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VAN DE REDACTIE
Crisis
Pijnlijk duidelijk werd de afgelopen jaren hoe hebzucht de financiële wereld veel
ellende kan berokkenen. En tot die financiële wereld behoren wij inmiddels allemaal; niemand ontkomt aan de gevolgen van de crisis. De bouwwereld stagneert,
de huizenmarkt kraakt, de Staat der Nederlanden voor ruim zeventig miljard extra
in de schulden.
Komt het door overbelening, een verderfelijk bonusstelsel? Centraal staan in elk
geval de banken. Deze mogen in géén geval ten onder gaan, want dan stort het
hele systeem van sparen en lenen – en dus consumeren – in elkaar, zo is de redenering. En daar is niemand mee gediend.
Banken zijn gestoeld op vertrouwen van hun klanten. Daar hoort een heel netwerk van deugden bij (zwijgzaamheid, degelijkheid, betrouwbaarheid, onbesproken gedrag) dat in een boeiende dynamiek met klanten het spel rond schulden en
sparen speelt. In deze Fryslân worden bijzondere aspecten daarvan beschreven
door dr. Douwe Keizer, als oud-directeur van de Friesland Bank kenner als geen
ander. Bij hem schemert onmiskenbaar de Friese volksaard door die weinig moet
hebben van de wilde capriolen van flitskapitaal, over-krediteringen en meer van
zulk (Amerikaans) onheil.
Verderop in dit nummer een interessante overpeinzing van Goffe Jensma over het
bijzondere en het onbijzondere van de Friese geschiedenis. En nóg meer nieuwe
rubrieken: Friese Bewegers, Verdwenen beroepen en Gemengd Nieuws (van weleer). Aandacht ook voor een icoon van de Friese geschiedenis; het Eysingahuis in
Leeuwarden.
In de overgang naar de nieuwe formule van het Historisch Tijdschrift Fryslân is het
verschijningsritme tweemaandelijks. Hierna komt daarom het januarinummer. Dat
impliceert echter dat dit kalenderjaar driemaal een Fryslân verschijnt en niet viermaal, zoals voorheen, en geen zes, zoals vanaf nu de bedoeling is. Volgend jaar
het complete pakket. Boordevol boeiende Friese geschiedenis! <
Siebrand Krul

REDACTIE
Marijke de Boer (Sigerswâld, 1971) studeerde Zweeds
en Fries in Groningen. Werkzaam bij Omrop Fryslân en
Letterhoeke (Tresoar).

Kerst Huisman (Terwispel, 1940) begon als onderwijzer, werd journalist bij de Friese Koerier, vervolgens
redacteur bij de Leeuwarder Courant. Studeerde
geschiedenis in Leeuwarden en Groningen. Hij schreef
tal van publicaties over de Friese geschiedenis met
nadruk op sociale onderwerpen.
Hans Koppen (Batavia, 1949) is historisch-geograaf.
Na een loopbaan in bestuur en management houdt hij
zich bezig met het Friese cultuurlandschap en de
geschiedenis van Sneek. Hij publiceerde over historische en geografische onderwerpen.
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Siebrand Krul (De Knipe, 1955) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkt sinds eind 1990 bij Uitgeverij
Waanders in Zwolle als coördinator/redacteur (historische) boeken.

Meindert Seffinga (Easterlittens, 1961) studeerde
geschiedenis in Groningen. Werkt sinds 1988 bij het
Fries Scheepvaart Museum (tot 2005 als registrator en
tentoonstellingsmaker en vanaf 2005 als directeur).

Doeke Sijens (Hantum, 1955) is algemeen manager
van de Openbare Bibliotheek Groningen. Hij was
redacteur van het literaire tijdschrift Trotwaer en
naderhand van De Moanne. Publiceert over leden van
de kunstenaarsvereniging De Ploeg en is redacteur
van het Ploegjaarboek.

Marlies Stoter (Woerden, 1960) studeerde
Nederlandse taal- en letterkunde en
Kunstgeschiedenis in Groningen. Sinds 1999 conservator kunstnijverheid bij het Fries Museum in
Leeuwarden. Publiceerde over Fries zilver, Fries aardewerk, Japans lakwerk en de VOC.
Jan van Zijverden (Waarder (ZH), 1967) studeerde
maritieme geschiedenis in Leiden en geschiedenis aan
de VU. Werkte bij het Scheepvaartmuseum
Amsterdam, het Mariniersmuseum Rotterdam en sinds
2004 als hoofd Educatie & Informatie bij Fries
Museum. Publiceerde (maritieme) artikelen.

Op het omslag: Meisje met haar spaarvarken voor de balie van een
mobiele spaarbank waar twee bankemployé's het geld tellen, 1962.
(Spaarnestad)
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FRIESE BEWEGERS

DOEKE SIJENS

In het rijtje namen van Friezen
die zich in de vorige eeuw ingezet
hebben voor het behoud van de
eigen taal, hoort naast Douwe
Kalma, Eeltsje Boates Folkertsma
of Fedde Schurer ook Jan Jelles
Hof (1872-1958) thuis.

Jan Jelles Hof, hoofdredacteur van het Leeuwarder
Nieuwsblad, achter zijn bureau, circa 1920. (Tresoar)

Jan Jelles Hof

J

Jan Jelles Hof heeft de pech gehad dat hij in

schipper was. Zijn vader vervoerde terpaarde

medewerker van het Nieuwsblad van

1915 de grote tegenstander werd van Douwe

en turf en zwierf in Noord-Nederland van

Friesland, later werd hij hoofdredacteur van

Kalma en hem met de verkeerde wapens

dorp naar dorp. Van een echte schooloplei-

het Leeuwarder Nieuwsblad. Ook in zijn nieu-

bestreed. Toch is hij meer dan een verliezer.

ding kon door deze levenswijze geen sprake

we functie bleef Hof literair actief. Naast

Hof heeft als Fries taalkundige grote beteke-

zijn. Toch bleek al snel dat Hof een fenome-

poëzie schreef hij een aantal novellen en

nis gehad. Zijn boek Friesche Dialectgeogra-

naal gevoel voor taal had. Nadat hij had over-

toneelstukken. Omdat zijn kennis van de

phie (1933) is nog altijd waardevol. Ook kan

wogen schoolmeester te worden en dit toch

Engelse taal goed was, vertaalde hij het grote

hij als dwarsligger, die Kalma tot zelfreflectie

te weinig avontuurlijk vond, werd hij in 1891

gedicht van Longfellow, ‘The song of

dwong, gewaardeerd worden binnen de

beroepsmilitair. Gelegerd in Haarlem kwam

Hiawatha’ in het Fries. Hof raakte door al zijn

geschiedenis van de Friese beweging. Hof was

Hof in aanraking met een aantal landgenoten

activiteiten bijna automatisch betrokken bij

zelf ook van mening dat hij wat had bete-

dat zich voor het Fries interesseerde. Zij sti-

de Friese beweging. In talloze kwesties speel-

kend voor Friesland, zijn memoires beslaan

muleerden hem om te gaan schrijven. Onder

de hij een dominante rol. Hij had een scherpe

maar liefst 1600 bladzijden.

het pseudoniem ‘Jan fen ’e Gaestmar’ publi-

pen en twijfelde zelden aan zijn gelijk. Het

ceerde Hof in 1906 de gedichtenbundel

ging binnen de beweging in deze periode

Dichter

Klankboarne, die vooral veel natuurlyriek

vaak om discussies over futiele voorvallen. Of,

Hof werd geboren in Gaastmeer, in het Friese

bevat. Ondertussen was Hof, na zijn kennis-

als het wel fundamentele zaken betrof, werd

merengebied. Hij bracht zijn jeugd groten-

making met uitgever Jacob Hepkema, overge-

door alle geruzie nauwelijks vooruitgang

deels op het water door omdat zijn vader

stapt naar de journalistiek. Eerst was hij

geboekt.
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Kalma

wel hij dit eigenlijk nooit heeft toe kunnen

hij in de loop van de tijd had geschreven bij

Als Douwe Kalma op het toneel verschijnt en

geven. Hij bleef Kalma zeer kritisch volgen en

elkaar gezocht en geordend. De meeste stuk-

in 1915 de Jongfryske Mienskip opricht, treedt

bij elke stap wist hij wel weer iets negatiefs te

ken voorzag hij van een kort commentaar,

Hof tegen hem in de ring als voorman van de

vinden. In 1941 sprak hij nog steeds over

waarin nog altijd een zelfbewuste toon door-

gevestigde orde. Achteraf is het vermakelijk

Kalma’s ‘fûleindich en demoanysk aerd’.

klinkt. Hof behandelt de jaren waarin hij een
hoofdrol in de Friese beweging speelde het

om te zien hoezeer Hof zijn jonge tegenstander onderschat. ‘De nije Bewegers,’ schreef hij

Friese taal

meest uitgebreid. Pas ver in deel drie volgt de

later, ‘wiene yn ’t earstoan bluisteriger, seine it

Hofs grootste interesse was van jongs af aan

opkomst van de Jongfryske Mienskip.

briker op, as ea jonge, glandige Friezen it dien

de Friese taal geweest. Hij wist alles van

Natuurlijk was Douwe Kalma één van de eer-

hiene. Oarlochs-psychose? Ja, in bytsje.’ Hof

grammatica, zinsbouw en vooral de uitspraak

ste lezers van de memoires en hij reageerde

richt zich op de zwakke punten van Kalma,

van woorden en de variaties die daarbij in

prompt met een brochure waarin hij Hof voor

Friesland voorkwamen. Na jaren van intensief

de zoveelste maal tegensprak.

