De Insulinde; Geschiedenis van een
legendarische motorrreddingboot, Zutphen, 2002
• www.reddingmuseum.nl
• www.dorusrijkers.nl
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COLUMN EELKE GEMENGDE BERICHTEN

(Foto Hoge Noorden)

100 jaar geleden…

Freark Dam
It wie in lyts, leech taffeltsje, goed foar ien blompot. Dat taffeltsje stie op de redaksje fan de
Drachtster Courant yn 1967. Myn broeken skuorden stikken oan de râne, mar wat ferrekte my
dat, ik mocht dêr sitte. Learling-sjoernalist. Poeh.
De tsjerketsjinsten en dokterswikselingen rûgelen
o sa netsjes út in typmasine fan de foarige ieu.
De Drachtster Courant dat wie wat. De baas wie
Freark Dam, letter de sjef fan it FLMD, no opgien
yn Tresoar. Freark Dam wie in wûnder man, hy rûn
altyd wat hastich, de holle wat efteroer, as seach
er hieltyd yn ’e loft. Hy wie in Balkster, mar
wenne al jierren yn Drachten en koe yn 1950 hast
alle Drachtsters. Doe’t it Philipsfabryk kaam, hat
er dat mar oerjûn. Strang tsjin alkohol, krekt as
de hiele útjouwerij Laverman, dy’t de krante
útjoech. Mar hy wie ek foaroansteand yn de
Fryske literatuer. Dêryn spile Freark Dam fansels
in wichtige rol, hy wie ek haad fan de útjouwerij.
Dus kamen mannen lykas Jan Bylsma, Rink van
der Velde, Anne Hellinga, Anne Wadman en Trinus
Riemersma geregeld oer de flier. Se kamen meast
freeds om fjouwer oere en at Jan Kroes, ek fan de
Drachtster Courant, dan mei de mannen nei it
kafee oer de oare kant sette, wie Freark Dam
ynienen fuort. Dat part miste er fan de gebrûken
fan de Fryske literatuer. En dan is it nammerste
frjemder dat Freark Dam yn 1963 it boek fan
Anne Wadman útjoech, De Smearlappen. Fryske
seks. Yn alle boeken dêrfoar noch beskreaun as
de reade holle fan de jongfaam, no keihurde seks.
Eeh.........no ja, foar dy tiid dan. Mar wy liezen
net Ik Jan Cremer, wy liezen De Smearlappen. De
smeulske strapatsen fan Deboara Eelke Lyklama
Taconis yn in arkje mei trije manlju. Yn dy tiid in
ferrassend boek. Opmaat foar Trinus syn Fabryk.
Neat foar de Fryske literatuer, o wat waard der
skande fan sprutsen. En neat foar Laverman. Mar
hielendal neat foar Freark Dam, tocht ik. Mar ik
ha al dy tiid nea freegjen doarst wêrom’t er it wol
útjûn hie. Soks dienen je yn dy tiid ek noch net.
Eelke Lok (1950, Drachten) hat altyd sjoernalist
west, wurket no by Omrop Fryslân en makket dêr
it skiednisprogramma ‘It Paad Werom’.
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IDS DE JONG

60 jaar geleden…

Een gegoten gebouw in Friesland

Nog nooit was radio zo interessant

Franeker, 24-5-1911. Heel bouwkundig Nederland
heeft de mond vol van de gegoten villa te Santpoort, de
éérste practische toepassing van het lumineuse massabouw-idee van Edison. Thans blijkt dat niet Santpoort,
doch Franeker op dit gebied de primeur heeft. Daar is in
1906 reeds een gebouw ‘gegoten’ van gewapend beton,
nog voordat de betreffende denkbeelden van Edison
bekend werden. De firma in cementwerken G.H. Wille en
zonen aldaar heeft toen haar gehele woonhuis met de
daarachter gelegen werkplaatsen op deze wijze gefabriceerd. De ommanteling bestond echter uit hout, in
tegenstelling met die te Santpoort, waar ze was samengesteld uit ijzeren platen. (Nieuwsblad van Friesland)

Mantgum, 23-5-1951. Een merkwaardig en voor sommigen een vermakelijke telefoonstoring heeft onlangs
beroering gewekt in de Friese dorpen Mantgum en
Wiewerd. Daar werd namelijk door een technisch abuis,
het radiodistributienet aangesloten op dat van de telefoon. Het gevolg was, dat alle telefoongesprekken luid
en duidelijk te beluisteren waren over de radiocentrale
en het spreekt vanzelf, dat er gretig naar deze ‘uitzendingen’ werd geluisterd. De storing heeft bijna twee
dagen geduurd en in deze tijd hebben de abonné’s op de
radiocentrale in deze dorpen heel wat kunnen beluisteren wat niet voor hun oren bestemd was. (Het Vrije Volk)