Het Fries was
volgens Hof een
volkstaal en dat moest
het ook blijven

onderzoek verscheen in 1933 zijn Friesche
Dialectgeographie, waarvoor hij enorm veel

Polemiek

materiaal had verzameld. Dorp na dorp had

Na de oorlog raakte Hof nog éénmaal ver-

hij ‘afgevischt’, verklaarde hij in de inleiding,

strikt in een polemiek. Met twee brochures

en ‘niet met de door één der autochtonen mij

probeerde hij de behandeling aan de kaak te

verstrekte inlichtingen mocht ik tevreden zijn,

stellen die zijn uitgever, Mindert Hepkema, bij

bijvoorbeeld door constant te wijzen op de

– neen, ik moest minstens met drie of vier

de perszuivering na de oorlog ten deel was

taalfouten die in zijn artikelen staan en

ingeborenen spreken, en liefst met ouderen

gevallen. Ook bij deze polemiek is het duide-

negeert de structurele veranderingen die

en jongeren, en met menschen van verschil-

lijk dat Hof niet onder ogen kan zien dat er,

Kalma voorstelt. Hij weet de literaire preten-

lende maatschappelijken en intellectueelen

ditmaal door de oorlog, daadwerkelijk iets

ties van Kalma door te prikken, maar onder-

stand, voor ik conclusies durfde trekken.’

veranderd is. Strijdlustig, maar op boze toon

schat totaal het élan dat Kalma uitstraalt en

Geïllustreerd met heldere kaartjes, licht Hof in

spreekt hij over ‘de afwijkende mentaliteit

de invloed die hij op jongeren uitoefent.

dit werk de uitspraak van een woord in ver-

der ex-illegalen’ en ‘het woeden der zuiver-

nodig als aanvulling op het Nederlands, om

schillende delen van de provincie toe. Ook

aars-in-extremis.’ Op hoge leeftijd leest Hof

het typisch Friese element toe te voegen. Het

geeft hij de ‘loop’ van deze uitspraak door

alle poëzie die hij heeft geschreven nog eens

Fries was volgens Hof een volkstaal en dat

Friesland aan. In de jaren dertig braken voor

door en maakt een strenge selectie, die in

moest het ook blijven. De ambities van Kalma

Hof kalmere tijden aan. Hij bleef hoofdredac-

1951 als Fan eigen tiid en folk verschijnt. Hij

gingen veel verder, hij wilde de taal uitbou-

teur van het Leeuwarder Nieuwsblad en sti-

accepteert de ontwikkelingen binnen de

wen tot een volledige cultuurtaal die alle

muleerde schrijvers, waaronder Reinder

Friese beweging en ziet daarvan nu ook wel

domeinen van het leven bestreek. Voor Hof

Brolsma. Hof wilde nog één keer zijn gelijk

de positieve kanten. Kalma sterft in 1953, Hof

was het Fries een hobby, voor Kalma een idea-

halen en begon aan het schrijven van zijn

overleeft hem vijf jaar. In zijn memoires had

listische strijd. Kalma heeft met zijn opvatting

memoires, die in vier delen verschenen onder

Hof geschreven: ‘Kalma en ik….Och, ús herten

velen geïnspireerd en de Friese beweging

de naam Fjirtich jier taelstriid (1940-1942). Nu

slane ûngelikens en….net foar itselde. Dat sil

volgt ook bijna honderd jaar later nog steeds

is de naam memoires in dit geval nogal mislei-

sa bliuwe, om’t nimmen út syn eigen fel stap-

zijn koers. Hof trok aan het kortste eind, hoe-

dend. Voor het boek had Hof bijna alles wat

pe kin.’ <

Hof onderzocht in Friesche >
Dialectgeographie de verschillende
uitspraakvarianten van Friese woorden
en maakte met tekeningen duidelijk
hoe de scheidslijnen liepen. (Tresoar)

Hierdoor werken de reacties van Hof averechts. Hof en Kalma verschilden fundamenteel in hun visie op de Friese literatuur en
beweging, dit blijkt in de volgende jaren duidelijk uit alle polemieken die zij voeren. Voor
Hof was het Fries, zowel op het literaire vlak
als in het maatschappelijk verkeer, alleen
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HOND IN DE POT

MARLIES STOTER

Sparen voor
Rinkelbel met belletjes en
fluit gemaakt in Bolsward
rond 1592. (Fries Museum,
bruikleen Ottema-Kingma
Stichting)

die deze deftige gewoonte hebben overgenomen van de elite. In de 16de en 17de eeuw is
het bezit van een zilveren lepel al dan niet
met naam voorbehouden aan welgestelden en
de uitdrukking ‘geboren met een zilveren
lepel in de mond’ herinnert hier nog aan. Een
zilveren geboortelepel is goed te vergelijken
met de eerste inleg op een spaarbankboekje,
inclusief de tenaamstelling.

Geboortelepel van Geeske van Gorcum, (geboren op
12 maart 1782), gemaakt in 1782 door Casparus Seth uit
Leeuwarden. Opnieuw gebruikt als geboortelepel voor
Johannes Bos, geboren 27 september 1857. (Fries
Museum, bruikleen Ottema-Kingma Stichting)

Pillegift
Vroeger was de doop als eerste belangrijke
gebeurtenis in het leven van het kind bij uitstek een goed moment voor kostbare
cadeaus. Tot de gulle schenkers behoren in de
eerste plaats de peter of de meter. Zij worden
in kerkelijke doopboeken ook wel aangeduid

Het is een oude en onverwoestbare traditie om een kleinkind direct
vanaf de geboorte een kostbaar geschenk te geven. Tegenwoordig gaat

met de naam ‘doopheffers’. Peetouders worden gezien als de geestelijke ouders van de
dopeling, die betrokken worden bij het wel-

dat vaak digitaal omdat moderne grootouders vanaf hun computer een

zijn van het kind in alle opzichten. Financiële

bankrekening voor hun nieuwe kleinkind openen.

hulp kan daar een belangrijke rol bij spelen.

I

Het ligt voor de hand, dat peetouders met

Inmiddels volwassen kleinkinderen kennen

den. Nog niet verdwenen, maar wel aan het

zorg worden uitgezocht door de ouders. Wie

vaak nog het papieren spaarbankboekje, dat

verdwijnen, is in Friesland de gewoonte om

kan er meehelpen het kind maximale kansen

ze bij hun geboorte hebben gekregen. Bij elke

een kindje een zilveren sierlepel te geven met

te geven in het leven? Vaak is een peetouder

nieuwe donatie gaven opa en oma het welge-

daarop de naam, de geboortedatum en soms

een direct familielid zoals een opa, oma, zus

meende advies om het geld direct op het

ook de geboorteplaats. Wie vandaag de dag

of broer van de ouders van de baby. Maar

boekje te laten zetten, om zo te sparen voor

rondkijkt in een willekeurig Fries verzorgings-

ook collega’s, vrienden en andere relaties tre-

later. Volgens de banken moeten er nog hon-

huis kan daar nog een keur aan geboortele-

den regelmatig als peter of meter op. Een

derden beduimelde spaarbankboekjes in

pels in de kamers van de bewoners aantreffen.

mooi voorbeeld van de gang van zaken is de

Nederlandse laatjes liggen, maar officieel is

De meeste zijn in 18de en 19de eeuw gekocht

doop van de dichteres Juliana Cornelia de

deze manier van sparen geschiedenis gewor-

door vooral boeren- en middenstandsfamilies,

Lannoy (1738-1782). Ze wordt midden in de
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later

gebruiksvoorwerpen voor aan tafel. Voor ons
lijkt het vreemd om een baby een zilveren
broodmand te geven, maar voor de gevers en
ontvangers uit die tijd is een zilveren voorwerp op de eerste plaats zijn gewicht in geld
waard. Tegelijkertijd geven zilveren voorwer-

winter geboren als het oudste kind van Maria

pen de deftige huishouding extra cachet en

Schull en Carel Wybrandus de Lannoy, die als

dan kan er ook nog een herinneringsinscriptie

militair gelegerd is in garnizoensstad Breda.

op gegraveerd worden. Zo staat op twee

Haar peetouders en naamgevers zijn Cornelis,

Leeuwarder kandelaars gegraveerd: Gegeven

baron van Aylva en zijn vrouw Juliana, baro-

door Mevr. Knok tot Een Peetstuk aan haar

nes thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

kln. Dogter Jufr. Berber Sovia Arnoldi 1734. Ze

De keuze voor dit adellijke Friese echtpaar

zijn het huwelijkscadeau van oma Sophia

ligt voor de hand: ze zijn de voogden van

Knock aan kleindochter Berber Sophia in 1760

Carel Wybrandus, de vader van Juliana. Op

en het laat zien, dat pillegiften ook wel uitge-

21 december, de dag na haar geboorte, wordt

steld geschonken worden. Lang kan haar

Juliana in een openbare kerkdienst in de

kleindochter niet van het licht van de kande-

Grote Kerk aan de Markt in Breda gedoopt.

laars genieten, want ze overlijdt al in haar

Haar peetouders zijn niet aanwezig bij de

eerste huwelijksjaar.

doop, omdat ze zo snel niet van Wibranda-

Anna van Popma van Weidum, drie jaar oud, met een dooppenning om haar hals. Geschilderd door de Meester van het
Adie Lambertsz. portret, 1618. (Fries Museum. Schenking
jhr. R.C. en jhr. V.V. van Cammingha)

state in Hichtum naar het verre Breda kunnen

Zoutvat

komen. Oma Sara Schull vertegenwoordigt

Juist vanwege de waarde en ook door veran-

hen bij de plechtigheid en de kleine Juliana

derende mode zijn er in de loop der eeuwen

zal zeker uit hun naam een pillegift gekregen

vele zilveren pillegiften verdwenen. Daarom

werpen bewaard gebleven zijn, die aan haar

hebben: een doopgeschenk in de vorm van

is het heel bijzonder, dat er van een domi-

korte leven herinneren. Op beide voorwerpen

contant geld of een belofte van een jaarlijkse

neesdochtertje uit Stavoren zelfs twee voor-

lijfrente. In de 19de eeuw hoort een pillegift
al niet meer tot het gewone taalgebruik. De
taalkundige geleerden uit die tijd voeren eindeloze schriftelijke discussies over de herkomst en betekenis van het woord pillegift.
Inmiddels is het stof van de polemiek neergedaald en de conclusie is, dat ‘pille’ petekind
betekent en afgeleid is van filiolus (‘zoontje’)
in het Latijn. Ook de overheid kon een rol als

staat exact dezelfde inscriptie: Junij 1729. Is.
Geboren. Iohanna Hancok. Bij de inschrijving

Eén van de
kandelaren
van Berber
Arnoldi. Gemaakt
in 1760 door Berend
Storm uit
Leeuwarden.
(Fries Museum,
bruikleen OttemaKingma Stichting)

in het doopboek van Johanna Hancock op 12
juni 1729 worden maar liefst drie doopheffers
genoemd: haar vader Hendrik, haar oma
Johanna de le B(l)eek en een zekere Joost van
Veen. De eerste pillegift is een strak vormgegeven zoutvat, gemerkt met het stadteken
van Leeuwarden, de jaarletter van 1629 en
het meesterteken van een onbekende zilver-

peetvader spelen. Zo geven de Staten van

smid. Enkele jaren geleden dook het ineens

Friesland in 1657 maar liefst een bedrag van

op bij een Amsterdamse antiquair en het

dfl. 50.000 als pillegift aan baby Hendrik

bevindt zich nu in het Fries Museum. Het

Casimir II, hun latere stadhouder.

tweede doopgeschenk is een presenteerblaadje, maar dat is van de hand van een

Rinkelbel

Amsterdamse zilversmid, Abraham Verschuyl.

Zoals de geboortelepels duidelijk laten zien,

Eén van de doopheffers komt vast uit

beperken pillegiften zich niet tot de gebrui-

Amsterdam of omgeving en heeft daar inko-

kelijke enveloppe met geld, maar komen ze

pen gedaan. Dit blaadje is nog steeds in fami-

ook voor in de vorm van zilveren gebruiks-

liebezit en het is vererfd via een jonger zusje

voorwerpen. Persoonlijke voorwerpen lijken

van Johanna. Dit zusje met het geboortejaar

meer bij de 17de eeuw te horen en op kinder-

1633 wordt ook Johanna (Jacoba) genoemd,

portretten zijn deze kostbare kleinodiën zoals

omdat de eerste Johanna dan al gestorven is.

zilveren rinkelbellen en gouden dooppennin-

De inscripties op pillegiften herinneren aan

gen duidelijk zichtbaar geschilderd. In de

het gebruik om een kind vanaf de geboorte

18de eeuw, de tijd waarin de eet- en tafelcul-

een goede financiële start te geven, maar

tuur zich in een enorm tempo ontwikkelt,

vooral aan de onverbrekelijke band tussen

worden pillegiften bij de elite meer en meer

peetouders en petekind. <
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PLEKKEN MET VERHALEN

HANS KOPPEN

Puntpaal
Een grens is een lijn die een gebied in zijn omtrek bepaalt.
Associaties bij het begrip grensgebied zijn: niet ingericht
land, dun bevolkt, eind van de wereld. Op oude kaarten
staat wel eens: ‘hic sunt dracones’ – onbekend gebied waar
je je leven niet zeker bent. Maar een grens kan ook de plek
aanduiden waar iets begint, waar de wereld niet wordt
afgesloten, maar juist geopend. Kan een grensgebied niet
een plek zijn waar mensen zich, een beetje buiten de norma-

(Foto Hoge Noorden)

le orde, in ongebondenheid een bestaan kunnen creëren?

8

B

Bij Puntpaal laat het landschap zien dat Friezen hier in het
verleden heel hard, met schop en kruiwagen, met man en
macht, aan de toekomst hebben gewerkt. Waar ze vanuit
het niets hun leven hebben opgebouwd. Staatkundig
bezien is Puntpaal een bijzondere plaats in het grensgebied van Groningen en Friesland. Aan de Skieding raken
bij grenspaal 13 namelijk niet alleen twee provincies
elkaar, maar kwamen vóór de gemeentelijke herindeling
van 1984 vier gemeentes samen: Opsterland, Smallingerland, Grootegast en Marum, nu zijn dat er nog drie. Het is
daarmee met recht een grenspunt, gesymboliseerd door

een grenspaal.

den in heidehutten en spitketen. Landarbeid
werd aangevuld met marskramerij, vlottende
handel en eenvoudige ambachten. Diepe
armoede en hoge criminaliteitscijfers tekenden de voormalige veengebieden. Het was
geen pré een ‘wâldsjer’ te wezen.

Grensproblemen
In de loop van de eeuwen rukte het ontginningsfront op van het westen naar het oos(Kaart Kerst Huisman)

ten. Steeds meer werd de grens tussen
Friesland en Groningen genaderd. Wie kon
welke rechten doen gelden? Waar men
begon met ontginnen, moest de grens het
eerste bepaald worden. De Lauwers is hierdoor één van de oudste grenzen binnen
Nederland (9de eeuw). Hoe het met het ver-

Ondergrond

waren daar de afnemers van. De eerste ont-

loop van de grens zat dieper het veen in, daar

Het grensgebied tussen Groningen en

ginningen vonden plaats onder regie van de

wist niemand het fijne van. Wie het snelste

Friesland ligt op een pleistocene ondergrond,

kloosters. Later speelden adellijke geslachten

groef, verkreeg het grootste gebied en daar-

deel van het wat verhoogd gelegen Drents

en grootgrondbezitters, bijvoorbeeld de

plateau. In oude tijden werden hier zand, ste-

Dekama’s en Van Burmania’s, daarbij een

nen en keileem afgezet. Later versneden tal-

belangrijke rol. Vanaf het midden van de 16de

loze riviertjes – waaronder de Lauwers, Lits,

eeuw groepeerden de veenontginners zich

Ee en Boorne – het gebied. Zandstormen zet-

rond rijke geldschieters in compagnieën. Zo

ten in de laatste ijstijd dekzand af. Op plek-

werkte de Schoterlandse Veencompagnie

ken waar de waterafvoer stagneerde, in door

(1551) vanuit Heerenveen en opereerde de

zandruggen afgedamde beekdalen of waar

Drachtster Compagnie (1649) in de veengebie-

keileem in de ondergrond zit, begon veen te

den ten oosten van Drachten. Deze compag-

groeien. Op den duur bedekten metersdikke

nieën pakten de ontginningen grootschalig en

veenpakketten het oostelijke deel van

goed georganiseerd aan. Vanuit de riviertjes

door de meeste turf. Wildwest toestanden

Friesland. Sinds de 9de of 10de eeuw werd

groeven zij kanalen het veengebied in. Die

waren het gevolg. In 1619 klaagden de inwo-

dat veen ontgonnen. Vanuit de randgebieden

kanalen vertakten zich in kleinere vaarten en,

ners van Opende, een dorp aan de Groningse

rukten de ontginners op. Ze trokken de veen-

tenslotte, in wijken. Ook zorgden de compag-

kant van de grens, dat de Friezen hun grep-

moerassen in via de riviertjes. Die waterlopen

nieën voor de aanleg van bruggen en sluizen.

pels tot op hun gebied doortrokken. Het pro-

waren de enige toegangswegen tot deze

Tegen betaling konden de veengravers en

bleem bleef bijna een eeuw in het ongewisse,

gebieden. De hoge veenpakketten verdwenen

turfhandelaren daarna van het kanalenstelsel

maar in 1711 kreeg landmeter Arnoldus

vervolgens, zowel door afgraving als door

gebruik maken. Langs de kanalen ontstonden

Tideman de opdracht de situatie in kaart te

ontwatering, inklinking en oxidatie van het

langgerekte streekdorpen. In de loop van de

brengen. In 1720 werden de twee provincie-

veen. Een zandige, licht geaccidenteerde

19de eeuw stopten de grootschalige veenont-

besturen het met elkaar eens. Vier jaar later

ondergrond bleef over.

ginningen, hoewel er plaatselijk nog tot in het

kon de grens in het veld uitgezet worden.

begin van de vorige eeuw is doorgegraven.

Toen bleken de wijken die vanuit de

Veenontginningen

Vele keuterboeren en
veenarbeiders woonden,
tot in de 20ste eeuw,
onder erbarmelijke
omstandigheden in
heidehutten en spitketen

Drachtster venen waren gegraven honderden

De veenontginningen waren oorspronkelijk

Armoede

meters op Gronings grondgebied door te

gericht op het creëren van landbouwgrond.

Het afgraven van veen was zwaar werk. Alles

lopen. Die ontginningsgronden raakten de

De bevolking nam aan het eind van het eerste

moest met de hand gebeuren. De ontginnin-

Friezen dus kwijt. Voor de duidelijkheid werd

millennium namelijk in omvang toe, en die

gen trokken in de loop der tijd duizenden

in 1874 een serie gietijzeren grenspalen langs

moest worden gevoed. Sedert de 13de eeuw

mensen aan vanuit heel Nederland. Na de

de grens geplaatst. Vele staan er nog, maar

kwamen in Friesland en Holland echter ook de

ontginningen restte een schrale zandgrond

niet alle in even goede conditie. Het minieme

steden op. Die hadden een onstilbare honger

waarop verarmde keuterboeren en werkloze

nederzettinkje Puntpaal, groter dan één of

naar brandstof. Daardoor werd de export van

veenarbeiders maar met moeite een bestaan

twee ontginningsboerderijen is het nooit

turf belangrijk. Steenbakkerijen, bierbrouwers,

konden opbouwen. Velen woonden, tot in de

geweest, dankt naam en bestaan aan in de

zoutziederijen en de opkomende nijverheid

20ste eeuw, onder erbarmelijke omstandighe-

19de eeuw getrokken grenzen. <
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De school der

Kassier telt bankbiljetten en houdt een kasboek bij, 1950. (Spaarnestad)

Geld aan een bank toevertrouwen ging de Nederlander vroeger niet erg gemakkelijk af. Wilde een bank bedrijven
en particulieren daartoe verleiden, dan moest deze zichtbaar vertrouwen uitstralen. Vandaar dat banken eerst in
herenhuizen waren gevestigd en met het toenemen van het personeelsbestand lieten ze imposante kantoorgebouwen neerzetten met veel natuursteen.

Z

Zo ging dat met de banken in de Amster-

schermen. Integendeel, daarover diende een

waarin hij trouwens wel wat loslippig was.

damse grachtengordel. Banken in de regio

bankier te zwijgen. Hij liet het aan de relatie

Met bescheidenheid bedoelt hij – doelend op

volgden dat op kleinere schaal na. Zo liet de

over om zijn bank aan te bevelen. Een ban-

de jaren twintig – dat een invloedrijk man

Friesche Bank NV in 1921 aan de Nieuwe Weg

kier die op de verkeerde plaats en op het ver-

altijd op de achtergrond diende te blijven en

in Leeuwarden een pand bouwen dat meer

keerde moment loslippig was, ging vervol-

in zijn gedrag schijnbare bescheidenheid

façade dan kantoor was. De Fa Gebr. Gratama

gens in zakenkringen over de tong en liep

deed het eerder op de Tweebaksmarkt rusti-

reputatieschade op.

ger aan met een torentje als aandachttrekker.

Banken concurreerden
niet met elkaar op
tarieven, maar op service

Naast het gebouw moest vooral de kluisruim-

Ingetogen

te met zijn stalen kluisdeur indruk maken. Die

Bankieren hield, althans voor de topfunctio-

deur ontbrak op geen enkele promotiefoto,

narissen, beslist geen hard werken in. Het

zodat iedereen besefte dat daar zijn geld en

openlijk achter nieuwe klanten aanzitten, was

waardepapieren veilig waren. Iedere bank

onfatsoenlijk tegenover zijn collega’s. Banken

probeerde een bank van standing te zijn.

concurreerden niet met elkaar op tarieven,

moest vertonen. Bankiers lieten hun invloed

Standing hing naast een indrukwekkend

maar op service. Goede relaties werden op

op ingetogen en indirecte wijze gelden. Zij

gebouw ook af van de klantenkring, want die

alle mogelijke manieren gefêteerd. Het bank-

waren lid van herensociëteiten, vervulden

gaf cachet aan een bank. Het was echter not

vak is de ‘school der bescheidenheid’, zo

bestuursfuncties bij allerlei maatschappelijke

done om met zijn belangrijke relaties te

schreef mr. J. W. Beyen in zijn memoires,

instellingen en waren commissaris in de wei-
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bescheidenheid
nige NV ’s die Nederland in de 19de eeuw
telde. Zo waren bankiers in Leeuwarden bijvoorbeeld lid van de Groote Sociëteit, de
Harmonie, de Kamer van Koophandel en het
Nut van ’t Algemeen. Daar ontmoetten zij
andere ondernemers en verkregen zij informatie over het reilen en zeilen van het Friese
bedrijfsleven. Bij eventuele kredietverlening
was deze tweedehands informatie belangrijk,
want veel ondernemingen hielden er een
gebrekkige financiële administratie op na en
bovendien werd daar naar vragen vaak als
een belediging opgevat.