90 jaar geleden…
Onreinheid bij schoolkinderen

Wrak van bommenwerper
Waddenzee, 25-5-1951. In de Waddenzee komt bij eb
het wrak boven van een Duitse bommenwerper als een
trieste herinnering aan de oorlogsjaren. (Het Vrije Volk)

Leeuwarden, 27-5-1921. In Leeuwarden dringt de
schoolarts aan op aanstelling van een schoolverpleegster
en wel n.a.v. de vele onreinheid die hij bij schoolkinderen heeft aangetroffen. Wanneer men nagaat dat bij
1133 kinderen niet minder dan 352 worden aangetroffen
met aandoeningen van haren en huid, voor een groot
deel veroorzaakt door onvoldoende zindelijkheid, dan is
het duidelijk, dat een voortdurende en geregelde controle daar nodig is. Als alle ouders zouden mee willen werken zou men veel sneller tot het doel komen. Enkelen
zijn bepaald onwillig, volgens de moeders verzetten zich
vooral de vaders tegen het inkorten van de haartooi
hunner dochters. (Nieuwsblad van Friesland)

70 jaar geleden…

50 jaar geleden…

Professor Slotemaker de Bruïne overleden

Zware boom explodeert door bliksem

Wassenaar, 2-5-1941. Prof. dr. J.R. Slotemaker de
Bruïne is in bijna 72-jarige ouderdom overleden. Hij is
van moederszijde een Fries en door zijn predikantschap
te Haulerwijk met de Friese taal bekend. Hij zal in de
geschiedenis van de Friese taal- en cultuurstrijd steeds
herdacht worden als de man, die door zijn wetsontwerp
in 1937 de deuren van de Friese scholen eindelijk voor
het wettelijk onderwijs in de Friese taal opende. (Friesch
Dagblad)

Beetsterzwaag, 5-5-1961. Gevallen van blikseminslag
op bomen zijn niet zeldzaam. Maar bij uitzondering
wordt echter een boom zo grondig verwoest als de oude
eikenboom in de nacht van dinsdag op woensdag. De
inslag vond plaats vlak achter de nieuwe begraafplaats
te Beetsterzwaag. (Friese Koerier)

Het ‘forfarren’
16-5-1941. De huisboel van een boerenarbeider, die met
het ‘reau’ van zijn toekomstige boer verhuist van de
greid- naar de bouwhoek. (Friesch Dagblad)

Ids de Jong (1959, Harderwijk) is medewerker
informatie en presentatie bij Tresoar.
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KORT NIEUWS

JAN VAN ZIJVERDEN

Zoals het klokje thuis tikt

Registers van lidmaten

Leeuwarden, Grou, Sneek, Heerenveen, Joure en Franeker
waren ooit bloeiende centra van de klokkenmakerij. In
Joure alleen al werden meer dan 215.000 klokken

De Burgerlijke Stand werd pas ingevoerd in 1811. Wie
zijn of haar familie in kaart brengt, heeft dus al snel ook
andere bronnen nodig. De registers van de lidmaten van
de verschillende kerken zijn zo’n bron. Van vijf regio’s in
Friesland zijn de registers sinds kort ook digitaal toegankelijk. Daarin zijn gegevens te vinden over de lidmaten
van de plaatselijke gemeenten van de Nederduitsche
Gereformeerde Kerk (vanaf 1816 de Nederlandse
Hervormde Kerk) en de Doopsgezinde Broederschap
vanaf het einde van de 16de eeuw tot omstreeks 1850.
Wat je in de registers kunt vinden, verschilt per plaats. In
elk geval is aangetekend wie belijdenis deed en welke
mensen nieuw in de kerk waren of verhuisden. Sommige
dominees maakten meer werk van de registratie van hun
gelovigen en legden ook zaken vast als overlijdensdata
en kerkelijke tuchtmaatregelen. www.tresoar.nl