Fatsoenlijk
Bankiers moesten er ook op toezien dat hun
relaties zich fatsoenlijk gedroegen. Banken
wilden niet graag geassocieerd worden met
misdadige handelingen of wangedrag van
hun relaties. Banken van standing voerden
een selectief acceptatiebeleid. Dat gebeurt –
zeer verhuld – tot op de dag van vandaag.
Voorts dient een bank oplettend te zijn bij
handelingen van respectabele lieden die niet

De gebroeders Gratama lieten een bank met een torentje aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden bouwen. (Tresoar)

door de beugel kunnen of vraagtekens oproepen. Wanneer die in de openbaarheid komen,
kunnen die voor reputatieschade zorgen.

len tijdens de depressie kelderden, ging het

geen handenarbeid verrichtte. Zelfs jongens

Vroeger was dat zeker het geval. Nu speelt

mis en kwam zijn goklust aan het licht. Er

waren aan deze ongeschreven wet onderwor-

dat waarschijnlijk minder. Met zo’n affaire

werd aangifte gedaan en in 1932 mochten

pen. Zo droegen de leerlingen van de Rijks-

werden de heren De Greve van de Friesche

beide directeuren als getuigen voor de recht-

HBS rond 1890 een pet en de gymnasiasten

Bank en Kingma van Kingma’s Bank gecon-

bank uitleggen hoe deze zielenherder onge-

een hoedje. De heer De Greve van de Friesche

fronteerd. De dominee van Wirdum bleek

stoord met grote bedragen bij hun banken

Bank viel op in Leeuwarden, door bloots-

vanaf 1919 te hebben gespeculeerd met gel-

kon speculeren. Nu zou een dergelijke affaire

hoofds over straat te gaan. Toen deze bank in

den van de hervormde kerk. Toen de aande-

voorpaginanieuws zijn, maar toen besteedde

1934 werd overgenomen door de

de Leeuwarder Courant er maar weinig

Amsterdamsche Bank vertrok hij naar de

kolommen aan, zodat beide heren weliswaar

hoofdstad. Waarschijnlijk heeft deze eigen-

enige moeilijke ogenblikken doormaakten,

zinnig Fries ook daar aan deze gewoonte

maar hun banken er nog betrekkelijk onge-

vastgehouden en was hij het die op de beurs

schonden vanaf kwamen.

de ‘ongedekte positie’ werd genoemd. <

Kingma (rechts) en De Greve (links) moesten voor de
rechtbank verschijnen nadat een dominee uit Wirdum
met geld van de kerk had gegokt.

Hoed
In deze formele wereld van de haute finance
golden natuurlijk kledingvoorschriften. Een
onkreukbare bankier was stemmig gekleed en
hij droeg vanaf de 19de eeuw een hoed. Het
gewone volk behoorde een pet op te zetten
en een heer van stand droeg een hoed. De
hoogte van de hoed gaf aan dat de drager

> Verder lezen:
Mr. J. W. Beyen, Het spel en de knikkers. Een kroniek van 50 jaren, Ad Donker, Rotterdam, 1968
Joh. De Vries, Wim Vroom en Ton de Graaf,
Wereldwijd bankieren ABN Amro 1824-1999,
Amsterdam, 1999
Rene Kunst (ed), Leeuwarden 750- 2000 Hoofdstad
van Friesland, Uitgeverij van Wijnen, Franeker, 1999
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Een nachtmerrie voor elke bankier was vroeger een run op de bank. Het angstbeeld van een drom redeloze
mannen die zich voor de loketten verdrongen en hun geld opeisten. Bij een run op een spaarbank in Rotterdam
in 1921 blokkeerden zij de straat en de politie en huzaren kwamen er zelfs aan te pas om ze met de sabel in de
hand in bedwang te houden. Ook in Leeuwarden deed zich vlak voor de kerstdagen van 1921 een massale
bankrun voor. Weliswaar kwamen daar geen huzaren aan te pas, maar bij het publiek was de vreedzame
kerstgedachte volledig zoek.

De nachtmerrie
van een bankrun
Een samenscholing bij een filiaal van Nutsspaarbank in Den
Haag in 1932. De reden van het massaal opvragen van geld
aan de loketten bij de Nutsspaarbank was een debacle van de
fa. Scheurleer en Zonen. (Spaarnestad)
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Zo’n run kon een bank over zichzelf uitroe-

indien die massaal genoeg is, enige tijd aan-

pen. Wanneer de leiding roekeloos had

houdt, andere banken niet solidair zijn en De

gehandeld of geconfronteerd werd met een

Nederlandsche Bank (DNB) en de overheid

faillissement van één of meer grote relaties,

niet tijdig te hulp komen. Elke bank weet uit

dan kon er een geruchtenstroom losbarsten

ervaring dat een deel van het dagelijks

met een run als gevolg. Een bank kon ook het

opvraagbare spaargeld en korte termijn

slachtoffer worden van gebeurtenissen waar-

deposito’s langer blijft staan. Dat deel wordt

bij zij helemaal niet betrokken was. Wanneer

– om daarop winst te maken – langer wegge-

bijvoorbeeld een andere bank omviel en het

zet. Daarmee neemt een bank een looptijdri-

vertrouwen in het gehele bankwezen weg

sico. Onder normale omstandigheden is dat

was, of door paniek bij een economische crisis

aanvaardbaar. Een bank houdt daarnaast zo

of bij een oorlogsdreiging. Iedere bank, hoe

weinig mogelijk kasgeld in voorraad, net vol-

solide ook, kan onder een run bezwijken,

doende voor normaal betalingsverkeer. Een

bankrun doorbreekt dit patroon en een

periode van hoogconjunctuur optrad waarbij

koersverlies meer en hoefden hun portefeuil-

getroffen bank kan nooit alle opvragingen

de rente flink steeg. Dat had tot gevolg dat

le niet meer af te waarderen.

dadelijk honoreren, wat de paniek nog verder

de beurskoers van de laagrentende overheids-

versterkt.

obligaties waarin de spaarbanken gedurende

NV Bloembergen

de oorlog veel hadden belegd, sterk daalde.

Hoe gemakkelijk een bank het slachtoffer van

Stormloop

Bij verkoop werd daarop een stevig verlies

een bankrun kon worden, blijkt bij de Nuts-

In de 20ste eeuw deden zich tot aan de

geleden. Terwijl zij, wanneer zij in portefeuil-

spaarbank van Leeuwarden. Het faillissement

Tweede Wereldoorlog verscheidene bankruns

le bleven, op de balans afgewaardeerd moes-

van de Fa. Gratama & Zn in 1904 had diepe

voor. Het was toen voor het bankwezen een

ten worden. Dit boekhoudkundige verlies

sporen nagelaten en de redding in 1911 van

moeilijke tijd. Na de Eerste Wereldoorlog

zorgde er voor dat de reserves van de bank

NV Bloembergen & Zonen – in de problemen

volgde de grote depressie van de jaren dertig

slonken en – om voldoende dekking te hou-

geraakt door enkele slechte kredieten aan

en daartussen waren enkele jaren van hoog-

den – bancaire activiteiten ingekrompen

Friese ondernemingen – door de Rotterdam-

conjunctuur. Op een totaal aantal banken in

moesten worden. Daardoor werd de continuï-

sche Bankvereniging had het vertrouwen in de

teit van sommige banken onzeker. Bij enkele
kleine spaarbanken die geen rechtspersoonlijkheid bezaten, trad soms een bankrun op.
Niet van spaarders maar van bestuurders,
omdat die hoofdelijk aansprakelijk waren.
Enkele sloten daardoor de deuren of werden
door andere overgenomen.

Colijn
In 1924 dreigde een ongekend grote ramp.
Namelijk de ondergang van waarschijnlijk de
grootste bank in Nederland, de Rotterdamsche Bankvereniging; later gefuseerd met de
Amsterdamsche Bank tot de latere
Rotterdamse Bank en opgegaan in de ABN

Iedere bank, hoe solide
ook, kan onder een run
bezwijken
Minister-president Hendrik Colijn geeft op straat geld aan een
collectante, 1937. (Spaarnestad)

AMRO bank. Door problemen bij haar aller-

Reitze Bloembergen was bankier, circa 1910. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

grootste relatie waaraan zij veel te veel kreNederland dat schommelde tussen 300 en

diet had verstrekt, dreigde een faillissement.

plaatselijke banken verder ondergraven. Want

400, gingen er in de jaren twintig 17 failliet

Dat zou ernstige gevolgen voor het Neder-

de familie Bloembergen stond in Leeuwarden

en in de jaren dertig 16. Begrijpelijk dat deze

landse bankwezen en voor de economie heb-

in hoog aanzien. De broers Evert, apotheker

faillisementen in die onzekere jaren bankruns

ben. Minister van Financiën, Hendrik Colijn,

opriepen. Opvallend was dat paniek onder de

zorgde ervoor dat de Rotterdamsche

spaarders vooral optrad in de grote steden en

Bankvereniging dankzij een staatsgarantie

heel weinig op het platteland. Het uitbreken

van fl. 60 miljoen kon overleven. Voorts ver-

van de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte een

schafte hij de Middenstandsbank die in de

stormloop op alle spaarbanken. Maar die kon-

oorlog was opgericht en waarbij ondertussen

den zij dankzij DNB, die de spaarbanken hielp

vele middenstanders bankierden, een garan-

bij het belenen van hun effecten, nog opvan-

tie van fl. 10 miljoen. Ook de spaarbanken

gen. In de oorlogsperiode werd er veel

konden blijven functioneren. Dankzij een

gespaard. Er werd goed verdiend, maar veel

noodmaatregel konden zij hun effectenbezit,

was er niet te koop. Aan het einde van de

zijnde obligaties van overheidsinstellingen en

oorlog deed zich dan ook een inhaalvraag

spoorwegen voortaan tegen nominale waar-

voor. Met als gevolg dat in 1920-21 een korte

de bij DNB belenen. Daardoor leden zij geen

Advertentie uit 1904 na het faillissement van de
Gratamabank. (Leeuwarder Courant)
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en Reitze, bankier, waren bij allerlei activiteiten betrokken en vervulden diverse politieke

Dreigende bankrun Sneek

en maatschappelijke functies. De teloorgang

In het najaar van 1904 dreigde een run

van deze bank was een drama en de familie

op de bank Brunings en Ten Cate in

verliet Friesland. De Nederlandsche Bank vrees-

Sneek, nadat G.J. ten Cate (de enige fir-

de voor een bankrun en had haar agentschap

mant) plotseling was overleden. De

in Leeuwarden alvast voorzien van extra geld-

grootste kassiersfirma van Sneek en

middelen. Maar deze bleef toen uit. Op 21

omgeving was even helemaal stuurloos.

december 1921 stond er in de Leeuwarder

Omdat ook De Nederlandsche Bank zijn

Courant een advertentie waarin de commissie
uit het Nut, ingesteld voor het nazien van de

Balie van de Coöperatieve Zuivelbank in Leeuwarden, circa
1930. (Tresoar)

rekening, verklaarde dat zij de rekening over

wisselfunctie in deze bank had, leverde
het problemen op bij de plaatselijke
middenstand. Er gingen geruchten in

het boekjaar 1920-21 in orde had bevonden en

particulieren, verenigingen en stichtingen.

Sneek en daardoor dreigde er een run,

‘dat alle waarden der Spaarbank aanwezig

Daaraan droeg het gezamenlijke bankwezen

die echter zeer snel – onder andere door

waren.’ Een geruststellende advertentie in een

in Nederland bij, terwijl achter de schermen

vergoelijkende berichten in de

turbulente tijd. Maar de commissie verkeek

DNB er voor zorgde dat al of niet met enige

Leeuwarder Courant – werd voorkomen.

zich op de reactie van een broodventer. Hij was

aandrang banken bereid waren om zwakke

In ieder geval viel de bank niet om.

een belangrijke bron van nieuwtjes voor iedere

broeders in te lijven. Zo leek deze nachtmer-

huisvrouw. Hij verkocht niet alleen droog

rie voorgoed uitgebannen. Roddelende

brood, maar trakteerde zijn cliëntèle ook op

broodventers konden een bank niet meer in

smakelijke roddel. Zo reageerde hij op deze

gevaar brengen. Tot iemand er brood inzag

advertentie – naar ik veronderstel – met een

om met behulp van een tv-presentator een

sneer in de trant van: ‘Die hoge heren komen

bankrun op te roepen. Dat was Pieter

wel met mooie praatjes, maar ……’ daarmee

Lakeman die de spaarders opriep hun spaar-

joeg hij de huisvrouwen de stuipen op het lijf.

geld bij de DSB weg te halen. Een bank die in

Die snelden naar de scheersalon, de sociëteit

ernstige problemen verkeerde, maar waar –

voor de gewone man, om hun echtgenoten te

volgens beproefd recept – achter de schermen

vertellen dat het met de bank mis was. De aan-

een reddingsoperatie werd voorbereid. Deze

wezige spaarders lieten het inzepen en scheren

oproep overviel DNB compleet en zij reageer-

voor wat het was en renden naar de bank. Een

de te formeel en te weinig slagvaardig.

bankrun was geboren. De kerstgedachte was

Internetbankieren voorkwam dat straten

vergeten en een aanzwellende menigte ver-

geblokkeerd raakten en dat de politie en het

drong zich voor de loketten van het bankkan-

leger ingezet moesten worden. Maar het

toor aan het Zaailand. Maar de bank slaagde

effect is veel verstrekkender. Het vertrouwen

er in om iedereen uit te betalen, ook zij die

in De Nederlandsche Bank en het Nederlandse

hun spaargeld langdurig hadden uitgezet. Na

bankwezen raakte ernstig geschaad.

drie dagen kwam men tot bezinning. Deze

Uiteraard moet deze run tot herbezinning lei-

massale bankrun was bezworen en bleef –

den. Niet alleen bij DNB, de banken en de

voor zover ik weet – ook de enige in onze pro-

overheid, maar ook bij de media die zich bij

vincie. Dat lukte omdat de voormalige NV

deze nachtmerrie hebben vergaloppeerd.

Bloembergen bijsprong. Misschien omdat de

Want het is voor de stabiliteit van onze

Rotterdamsche Bankvereniging vreesde dat als

samenleving van groot belang dat deze

de spaarbank omviel, zij de volgende zou zijn.

nachtmerrie voorgoed wegblijft. <

DSB
Om aan bankruns een einde te maken moest
het publiek de zekerheid hebben, dat het
bankwezen gezond was. In 1932 werd daarom het bedrijfseconomisch toezicht ingevoerd. Een taak die De Nederlandsche Bank
toeviel en die met de jaren verscherpt werd.
In 1978 kwam er een collectieve garantieregeling tot een bepaald maximum bedrag voor
14

> Verder lezen:
Hugo Coljé, Het toezicht op de banken in Nederland,
Nibe, 1988
Joost Dankers, Jos van der Linden, Jozef Vos,
Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisaties
1817- 1990, Boom, 2001
Rene Kunst (ed), Leeuwarden 750 – 2000, Hoofdstad
van Friesland, Uitgeverij van Wijnen, Franeker, 1999
Rolf van der Woude, Leeuwarden 1850- 1914. De
Modernisering van een Provinciehoofdstad, Fryske
Akademy, Ljouwert, 1994

20 september 1904, Leeuwarder Courant
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Nederlanders financierden

Amerika
Een delegatie Friezen vierde in 2009
het 400-jarig bestaan van New
York, de stad die door Nederlanders
gesticht was. Veel Friese emigranten zijn in de 19de eeuw naar de
Verenigde Staten getrokken. Niet
alleen ‘human capital’ ging zo voor
de eigen provincie verloren, maar er
vloeide ook veel echt kapitaal af
naar de VS. Dat kapitaal werd vaak
speculatief belegd. Op Wall Street
werden flinke koerswinsten
behaald, maar ook grote verliezen
geleden. Dat leidde zelfs tot het
bankroet van de gerenommeerde
Friese bank van de gebroeders
Gratama. Zo verspeelden verscheidene Friezen onbedoeld ruim twee
miljoen gulden.
Gajus Gratama en Willemina Augustina Salverda met zoon en dochter, 1893. (Tresoar)

Z

Zonder de steun van Nederlands kapitaal

ten die zich verzetten tegen de stadhouder

blijven lenen. Vandaar dat Engeland eerst

waren de VS waarschijnlijk nooit als natie de

en zijn kliek. De merkwaardige situatie deed

maar die steun aan de opstandelingen accep-

moeilijke beginfase doorgekomen. Die steun

zich toen voor, dat er op de Amsterdamse

teerde. Toen de bevolking doorkreeg dat hun

werd toen niet uit zakelijke overwegingen

beurs financiers waren die Engeland geld

land deze koloniale oorlog ging verliezen,

gegeven. Haat tegen de Engelsen en idealis-

leenden (wat inging tegen de economische

ontstond er grote onrust. Een oorlog tegen

me waren de voornaamste drijfveren. Toen

belangen van de Republiek, maar daar taalt

de zwakke Republiek werd als een welkome

Britse kolonisten in 1773 opstand kwamen,

een financier niet naar) en anderen die de

afleidingsmanoeuvre gezien en in 1780 ver-

deed dat vele Nederlanders deugd. Engeland

opstandige kolonisten steunden. Engeland,

klaarde Engeland ons de oorlog. Om op de

had de Republiek volledig overvleugeld met

dat bezig was zich als grote mogendheid te

Amsterdamse beurs echter zaken te kunnen

grote negatieve gevolgen voor onze handel

ontwikkelen en daarvoor geldverslindende

blijven doen, werden bestaande leningen

en scheepvaart. Voorts kozen de kolonisten

oorlogen met Frankrijk uitvocht, kon het in

ongemoeid gelaten en werden alle bestaande

voor een democratisch, republikeins zelfbe-

die fase nog niet zonder Nederlands kapitaal

verplichtingen van rente en aflossing nageko-

stuur. Daarmee sympathiseerden de patriot-

stellen en wilde op de Amsterdamse beurs

men.
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onze oorlog met Engeland, nadat al in 1783
een wapenstilstand in acht werd genomen.
Overhaast wordt een ambassadeur benoemd
en voor het nodige vlagvertoon vertrok hij
met een smaldeel oorlogsschepen. Deze hadden jaren opgelegd gelegen en waren amper
zeewaardig. Eén van de linieschepen was zo’n
trage zeiler, dat het onderweg werd achtergelaten. Het schip raakte lek en zonk voor de
Amerikaanse kust. Daarbij verdronken 303
zeelui. Zij waren de eerste slachtoffers van
onze Amerika-manie. De wederzijdse handel
kwam echter niet tot bloei. De Amerikaan
bleef liever Engelse producten kopen. Hij
bleek een ‘big spender’ te zijn, die als zakenman grote risico’s nam. Dat maakte hem tot
een riskante debiteur, wat hij tot op de dag
van vandaag nog steeds is. Verscheidene
leningen en kredieten werden niet afgelost.
Omstreeks 1840 hadden Nederlandse financiers zoveel schade geleden, dat zij nog maar
Het kantoorgebouw van de Coöperatieve Zuivelbank, 1953. (Tresoar)

Zeeroverij
Het slachtoffer van deze oorlog werd niet de
financiële sector, maar de scheepvaart.
Koopvaarders waren een aantrekkelijke oorlogsbuit, waarop oorlogsschepen en kapers
fanatiek jacht maakten. Een kaper was een
bewapend koopvaardijschip, waaraan de
overheid een kaperbrief had verstrekt. In het
Engelse Kanaal vielen echter ook bewapende
vissersschepen en sloepen van de kustbevolking onze schepen aan. Dat was zeeroverij.
Schip, lading en zelfs de persoonlijke bezittingen van kapitein en bemanning werden
geroofd. Tegen deze ‘Somalische’ zeeroverij
werd door de Engelse autoriteiten niet opgetreden, waarschijnlijk om de kustbevolking te
paaien. Onze kustvaart, vooral een Friese aangelegenheid, werd zwaar getroffen. Deze
belangrijke pijler van de Friese economie
heeft zich daarvan nooit hersteld. Met bijvoorbeeld de Hindelooper welvaart was het
voorgoed gedaan. Zo bezien heeft Friesland
al voor deze Amerikaanse vrijheidsstrijd een
hoge prijs betaald. De patriotten hoopten,
dat de Republiek na de onafhankelijkheid een
bevoorrechte handelspartner zou worden.
Een aanlokkelijk vooruitzicht, want de meeste
financiers waren ook grote handelsfirma’s. In
1783, bij de vrede van Versailles, werden de
koloniën onafhankelijk. In 1784 eindigde ook
16

Friesland heeft voor
de Amerikaanse
vrijheidsstrijd een hoge
prijs betaald

weinig gecharmeerd waren van beleggen in
de VS. Renteniers zochten liever hun heil in
solide Nederlandse obligaties. Met hoogstens
als enige pijn wat spierpijn. Een kennis van de
schrijver Jacob van Lennep, kwam in januari

Personeel aan het werk in de Coöperatieve Zuivelbank aan het Zaailand in Leeuwarden. (Friesland Bank)