Cultuur als motor van Fryslân
Een bloeiende culturele sector is ook de komende jaren
de motor voor een sterk en herkenbaar Friesland. Dat
stellen zo’n vijftien Friese instellingen voor kunst en cultuur in het manifest ‘Keunst en kultuer: de motor fan
Fryslân’. In het manifest benoemen zij drie kansen die ze
graag willen verzilveren met steun van een ambitieus
provinciaal cultuurbeleid. Met hun content, kennis en
contacten kunnen en willen de instellingen overheden,
bedrijven, verenigingen, dorpen en mensen op een nieuwe en creatieve manier met elkaar verbinden. Kunst en
cultuur kunnen zo een motor zijn voor de leefbaarheid
van Friesland, de economie en de ruimtelijke ontwikkeling. Keunstwurk, Bibliotheekservice Fryslân, Tresoar,
Tryater, Fries Museum, Keramiekmuseum Princessehof,
Natuurmuseum Fryslân, Fries Landbouwmuseum, Fries
Scheepvaartmuseum, Cedin, Afûk, Omrop Fryslân en
Fryske Akademy roepen de statenleden op om met deze
ambities aan de slag te gaan.
www.tresoar.nl

Makke yn Fryslân
De Friese vereniging voor historische landbouw AFRON
en het Fries Landbouwmuseum stellen een overzicht
samen van alle landbouwwerktuigenfabrikanten die er
ooit in Friesland zijn geweest. Dat waren er minstens
honderd blijkt uit een eerste inventarisatie. Eerst waren
het dorpssmeden die zich waagden aan het maken van
wagens en melkmachines, later kwamen er gespecialiseerde fabrieken zoals Miedema in Winsum, Hermes in
Leeuwarden, Bijlsma-Hercules in Franeker en WIFO in
Ferwert. Veel van deze bedrijven verdwenen ook weer in
de loop van de tijd. Nu vragen we ons af welke fabrikanten er eigenlijk waren in Friesland? Wat maakten ze? Is
er nog documentatiemateriaal te vinden of heeft iemand
nog foto’s of filmpjes van deze bedrijven? En zijn er misschien zelfs nog originele werktuigen in omloop? Het
Landbouwmuseum is op zoek naar mensen en bedrijven
die meer informatie hebben over dit onderwerp.
www.frieslandbouwmuseum.nl of www.afron.nl

gemaakt. Museum Joure verwierf recent een serie van
35 klokken in bruikleen van de Rijksoverheid en de
Ottema Kingma Stichting. Met elkaar geven deze klokken een representatief beeld van de Friese klokkenmakerij in de 18de en 19de eeuw. Onder de klokken bevinden
zich stoel- en staartschippertjes, staande horloges, tafelklokken en kantoortjes. De bijzondere collectie wordt
geëxposeerd in ‘It Sael’, de voormalige kopergieterij die
na een grondige restauratie door Museum Joure wordt
gebruikt als tentoonstellingsruimte.
www.museumjoure.nl

Sixtus van der Laen

Fryslân 1811
Zonder dat we het beseffen, worden we nog dagelijks
herinnerd aan ‘de Franse tijd’. Het jaar 1811 is wat dat
betreft een belangrijk jaar. In dat jaar werden onder
andere het metrieke stelsel en de achternaam ingevoerd,
om maar eens wat te noemen. Tresoar staat uitgebreid
stil bij dit ‘herdenkingsjaar’. Op de website
www.fryslan1811.nl staat het activiteitenprogramma en
is meer achtergrondinformatie te vinden.

Tryn van Liauckema uit Sexbierum trouwde in 1616 in
Mechelen met de Vlaming Dierick van der Laen, heer van
Schrieck en Grootloo. Samen kregen ze tien kinderen.
Blijkbaar waren ze reuzetrots op hun kroost, want ze lieten om de paar jaar een schilder langskomen om hen op
doek vast te leggen. Van deze kinderportretten zijn er
vier bewaard gebleven: Johannes, Sixtus, Erardus en
Eelco van der Laen. Met steun van de WassenberghClarijs-Fontein Stichting zijn in de afgelopen jaren de
vijfjarige Johannes en de tweejarige Eelco in een restauratieatelier onder handen genomen. Inmiddels is ook de
kleine Sixtus in volle glorie terug in het Fries Museum.
Het resultaat is verbluffend. Zelfs de blosjes op de wangen van de peuter zijn weer te zien, net zoals minieme
details op de kostbare rinkelbel. Binnenkort is Erardus
aan de beurt, de laatste van de vier portretten.
www.friesmuseum.nl
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VERBROKEN VERBINDINGEN

KERST HUISMAN

Nooit meer gezellig buurten in de Plasse
‘Het zal november 1954 zijn geweest. De grote muil van de dragline vreet langzaam een sleuf door de zachte
grond van de Westerleanen. Iedere dag komt hij wat dichter bij de Brêgeleane. Wij maken dit op uit de twee felle
schijnwerpers die elke avond iets dichterbij komen. Eerst waren het nog kleine, lichte stippen. Nu beschijnen ze al
een deel van de Plasse. Op een dag bereikt de sleuf de weg tussen Tynje en Gorredijk. Met grote zandzuigers
wordt de groeve volgespoten met zand. Er worden bordjes geplaatst met het opschrift ‘Drijfzand - levensgevaarlijk’. Zo zagen we de ‘vooruitgang’ de Plasse binnendringen.’
In deze bewoordingen beschrijft oud-onder-

toen de rijksweg 43 vanaf 1975 werd verdub-

weg 43, toen hij nog tweestrooks was, wel

wijzer Henk Borger uit Grou zijn herinnerin-

beld tot A7, de ondergang van deze nederzet-

oversteken, maar dat was niet zonder gevaar.

gen aan de dagen dat de rijksweg 43 werd

ting die na afloop van de verveningen rond

In de jaren tussen 1956 en 1975 zijn er tal van

aangelegd. Door de aanleg van rijksweg 43

1900 was ontstaan. De banden van buren en

dodelijke ongevallen op deze weg geweest.

werd de tussen de dorpen Tijnje en Terwispel

de verbindende structuur van door het land

De rijksweg 43 verdiende hieraan de naam

gelegen buurtschap de Plasse in tweeën

lopende paden verdwenen. De aanleg van de

Rijksdodenweg. Dat gelijkvloerse oversteken

gesneden. Het betekende in feite op termijn,

weg was een forse ingreep. Men kon de rijks-

werd onmogelijk met de verdubbeling tot A7.

De Plasse
De bovenstaande beschrijving van Borger komt
uit de in 2007 in eigen beheer uitgegeven
publicatie Herinneringen aan de Plasse. Van
Janssenstichting tot Brêgeleane. Het is een uitgebreide, soms tamelijk anekdotische beschrijving van de bewoners van en het leven in de
buurtschap in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Er blijkt duidelijk uit, dat ondanks het
ontbreken van een school, kerk of café, er toch
een eigen buurtschapsgevoel bestond. De kinderen in de Plasse gingen naar school in Tijnje
<

De A7, op de achtergrond, doorsneed de buurtschap de
Plasse. Rechts enkele huizen van voor de aanleg van de rijksweg, links het rood-witte bord dat de doorsnijding duidelijk
maakt. (Foto Hoge Noorden)
< Bewoners van de Plasse op één van hun jaarlijkse
buurtreisjes. (Collectie Henk Borger)
28
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Verbroken verbindingen
Er zijn in de loop der tijden in Friesland tal van verbindingen verbroken: eeuwenoude paden die werden
doorsneden door nieuwe snelwegen, landwegen die
tot doodlopende paden werden omdat er brede
kanalen kwamen, of verbindingen die verdwenen
omdat de natuur de mens te machtig werd.

of Terwispel en daar stonden ook de kerken.
Het café van Hiske Loopstra, enkele honderden
meters buiten de Plasse in de richting van
Terwispel gelegen, fungeerde als een soort van
ontmoetingscentrum. De Plasse kreeg de naam
van een kleine plas, die hier tijdens de turfgraverij was ontstaan. In het begin van de 19de
eeuw lagen hier onbewoonde hooilanden.
Daarin bleek goed veen te zitten. Het veenland
hier werd vanaf ongeveer 1830 uitgegraven.
Op de kadastrale minuutplans van 1832 zijn er
in het gebied van de latere Plasse maar twee
kleine smalle uitgeveende petgaten te zien. De
rest is allemaal hooiland, maar kort daarop
begon hier de vervening op grote schaal. De
belangrijkste veenbazen in het gebied van de
latere Plasse waren Hendrik Jans Bouwer en
Hendrik Hendriks van Dam uit Gorredijk, en
diens kinderen Fedde, Uilke en Janke. Dat vervenen gebeurde wel keurig perceelsgewijs,
maar omstreeks 1870 begonnen er gaten te