Friesland Bank
Ook in Friesland werden er voldoende obligaties uitgegeven om een belegger pijnlijke vingers te bezorgen. Want door nieuw elan in de
agrarische sector gaven allerlei waterschappen, zuivelfabrieken en veevoedercoöperaties
vanaf het laatste van de 19de eeuw voldoende obligatieleningen uit. Maar er waren nu
eenmaal Friezen die zich aan het stimuleren
van de Friese economie weinig gelegen lieten
liggen en de verleiding niet konden weerstaan om in spoortjes te speculeren.
Particulieren mogen gokken, althans met hun
eigen geld. Maar voor een bankier behoort
dat een doodzonde te zijn. In 1904 ging de
firma Gebr. Gratama in Leeuwarden, één van
de grootste provinciale handelsbanken, bankroet. Zij bestond al 130 jaar en beide firmanten waren burgers van aanzien. Hun verworven vertrouwenspositie weerhield ze er echter
Dit aandelencertificaat van de Baltimore & Ohio Railroad Company werd in 1903 uitgegeven. Op het vignet de Tom Thumb, de
eerste stoomlocomotief die in 1830 in de VS was gebouwd.

niet van om zwaar in spoortjes te speculeren.
Toen de lage koers zich niet volgens het verwachtingspatroon herstelde, ging het mis. Zij
zagen een faillissement aankomen en vluchtten in het holst van de nacht de stad uit. De
opschudding in Friesland was groot.
Particulieren, waaronder veel boeren en kleine
ondernemers – in totaal 1600 schuldeisers –
verspeelden fl. 2,2 miljoen. Toentertijd een
enorm bedrag. Velen raakten hun oudedagsvoorziening kwijt en verscheidene kleine
bedrijven gingen ten onder. Dit drama schaadde het vertrouwen in de provinciale banken
en het leidde er toe, dat de coöperatieve zui-

Veel Friezen emigreerden naar Amerika. (29 juni 1883, Leeuwarder Courant)

velindustrie met een eigen bank begon. Deze
zuivelbank zou uitgroeien tot de Friesland

nooit op de chique Grote Club om in het

kochten wanneer de koers weer eens laag

Bank. De bank die – gedachtig aan de reden

sociëteitsgebouw dat op de hoek van de

was en deden ze van de hand als die sterk

van haar oprichting – zich verre hield van de

Kalverstraat en de Dam stond, te gaan biljar-

opliep. Deze speculatiezucht werd gestimu-

handel in Amerikaanse risicovolle hypothe-

ten. Hij had daarvoor te stijve vingers. Dat

leerd door het prolongatiekrediet; een kre-

ken. Zij had dan ook niet, zoals enkele hard-

kwam van al dat couponknippen.

diet van één maand verleend voor uitsluitend

leerse grootbanken in 2008, overheidssteun

de aankoop van effecten. In 1914 stond bij de

nodig. <

Spoortjes

beurs een bedrag van fl. 325 miljoen uit in

Beleggers hebben een kort geheugen. Met de

prolongaties. Beduidend meer dan de fl. 280

opkomst van de spoortrein was dat weer ver-

miljoen die de grootbanken samen aan

geten. De trein kon het immense land einde-

bedrijfskredieten hadden uitstaan. In de peri-

lijk goed ontsluiten, maar dat kon niet zonder

ode 1860-1890 steeg het aantal noteringen

veel kapitaal uit Europa. Dus moesten spoor-

van fondsen aan de Amsterdamse beurs van

wegaandelen in Europa geplaatst worden en

113 tot 601. Daarvan waren 230 Nederlandse

die raakten na 1860 in ons land erg in trek.

en 371 buitenlandse fondsen, waarvan 123

Deze ‘spoortjes’, zoals zij genoemd werden,

Amerikaanse spoorwegeffecten. Gelukkig

leenden zich door hun frequente koersschom-

werd dat verslavende prolongatiekrediet in

melingen goed voor speculatie. Beleggers

1947 verboden.

> Verder lezen:
S. Haagsma, Een blik op de Friese koopvaardij in ’t
midden der 18e eeuw, Uitgave Nieuwsblad van
Friesland
J. P. B. Jonker, Mees Pierson. Schakel tussen verleden en toekomst, Mees Pierson, 1997
Dr. D. P. Keizer, King Cotton onder zeil, Amsterdam,
2008
D. C. J. van der Werf en Joh. De Vries, De modernisering van de Friese economie door de
Nederlandsche Bank en de Friesche kassiers van
1865 tot 191, In: Herman Diederiks, J. Thomas
Lindblad en Boudien de Vries, Het platteland in een
veranderende wereld, Hilversum, 1994
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Oud-bankier

‘Geld is
een boe

E

Een boeiend leven heeft Douwe Keizer
(Leeuwarden, 1940) tot nu toe zeker gehad.
Hij werkte ruim twintig jaar bij de Friese
Kamer van Koophandel voordat hij in 1989 bij
de Friesland Bank kwam. In 1991 werd hij
daar hoofddirecteur. Tijdens zijn carrière
heeft hij veel boeiende mensen ontmoet, in
en buiten Friesland. Hij zou veel over die
mensen kunnen vertellen, maar hij doet het
niet. ‘Het is ongepast om uit de school te
klappen over iets dat mensen mij in vertrouwen hebben verteld. Dat vertrouwen kan en
wil ik niet beschamen, ook niet als een voor-

Douwe Keizer was in de negen-

val tientallen jaren geleden is gebeurd. Stel je
voor dat ik nu praat over een faillissement

tiger jaren zes jaar lang de

van een vooraanstaande familie, die dat nog

hoogste baas bij de Friesland

altijd graag stil houdt. Zoiets kan leiden tot

Bank. Onder zijn leiding moder-

reputatieschade. Het is net als een sportver-

niseerde de bank en werden
vestigingen buiten de provincie,
onder andere in Groningen,
geopend. Toch blijft de enige

slaggever die weet dat een voetballer een
scheve schaats rijdt, maar daar in z’n wedstrijdverslag geen melding van maakt.’

Bescheidenheid
‘Als ambtenaar bij de Kamer van Koophandel

nog zelfstandige regionale bank

was ik wettelijk tot geheimhouding verplicht.

diep geworteld in Friesland.

De Kamer nam in mijn tijd, de naoorlogse
wederopbouw, een belangrijke tussenpositie
in. Werkgevers en vakbonden vochten hun
conflicten in het openbaar uit, maar in zogenaamde achterkamertjes was er bij een borrel
altijd nog ruimte voor overleg en afspraken.
Bij het bankwezen is het een ongeschreven
wet om wat besproken wordt binnenskamers
te houden. Als bankier trad ik ook vaak op als

(Foto Hoge Noorden)

raadsman. Daarbij moest je bescheiden op de

18

achtergrond blijven.’ Pas op latere leeftijd
werd Douwe Keizer bankier. Zijn kennis en
ervaring opgedaan in de ondernemerswereld
kwamen goed van pas. ‘Het ondernemen is
mij met de paplepel ingegoten. Mijn vader

Douwe Keizer:

verkopen en eerlijk zijn als iemand teveel wil.
Van een ‘Villa Molensteen’ worden de klant
en uiteindelijk de bank ook, de dupe. Er is

niet belangrijk,
iend leven wel’

vaak veel ondoordacht optimisme. Een bankier moet niet aarzelen om een krediet op te
zeggen. Met alle negatieve consequenties van
dien, ook voor hem. Teveel lenen en op te
grote voet leven, zijn zaken waar Friezen zich
in het algemeen niet aan willen branden. Het
gezegde ‘in lyk man is in ryk man’ is daar een
mooi voorbeeld van. Een Fries is op z’n vrijheid gesteld, dat staat ook hoog in mijn vaandel. Als je leent, lever je een stuk van je toe-

had een drukkerij in de Gysbert Japicxstraat,

omdat die werknemers eerst braaf hun werk-

komstige vrijheid in. Lenen is prima, maar dan

een goedlopend bedrijf gespecialiseerd in

schoenen uitdeden. Oog hebben voor zulke

moet je de gevolgen ervan accepteren en er

kleurendrukwerk. Van hem heb ik meer over

details heeft me vaak geholpen.’

de verantwoordelijkheid voor nemen.’

ren aan de universiteit. Ik ben een echte jon-

Vrijheid

Dilemma

gen van het midden- en kleinbedrijf. Toen mr.

Veel Friezen ‘om utens’ doen van oudsher

Hoewel Douwe Keizer een groot liefhebber is

J. W. Beyen in de dertiger jaren bankdirecteur

zaken met de Friesland Bank. Dat gaat zelfs

van Nederlandse autobiografieën, zal zijn eigen

werd, zei een collega: een bankier heeft maar

over op de tweede en derde generatie. Zo

autobiografie er niet komen. ‘Het beroepsge-

twee dingen op zijn bureau een vers bos

komt een landarbeider, die naar de VS vertrok

heim van de bankier is zeker de reden dat er zo

bloemen en zijn poten. Dat van die bloemen

en daar rijk is geworden, elk jaar terug om in

weinig over het vak op papier is gezet. Op ver-

was in mijn tijd nog steeds zo, maar verder

Leeuwarden zijn bankzaken te regelen. Van

zoek van de toenmalige directeur van de Fryske

herken ik me niet in die uitspraak. Het con-

de vele banken die Friesland vroeger kende, is

Akademy, Lammert Jansma, ben ik na mijn

tact met de klanten en hen opzoeken heb ik

de Friesland Bank als enige zelfstandige bank

afscheid van de bank aan een boek begonnen

altijd heel belangrijk gevonden. Dat was min-

nog over. Andere banken, zoals Kingma’s Bank

over de industrialisatie van Friesland na de

stens zo verhelderend als het bestuderen van

of die van de gebroeders Bloembergen, heb-

Tweede Wereldoorlog. Na een paar maanden

de jaarcijfers. Je kon je zo een goed oordeel

ben het niet gered of zijn overgenomen door

werd ik gevraagd als interim-bankier op te tre-

vormen over de ondernemer. Zo kwam ik een

andere banken. ‘Tot op mijn laatste dag bij de

den in Amsterdam. Naast het feit dat ik toen

keer bij een bedrijf in de metaalsector. Op de

Friesland Bank probeerde een bank ons nog te

geen tijd meer had, is er het morele dilemma:

werkvloer stonden allerlei machines met de

verleiden tot een overname. Dat heb ik, en

wat mag er in de openbaarheid komen en in

nodige olievlekken op de vloer. De directeur

mijn opvolgers na mij, steeds afgewimpeld. De

hoeverre doe je de waarheid geweld aan als

ontving mij in zijn kantoor boven. Hij beweer-

bank, in 1913 opgericht als Coöperatieve

dat niet gebeurt.’ Mocht de oud-bankier toch

de dat z’n deur altijd openstond voor werkne-

Zuivelbank, is net als de Friezen eigenwijs en

aan zijn memoires beginnen, zal hij waarschijn-

mers, maar ik zag dat z’n vloerbedekking

zeer betrokken bij en begaan met de econo-

lijk meer aan zwijggeld ophalen, dan dat hij

smetteloos wit was. Dat kwam echt niet

mie van onze provincie. Je moet wel eens nee

aan auteursrechten zou ontvangen. <

het zakendoen geleerd dan van alle professo-

Na de Rijks-HBS ging Douwe Keizer naar
Groningen om sociale geografie te studeren. Daarna werkte hij bij de Kamer van
Koophandel in Leeuwarden (1965-1989).
Tot 1997 werkte hij vervolgens bij de
Friesland Bank. Hij is in 1985 gepromoveerd in de sociale wetenschappen en
heeft -naast twee boeken- verscheidene
van Friesland op zijn naam staan. Na zijn
afscheid verhuisde hij met z’n vrouw naar
Amsterdam. Hij heeft een zoon en een
dochter. Zijn grote passie is de zeilvaart.

(Foto Hoge Noorden)

artikelen over economische geschiedenis
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Geld bij een bank in
bewaring geven en daarover rente ontvangen, is
een betrekkelijk nieuw
fenomeen. Tot aan de
19de eeuw moest de
gewone man zijn
vergaarde spaarduiten
bewaren in een oude kous
of letterlijk oppotten.
Sparen door de kleine
man werd pas mogelijk
door toedoen van de
Maatschappij tot Nut van
’t Algemeen.

Boer telt zijn geld in 1960. (Spaarnestad)

Sparen doet vergaren

B

Banken beperkten zich tot het vergemakkelij-

Dat doel werd nagestreefd door het bevorde-

aan predikant H. Niebuur Ferf van het departe-

ken van het betalingen, het financieren van

ren van onderwijs, het opzetten van leesbibli-

ment Bergum die op een jaarvergadering voor-

het goederenverkeer en het verstrekken van

otheken en het houden van lezingen. Het ide-

stelde om naar voorbeeld van Schotland ook

obligatieleningen aan vorsten en plantagebe-

aal sloeg vooral aan in het westen en noor-

hier spaarbanken te beginnen. Daar waren in

zitters. Geld van derden namen zij alleen tij-

den van ons land en verscheidene departe-

1810 twee instellingen opgericht ‘om werk- en

delijk in bewaring en daarvoor vroegen ze

menten werden opgericht.

ambachtslieden de gelegenheid te geven om

een vergoeding. De Maatschappij tot Nut van

van hunne geringe bezuinigingen zeker te

’t Algemeen werd in 1784 door progressieve

Spaarbank

kunnen zijn (terwijl) zij daarvan eene matige

burgerij opgericht en streefde naar verheffing

Het beschavingsoffensief van het Nut kreeg

interest genoten.’ Die spaarbanken werden

van volk en natie door de verspreiding van

vleugels toen het een eigen bron van inkom-

gratis beheerd door ‘eenige welwillende lie-

kennis en het ‘veredelen’ van de volksklasse.

sten kreeg. Die mogelijkheid was te danken

den.’ Zijn voorstel sloeg aan en in hetzelfde
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jaar nog werden er al twee spaarbanken opgericht. Eén kwam in Workum. Waarom nu uitgerekend daar is onduidelijk. Het zou kunnen
dat het nutsbestuur van zeelui spaarders wou
maken. De reder betaalde namelijk de gage
vaak (gedeeltelijk) uit aan ouders of echtgenote. In snel tempo volgden andere departementen. In Leeuwarden nam het Nut ruim de tijd.
Daar werd pas in 1818 een spaarbank opgericht, met een imposante directie van zes personen. De bank zelf was weinig indrukwekkend. Er werd alleen wekelijks op dinsdag van
elf tot één uur zitting gehouden in ‘een der
vertrekken van het gebouw der Soepkokerij in
de Groote Hoogstraat.’

Departement
In 1880 telde Nederland 308 Nuts-spaarbanken
waarvan 39 in Friesland. Daarmee was de top
bereikt. De directie bestond uit predikanten,

Spaarbankboekje uit 1964. (VSB)

Propaganda om tot sparen aan te zetten. (VSB)

was geen zware opgave, want in de hogere

Spaarzaamheid

Oorijzer

kringen maakte men beslist geen lange werk-

In zulke tijdrovende ledenvergaderingen was

In de praktijk bleken alleen ambachtslieden en

dagen. Zodat men meer dan voldoende vrije

ooit spaarzaamheid aan de orde gekomen.

dienstboden tot sparen in staat. Zij konden

tijd had. Een ledenvergadering van het depar-

Spaarzaamheid was heel wat anders dan

rekenen op een klein, maar regelmatig inko-

schraapzucht. Spaarzaamheid was een goed

men. Over de spaarzaamheid onder dienstbo-

middel om ondeugden als drankzucht, pronk-

den werd erg juichend gedaan. Die werden,

zucht en snoepzucht te bestrijden.

omdat hun mevrouwen het goede voorbeeld

Spaarzaamheid zou de zelfredzaamheid van

gaven, gezien als een speerpunt in het algehe-

het gewone volk bevorderen en daarmee hun

le beschavingsoffensief. Maar die mevrouwen

zelfrespect vergroten. Teveel lieden waren

moesten geen ‘Fries kostuum’ dragen. Want,

afhankelijk van de kerkelijke bedeling en wie

zo fulmineerden de directeuren van de spaar-

genadebrood at, werd lui. Spaarzaamheid

bank in Leeuwarden ‘Verban de zucht tot

tement Leeuwarden begon bijvoorbeeld ’s

kon een einde maken aan die bedeling en

zwier in de kleederdragt, de weelde, die teel-

morgens om negen uur en eindigde ’s middags

zou onze natie nieuwe vitaliteit geven. Spaar-

ster van zooveel onheils, uit uw huis, opdat

om vijf uur. Er was eerst ‘gepaste of zeer

zaamheid moest daarom verheven worden

zuinigheid en spaarzaamheid in hare plaats

gepaste aanspraken’, daarmee werd onderling

tot een nationale deugd, maar in vergelijking

mogen treden.’ De Friese dracht was met het

kletsen aangeduid. Daarna volgde een verhan-

met het buitenland was het gewone volk bij

gouden oorijzer en kanten mutsen kostbaar.

deling met discussie over een zwaarwichtig

ons weinig spaarzaam. Er moest dus propa-

Dat oorijzer bleek een prima beleggingsobject

onderwerp zoals ‘De Kunstdriften der dieren

ganda worden gemaakt. Dat gebeurde door

te zijn. Toen de landbouwcrisis Friesland zwaar

als bewijs van Gods wijsheid, goedheid en

het uitgeven van volksprenten. Deze

trof, kon menig boer zijn armoede nog ver-

almagt’. Er waren ook simpeler onderwerpen

centensprenten waren in Nederland zeer

bergen door het gouden oorijzer te verkopen

als ‘het aangenaame en schoone van den

populair en gaven meestal platvloerse zaken

en te vervangen door een koperen.

Morgenstond’. Bij het honderd-jarig bestaan

uit het dagelijkse leven weer. De prenten van

van het departement in 1892 sprak de voorzit-

het Nut toonden verheffender afbeeldingen

Postkantoor

ter met enige neerbuigendheid over de breed-

en minder platte teksten. In 1827 dichtte een

De Nuts-spaarbanken waren instellingen zon-

sprakerige voorgangers. Het levenstempo was

lid, procureur van de rechtbank van

der winstoogmerk. Het bestuur kon vaak de

ondertussen door stoomtrein, stoomschip, tele-

Leeuwarden, nog een wervend gedicht de

verleiding niet weerstaan om toch enige winst

graaf en telefoon versneld. Zo zelfs dat medici

‘Spaarzame ambachtsman’ met als slotregel:

te maken, die werd dan besteed aan goede

er voor waarschuwden dat door al die haast

‘Sparen doet vergaren, maakt kleine beurzen

doelen. De spaarbank in Leeuwarden droeg

het aantal zenuwlijders onder de stadsbewo-

groot.’ Dat werd vervolgens een veel gebruik-

bijvoorbeeld in 1847 bij aan de oprichting van

ners sterk toenam.

te slagzin.

een ‘bewaarschool voor kinderen uit de fat-

hogere ambtenaren, doktoren en idealistische
ondernemers. Optreden als parttime bankier

Teveel lieden waren
afhankelijk van kerkelijke
bedeling en wie genadebrood at, werd lui
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Het zag weinig in sparen. Spaarzaamheid als
deugd was volgens de socialisten een liberaal
verzinsel. Niet individualiteit, maar solidariteit
kon de arbeider verheffen.

Concurrentie
Na de Tweede Wereldoorlog verscheen er een
nieuwe geduchte concurrent. De handelsbanken konden nu opeens het spaargeld van de
kleine man goed gebruiken. Het bedrijfsleven
deed door dalende winstgevendheid minder
aan zelffinanciering en ging meer lenen. Zij
zetten veel minder geld weg op deposito. De
handelsbanken stichtten snel een omvangrijk
kantorennet en gingen op de spaarmarkt concurreren met rentetarieven. Tegen deze concurrent waren de spaarbanken niet opgewassen. Vooral niet omdat de handelsbanken, die
zich nu nadrukkelijk algemene banken noemden, het sparen met alle service daarom heen
Het Rijkspostspaarbankboekje wordt bij de bank ingeleverd,
1931. (Spaarnestad)

spaarbank opgericht en kon een spaarder elke

(tijdelijk) konden subsidiëren met de winsten

werkdag bij 801 postkantoren terecht. De con-

van andere activiteiten. De spaarbanken probeerden nog door onderlinge fusies en overna-

soenlijke stand’ en in 1875 aan de oprichting
van een ambachtsschool. Ook de leesbibliotheek floreerde. In 1891 werden er aan 300
personen maar liefst 9.000 boeken uitgeleend.
Misschien ontbraken boekenwurmen in
Franeker, want daar richtte het Nut zich meer

Er werden gemeentelijke
spaarbanken, voorschotbanken en boerenleenbanken opgericht

mes de strijd vol te houden. In Friesland fuseerden in de periode 1971-73 de verschillende
spaarbanken tot de Bondsspaarbank Friesland.
Maar ook die fusie bood geen oplossing.
Opgaan in een landelijk geheel druiste in
tegen de opvatting van directie en commissa-

op de doe-het-zelver. Vanaf 1850 werd de

currentiepositie werd nog verder versterkt

rissen. Zij lieten het Friese belang prevaleren

overwinst benut voor het uitgeven van grond

toen in 1918 een landelijk netwerk voor

en kozen voor een fusie met de Friesland Bank.