gelegen, weten we dankzij een vermelding

ontstaan in de hagen die de petgaten scheid-

uit 1896, dat de vereniging ‘Door Arbeid tot

den. Zo verwijdden de petgaten zich tot een

Verbetering’ toen het plasland de tachtig

meer, dat naar de taal van een deel van de

mad (een ‘mad’ was een stuk land, dat één

veenwerkers, het Giethoorns, de plasse werd

man op één dag met de zeis kon maaien,

genoemd. We weten niet precies, waar dat

circa 50 are) aankocht. Dat gebeurde met

meer heeft gelegen, het is waarschijnlijk aan de

steun van de filantroop P.W. Janssen. Op dat

oostelijke rand van de latere buurtschap. In

aangekochte land, dat eerst werd begrep-

1880 werd dit deel van de Veenpolder van het

peld, werden in 1897 zeven boerderijtjes

Zesde en Zevende Veendistrict van een eigen

gesticht. Bij elk boerderijtje kwam vier hecta-

dijk voorzien en zo goed en kwaad als dat

re grond. Deze boerderijtjes staan er bijna

ging, drooggemalen. Dat betekende niet met-

allemaal nog. De kolonie kreeg de weidse

een dat de droog liggende ondergrond ook

naam Arbeid Adelt. Bij het begin van de

cultuurland werd. Dat was een langdurig pro-

Plasse, aan de Âlddyk, heeft jarenlang een

ces, dat ruim twintig jaar zou vergen. De hagen

hek gestaan met die naam erop. Uiteindelijk

en petgaten waren overal nog aanwezig, en er

verrezen in dit uitgeveende stuk polder meer

lagen ook nog grote stukken die dras of zelfs

dan dertig woningen, het merendeel kleine

onder water stonden. Langzaamaan togen de

boerderijen. Een deel van die woningen

ontginners aan het werk, brachten het land in

bestaat niet meer. Ze zijn weggesaneerd ten

cultuur en stichtten woningen.

tijde van de ruilverkaveling De Veenpolders

De A7 (roze) ging als een hakmes door de oude buurtschap.
(Kaart Kerst Huisman)
Verder lezen:
• Henk Borger, Herinneringen aan de Plasse, Van
Janssenstichting tot Brêgeleane, Grou, 2007

Het café van Hiske Loopstra in Terwispel, de ontmoetingsplaats van veel inwoners van de Plasse.

en bij de uitbouw van de rijksweg 43 tot

Arbeid Adelt

autosnelweg. Die autosnelweg heeft het

Dat de oorspronkelijke plasse waarschijnlijk

rechtstreekse verkeer tussen vroegere buren

aan de oostkant van de buurtschap heeft

volstrekt onmogelijk gemaakt. <
29
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BOEKEN
30.000 evacués; Limburg en Fries land verbonden door de oorlog
Eddy van der Noord
Uitgeverij Louise, Grou, 2011
159 pp. isbn 9789081621717
Zelfs in 2011 valt de reis van Leeuwarden
naar Roermond nog altijd tegen. Je zit toch
al snel zo’n drie uur in de auto. Iets vergelijkbaars zullen Limburgers vermoedelijk
denken over de reis naar Friesland. Tijdens

JAN VAN ZIJVERDEN

de laatste maanden van de Tweede
Wereldoorlog maakten 32.000 inwoners
van Roermond en de dorpen in de omgeving de reis naar het hoge Noorden verplicht. Op last van de Duitse bezetter werden zij geëvacueerd toen het gebied in de
frontlinie kwam te liggen. Het eerste deel
van de reis, 18 kilometer naar de grensplaats Brüggen, legden de evacués te voet
af. Daar vond opvang plaats in een fabriek
waar eerder Russische krijgsgevangenen
hadden gezeten.
Vanuit het opvangkamp reden treinen
naar Friesland,
Groningen en
Drenthe. Tussen 22
januari en
23 februari 1945 vonden er zestien transporten plaats waarbij
steeds tussen 1.000
en 3.000 evacués vertrokken. Dat waren
allesbehalve plezierrit-

jes. De trein reed alleen ’s nachts, ging via
Duitsland en werd met enige regelmaat
beschoten waarbij doden en gewonden
vielen. De reis duurde in de meeste gevallen ruim een week. Meer dan 20.000
Limburgers kwamen uiteindelijk in
Friesland terecht. Daar had men al in het
najaar van 1944 maatregelen getroffen om
grote stromen vluchtelingen op te kunnen
vangen. De Gemeentelijke Evacuatiedienst
in Leeuwarden was verantwoordelijk voor
de eerste opvang. Na een kort verblijf in de
Friese hoofdstad werden de evacués over
de hele provincie verspreid. Lokale evacuatiecommissies zorgden ervoor dat iedereen
onderdak kreeg. Mensen waren verplicht
evacués op te nemen. Families werden
zoveel mogelijk bij elkaar in één gastgezin
geplaatst. Lukte dat niet dan werden
ouders en kinderen op zo kort mogelijke
afstand van elkaar geplaatst. Nog geen
drie maanden na de hele operatie was de
oorlog voorbij. Direct na de bevrijding
startte de re-evacuatie. Dat was geen sinecure in een land waar de infrastructuur

volledig in puin lag en waar verschillende
organisaties zich bemoeiden met de repatriëring. Het duurde nog tot augustus 1945
voordat iedereen weer thuis was. Het boek
30.000 evacués vertelt het verhaal van
Limburgse evacués in Friesland. Aan de
hand van twaalf interviews met ooggetuigen wordt een beeld geschetst van deze
bijzondere episode uit de Tweede
Wereldoorlog. Het zijn stuk voor stuk
prachtige observaties van kinderen en
jongvolwassenen die destijds in Friesland
belandden: over het vieren van de eucharistie in de doopsgezinde kerk van
Wijnjeterp, over de primitieve voorzieningen in Rinsumageest, over het verschil tussen de Bourgondische Limburgers en de
strakke Friezen. De inleiding van Joost
Hoedemaeckers en Meike Jongejan plaatst
de belevenissen in hun context. Het boek
is buitengewoon verzorgd uitgevoerd en
gelardeerd met veel uniek beeldmateriaal
van particulieren. Een aanrader voor
Friezen en Limburgers die meer willen
weten over de evacuatietijd. <

dorpen en een stad
is inmiddels opgegaan in de nieuwe
gemeente Súdwest
Fryslân. Oppervlakkig gezien lijkt er
weinig veranderd in
deze tijd. Maar wie
van enige afstand
kijkt, ziet hoe de
toegenomen dynamiek en mobiliteit ook
het platteland heeft veranderd. Niet
alleen het landschap, maar vooral de
mensen. Gildemacher schetst de veranderingen in de wereld die Wymbritseradiel
heette tussen 1984 en 2010.

schetst de lange en bewogen geschiedenis van de grietenij-gemeente die rond
1270 begon onder de naam Wildinge en
die het 750-jarig jubileum dus net niet
heeft gehaald.

Gezonken als een baksteen
Michiel Bartels e.a.
Stichting Archeologie West-Friesland,
Hoorn, 2011
96 pp. isbn 9789081645218

Sierlijk Bouwen; Jugendstil en
Amsterdamse School in Friesland
1900-1940

Het passeren van het drukbevaren
Hoornse Hop was in de 18de eeuw niet
helemaal zonder risico. In de loop van de
eeuwen vergingen tientallen schepen op

KORT
De Geluksbrenger; 3 kinderen-3 tijden-1 terp
Arend van Dam, Akky van der Veer en
Janny van der Molen
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2011
108 pp. isbn 9789033009228

De opgravingen bij de Oldehove in
Leeuwarden vormden de aanleiding voor
het maken van een kinderboek over de
terpentijd. Arend van Dam, Akky van der
Veer en Janny van der Molen schreven elk
een verhaal over kinderen die tussen het
jaar 0 en 1500 op de Oldehoveterp woonden. Een bijzonder amulet, de
Geluksbrenger, speelt een hoofdrol in alle
drie de verhalen. Babs Wijnstra maakte de
tekeningen voor het boek.
Wêr is it lân sa wiid; Wymbritseradiel,
wat bleef en veranderde
Karel Ferdinand Gildemacher
PENN, Leeuwarden, 2010
240 pp. isbn 77948576
Wymbritseradiel werd in 1984 gevormd,
maar is iets meer dan 25 jaar later alweer
geschiedenis. De Friese plattelandsgemeente die bestond uit zevenentwintig
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Het verhaal Wûnseradiel; ... dat âlde,
âlde paad...
Klaas Jansma e.a.
PENN, Leeuwarden, 2010
240 pp. isbn 9789077948613
Bij het afscheid van
de gemeente
Wûnseradiel verschenen maar liefst
vier boeken.
Wethouder Rein
Boersma blikt in Mei
in glimke terug op
zijn loopbaan als wethouder van
Wûnseradiel, Far wol freon Wûnseradiel is
een muzikale ode aan het verdwijnen van
de gemeente en It Segel fan Wildinge is
een stripboek waarin bekende inwoners
een hoofdrol spelen. Ten slotte is er Het
verhaal van Wûnseradiel. Klaas Jansma

Peter Karstkarel
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2011
224 p. isbn 9789033009020
Frivole stromingen als Jugendstil, Art
Nouveau, Amsterdamse School en Art
Deco deden ook Friesland aan. In veel
Friese dorpen en steden verrezen tussen
1900 en 1940 villa’s, scholen, gasthuizen,

kerken en zelfs boerderijen in deze stijlen.
Architectuurhistoricus Peter Karstkarel
inventariseerde en onderzocht de sierlijke
gebouwen en bundelde het resultaat.
Uiteraard bevat Sierlijk Bouwen foto’s van
de talrijke architectonische hoogstandjes
waar de auteur bij zijn naspeuringen op
stuitte.

deze plek in het zicht van de haven van
Hoorn. In 2002 stuitte Rijkswaterstaat op
een middelgroot schip dat op de zeebodem lag. Het bleek het wrak van de tjalk
van de Friese schipper Karsten Hoytes van
Makkum. Gezonken als een baksteen vertelt het verhaal van de zoektocht naar de
geschiedenis van het schip dat onder
onopgehelderde omstandigheden verging
in de nacht van 2 op 3 november 1752.
Het multidisciplinaire onderzoek belicht
ook de handelsbetrekkingen tussen
Friezen en West-Friezen, het belang van
scheepsarcheologisch onderzoek en de
risico’s waaraan het kwetsbare erfgoed
op de zeebodem voortdurend blootstaat.
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KALENDER
14 mei tot en met 13 juni
Doopsgezind Heerenveen
Tentoonstelling in Museum Willem van Haren over de
Doopsgezinde gemeente in Heerenveen.
www.willemvanharen.nl

JAN VAN ZIJVERDEN

tot en met 2 juli
Gezonken als een baksteen
Tentoonstelling in het Fries Scheepvaartmuseum over de
tjalk van schipper Karsten Hoytes uit Makkum, die in de
nacht van 2 op 3 november 1752 verging onder onopgehelderde omstandigheden in het zicht van de haven van
het Westfriese Hoorn. Over de vondst van het wrak en
de zoektocht naar de geschiedenis van het schip. Aan de
hand van delen van de oorspronkelijke lading, scheepsmodellen en zeekaarten komt de scheepvaart over de
Zuiderzee tot leven. www.friesscheepvaartmuseum.nl

dingen die hij deed in dienst van de Rijks Landbouw
Voorlichtings Dienst. www.frieslandbouwmuseum.nl

KALENDER
24 mei
Gesloopt
Lezing door architectuurhistoricus Peter Karstkarel over
gebouwen in Friesland die in de loop van de tijd onder
de slopershamer zijn gevallen. www.tresoar.nl

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

tot en met 29 oktober
Slotakkoord aan de 19de eeuw
Tentoonstelling in Museum het Admiraliteitshuis over het
Dokkumer muziekfeest van 1897. Het tweedaagse
muziekspektakel deed Dokkum op zijn grondvesten
schudden. Niet alleen had het ‘Dockumer Muziekcorps
der dienstdoende Schutterij’ tien korpsen uitgenodigd,
het was een waar volksfeest met wedstrijden mastklimmen en hardlopen met hindernissen. Uiteraard met een
spectaculair vuurwerk tot besluit.
www.museumdokkum.nl

18 juni tot en met 26 augustus
Mei de bus
Tentoonstelling bij Tresoar over het openbaar busvervoer
in Friesland in de periode tussen 1945 en 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.

tot en met 28 augustus
Abe Gerlsma, ‘útfiner & keunstner’
Tentoonstelling in het Fries Landbouwmuseum 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, uitvin-

iedere eerste vrijdag van de maandag
Antiekspreekuur
Deskundigen beoordelen de historische betekenis van
het voorwerp dat u meebrengt.
www.friesmuseum.nl

KFG NIEUWS
Fryslân en West-Friesland door de
eeuwen heen
Op woensdag 25 mei 2011 organiseert het Koninklijk
Fries Genootschap in het kader van de Algemene
Ledenvergadering een bijzondere lezing. Bolsward,
Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel zijn per
1 januari 2011 gefuseerd tot de gemeente Súdwest
Fryslân. De naamkeuze van de nieuwe gemeente leidde
hier en daar tot boze reacties in Friesland, maar vooral
ook in West-Friesland. De naam van de fusiegemeente
zou alleen maar verwarring stichten en deed geen recht
aan de historische relatie tussen Friesland en WestFriesland, aldus de argumentatie van enkele West-Friese
stadsbesturen. Wat is die historische relatie en hoe heeft
die zich door de eeuwen heen ontwikkeld? Daarover gaat
de lezing met de titel ‘Broederschap en broederstrijd- 20
eeuwen Friezen en West-Friezen’ door Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum in Hoorn. Plaats:
Historisch Centrum Leeuwarden. Aanvang: 20.00 uur.

Excursie naar Anholt en Moyland
Bij het ter perse gaan van deze Fryslân kunnen wij een
voorlopige datum voor de excursie voor de leden van
het Koninklijk Fries Genootschap doorgeven: zaterdag
24 september 2011. Aangezien de datum helaas nog
niet definitief is, raden wij u aan te wachten tot de volgende Fryslân uitkomt, voordat u contact opneemt met
de reiscommissie. Mocht de datum toch nog wijzigen,
weet dan dat het zeer waarschijnlijk een zaterdag in
september zal zijn.

Voor degenen die niet beschikken over de korte reisinfo
volgt die hier nogmaals:
Vlak over de Nederlandse grens, even voorbij Emmerich,
ligt de grote waterburcht Anholt, privé-eigendom en residentie van de prins van Salm-Salm. Het slot dateert uit
de Middeleeuwen, maar is in de 17de en 18de eeuw uitgebreid tot het huidige grote complex.
In 1945 raakte het zwaar beschadigd, maar werd sindsdien weer opgebouwd. In het museum is onder andere
een grote privé-collectie schilderijen ondergebracht
(circa 700 stuks). Er zijn belangrijke werken bij van
Nederlandse schilders uit de 17de eeuw, zoals
Rembrandt, Jan van Goyen en Gerard ter Borch. Aan de
overkant van de Rijn, 25 kilometer zuidelijker, ligt slot
Moyland, een cultureel centrum van internationale betekenis. Het middeleeuwse kasteel is in de 19de eeuw in
neogotische stijl verbouwd, raakte in de Tweede
Wereldoorlog zwaar beschadigd. Het werd na restauratie
in 1997 als kunstmuseum in gebruik genomen. De permanente expositie bestaat uit de enorme en unieke verzameling van de gebroeders Van der Grinten, met beeldende en toegepaste kunst uit de 19de en 20ste eeuw.
Daarnaast is er de grootste collectie kunst van de beeldhouwer Joseph Beuys te zien, één van de invloedrijkste
Europese kunstenaars uit de tweede helft van de vorige
eeuw. Evenals slot Anholt wordt slot Moyland omgeven
door uitgestrekte tuinen, met een beeldenpark en een
kruidentuin.

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.

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

Klokkenmaakster

MARGREET VAN DER ZEE

Gepke Hoekstra-Wijma wordt als eerste Friese
vrouwelijke klokkenmaakster beschouwd. Ze is
onlangs op 97-jarige leeftijd overleden. Haar
vader leerde haar al op jonge leeftijd het vak
van klokkenmaken. Hij had het weer van zijn
vader geleerd. Gepke bekwaamde zich tot ze
uiteindelijk als enige vrouwelijke klokkenmaakster een beroemdheid in Eastermar was.
Pake Lammert was koeienhoeder en heel handig. Hij repareerde voor iedereen kapotte spullen zoals petroleumlampen en windbuksen. Zo
begon hij ook klokken te repareren. Hij onderhield het torenuurwerk in de kerktoren van
Nijega. Na een longontsteking overleed hij vrij
jong. De klokkenmakerij werd voortgezet door
zoon Elle, de vader van Gepke. Haar eerste
kennismaking met de klokken was toen zij, elf
jaar oud, en haar zus Aal aan de beterende
hand waren na een ziekbed. Gepke kreeg van
haar vader een klokje om te poetsen. Later
werd dat poetsen, na schooltijd, haar vaste
taak. In die tijd was er veel zoute turf op de
markt, waardoor het uurwerk door het invreten van de salpeter snel achteruit ging. Het
geelkoperen binnenwerk kwam in een badje
van kokend water met een glaasje zuivere
ammoniak. Daarna werd het gepoetst met
petroleum en blauwe steengruis. Met krijt
werd het afgedroogd en gladder opgepoetst.
Het polijststaal, door pake Lammert zelfgemaakt van een vijl, kwam er als laatste aan te
pas. Gepke bleek een getalenteerd klokkenmaakster te zijn. Het restaureren van oude
klokken vergde nogal wat kennis en vaardigheid en omdat sommige onderdelen niet meer
verkrijgbaar waren, maakte ze deze zelf. In het
dorp keken de mensen eerst vreemd aan tegen
het klokkenmaakstermeisje. De meeste meisjes
van haar leeftijd gingen bij de boer werken.
Vader Elle was trots op zijn dochter en antwoordde steevast op de reacties van de dorpelingen met: ‘Je kunt beter zo’n dochter hebben
die klokken wil maken dan een zoon die nergens zin in heeft.’ Zo’n zoon had Gepke gelukkig niet. Oane is in de voetsporen van zijn
moeder getreden en houdt zich nog steeds
bezig met klokken. <

(Met dank aan de familie
Hoekstra en publicist Wiebe
Hoekstra).
Margreet van der Zee (Sneek, 1967)
is sinds 2003 conservator van
Museum Joure.