‘aan mingegoeden om veldvruchten voor de

cheque- en giroverkeer via de postkantoren

Door goede persoonlijke contacten tussen de

eigen wintervoorraad te verbouwen.’ Pas na

werd geïntroduceerd.

directie en enkele commissarissen van de
Bondsspaarbank en mij als inkomende direc-

1860 nam de welvaart onder de arbeidersbevolking zodanig toe, dat er gespaard kon wor-

Privacy

teur van de Friesland Bank, kwam de fusie in

den. Dat gaf de Nuts-spaarbanken meer arm-

Postkantoor en bank tegelijk, dat bood de

1991 snel rond. Niet lang daarna zochten de

slag. Er verschenen nu ook concurrenten. Er

spaarder de gelegenheid om zijn sparen te ver-

resterende banken hun toevlucht bij Fortis of

werden gemeentelijke spaarbanken, voor-

bergen. Veel Nederlanders leefden toen nog

ze gingen op in de SNS. Het logo, de rode S

schotbanken en boerenleenbanken opgericht.

onder of net boven het bestaansminimum en

met stip verdween voorgoed. Zo kwam een

De benaming bank was zwaar overdreven. Zij

er hoefde maar weinig te gebeuren of zij raak-

einde aan een spaarbankinstelling die ooit uit

beperkten zich tot het houden van zitdagen in

ten in financiële problemen. Van iemand die

een hooggestemd ideaal was voortgekomen. <

elk bruikbaar lokaal, als dat maar geen kroeg

spaarde, dacht zijn omgeving al gauw dat hij

was. De service was minimaal en privacy

er warmpjes bij zat en wanhopige familieleden

bestond niet. In de tweede helft van de 19de

en vrienden konden hem om hulp vragen. De

eeuw nam de mobiliteit toe en het bedrijfsle-

spaarder die bij de Nuts-spaarbank geld

ven vergrootte zijn afzetmarkt. Het postver-

opnam, moest vaak de notabelen achter de

keer groeide enorm en in Engeland reageerde

tafel trotseren, die vroegen waarvoor hij dat

de Royal Mail met het openen van een net van

geld nodig had. Dat gebeurde dan ten gehore

postkantoren. Ene Charles Spike bedacht in

van alle anderen die in het lokaal aanwezig

1861 dat de postbeambten ook wel spaargeld

waren. De komst van de Rijkspostspaarbank

konden afhandelen. Het was een groot succes

dwong de andere spaarbanken tot verbetering

en de Nederlandse overheid kopieerde dat

van de privacy en tot veel ruimere openingstij-

voorbeeld. Zo werd in 1881 de Rijkspost-

den. Het opkomende socialisme was kritisch.
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> Verder lezen:
A. Bokma en P. E. de Hen, Meer dan geld alleen,
Friesland Bank 1913-1988.
Joost Dankers, Jos van der Linden, Jozef Vos,
Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisatie
1817- 1990, Boom Amsterdam, 2001
1792-1892 Het Honderdjarig Bestaan van het
Departement ‘Leeuwarden’ Der Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen in zijne vergadering van
14 November 1892
Keetie Sluyterman, Joost Dankers, Jos van der
Linden, Jan Luiten van Zanden, Het coöperatief
Alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998,
SDU Den Haag, 1998
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Het Eysingahuis. (Foto Henri Vos)

JAN VAN ZIJVERDEN

Fragment van een panoramafoto van de kleine Hindelooper kamer. (Foto Frank van der Pol)

Ontmanteling Eysingahuis in volle gang
de ‘Het Museum’ zijn deuren. Vanaf de ope-

nissen spreken sterk tot de verbeelding. Zo

ning waren er onder andere twee

maakte fotograaf Frank van der Pol van alle

‘Hindelooper kamers’ te zien, voor die tijd

ruimten een panoramafoto. Iedere foto is

Eysingahuis, het oudste deel van

een revolutionair museaal concept dat veel

opgebouwd uit zes foto’s: de vier hoeken van

het Fries Museum. Dat is inmiddels

mensen op de been bracht. Ook het unieke

de ruimte, het plafond en de vloer. Samen

verleden tijd. Wie denkt dat de his-

atelier en de woonvertrekken van de Friese

vormen ze een 360 graden beeld.

schilder Christoffel Bisschop zijn na ruim hon-

Kijk voor het verbluffende resultaat op

derd jaar aanwezigheid een niet meer weg te

www.friesmuseum.nl. Houtrestaurator Yvonne

denken onderdeel van het Eysingahuis.

Nijlunsing uit Groningen en interieurspecialist

Tot voor kort bezochten duizenden
bezoekers per maand het

torische interieurs die daar ruim
honderd jaar te zien waren nu stilletjes staan te verstoffen, heeft het

Geert Mertens van de Menkemaborg in

Spijkers

Uithuizen assisteerden de medewerkers van

De eisen die men destijds stelde aan registra-

het museum bij de afbraak van het schildersa-

Eysingahuis is het op dit moment

tie en omgang met collectie waren anders

telier van Christoffel Bisschop. Het kozijn van

een komen en gaan van fotogra-

dan wij nu gewend zijn. Zo is het merendeel

de originele atelierdeur bleek met maar liefst

van de duizenden voorwerpen destijds nau-

tien centimeter lange spijkers vast te zitten.

welijks gedocumenteerd en veel objecten zit-

Uiteindelijk kwamen er heel wat wiggen,

bij het verkeerde eind. In het

fen, onderzoekers, restauratoren
en gespecialiseerde verhuizers. Een

kespen, keggen, spieën, klossen en een ijzer-

Al sinds 1881 zijn het
Fries Museum en het
Eysingahuis met elkaar
verbonden

zaag aan te pas om het kozijn netjes los te

Al sinds 1881 zijn het Fries Museum en het

ten letterlijk nagelvast in het Eysingahuis. Met

Eysingahuis aan de Turfmarkt in Leeuwarden

het oog op de verhuizing van het Fries

Conservator Hans Piena van het Openluchtmuseum in
Arnhem bekijkt de betimmering in de beide Hindelooper
kamers.

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor die

Museum naar het Zaailand is het van het

tijd zat het zogenaamde ‘Antiquarisch kabi-

grootste belang dat alle voorwerpen nu goed

net van Friesland’ in het Paleis van Justitie. Op

worden gefotografeerd, onderzocht, gede-

een steenworp afstand van het Zaailand. Het

monteerd, waar nodig gerestaureerd en ver-

Eysingahuis dankt zijn naam aan Frans van

pakt. Projectleider Trineke Kamerling heeft

Eysinga. Deze grietman van Doniawerstal liet

voor de operatie een omvangrijk draaiboek

het indrukwekkende huis eind 18de eeuw

opgesteld om alles in goede banen te leiden.

bouwen, middenin het bestuurlijk hart van de

Het ontmantelingsproces begon met een uit-

Friese hoofdstad. Verschillende generaties

gebreid historisch vooronderzoek naar de

Van Eysinga groeiden er op. Toen het Fries

vroegste inrichting van het Eysingahuis. Het is

Genootschap het pand in 1879 kocht, stond

ondoenlijk om alle daaropvolgende acties tot

het al enkele jaren leeg. Twee jaar later open-

in detail te beschrijven, maar twee gebeurte-

strak aangestuurd team is druk
bezig met de ontmanteling van het
Eysingahuis. Een enorme klus die
begin 2011 af moet zijn.

A

krijgen. Meer bijzonderheden en achtergronden zijn te lezen in de blog van Trineke
Kamerling op de website van het Fries
Museum. <
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GEMENGDE BERICHTEN
40 jaar geleden…
Verdovende middelen
Westergeest, 20-11-1970. Dr. Peuchen van Drachten
sprak op de ledenvergadering van de NCVB niet alleen
over verdovende middelen maar ook over de algehele verwording van de jeugd. In Drachten zijn nu al vier handelaren in verdovende middelen en er is gebleken dat van het
Chr. Lyceum al 5% van de leerlingen met drugs in aanraking is geweest. Ook bleek dat geslachtsziekte, wat eigenlijk niet meer voorkwam, nu veelvuldig openbaar wordt.
Spreker wees er op dat het vroegere Romeinse Rijk aan
deze dingen is ten onder gegaan. (Nieuwsblad van NoordOost Friesland)

Kloosterweg doorsneden
Rinsumageest, 25-11-1970. De Witte weg te
Rinsumageest vormt een onderdeel van de lange weg
waarlangs de monniken van het klooster Klaarkamp eeuwen geleden passeerden voor hun tochten naar de
Schierstins te
Veenwouden.
Mogelijk is
deze Witte
weg de oudste weg in
Dantumadeel.
De Witte weg
schijnt te worden doorsneden i.v.m. de uitvoering van de
wegenbouwplannen van de toekomstige autoweg
Rinsumageest-Dokkum. (Nieuwsblad van Noord-Oost
Friesland)

50 jaar geleden…
Nieuw postkantoor Sneek
Sneek, 16-11-1960. Het nieuwe postkantoor aan de
Westersingel alhier zal op 29 november worden geopend
door de
hoofddirecteur post, dhr.
L.Th.
Hoolboom te
Den Haag.
Voor de
Sneker PTT
betekent deze vernieuwing een aanzienlijke verbetering
aangezien men in het huidige gebouw een veel te kleine
sorteerruimte heeft. Hoewel het nieuwe gebouw evenals
het oude tien loketten rijk is, is het veel praktischer omdat
voldoende ruimte is gecreëerd. (Ons Noorden)

Straaljager stort neer op boerderij
Franeker, 22-11-1960. Een neerstortende straaljager van
de vliegbasis Eindhoven heeft gisteren een abrupt einde
gemaakt aan zeven mensenlevens. Omstreeks half acht
stortte het toestel neer op de boerderij van de familie
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Postma in
Welsrijp. De
boerderij
vloog in brand
en de bewoners, man
vrouw en vier
kinderen, konden zich niet meer in veiligheid stellen. Zij
kwamen in de vlammen om. Over het lot van de piloot is
nog niets bekend. (Ons Noorden)

60 jaar geleden…
Japicxprijs voor Ype Poortinga
Bolsward, 4-11-1950. Het Bolswarder prijzenfeest is
weer goed geslaagd. Dr. Ype Poortinga werd bekroond
met de Gysbert Japicx-prijs. Dhr. Poortinga kreeg de prijs
niet alleen
vanwege zijn
roman Elbrich,
maar ook
voor zijn
gedichten en
toneelwerk en
vanwege zijn
wetenschappelijk werk. Dhr. Poortinga kon wegens ziekte
de uitreiking niet bijwonen, maar dankzij een telefoon- en
een microfooninstallatie kon hij thuis in Menaldum de
toespraken beluisteren en zelf een dankwoord uitspreken.
(Heerenveense Koerier)

Eigenaardige achtervolging
16-11-1950. Gistermorgen heeft nabij Nijland een straaljager een noodlanding moeten maken. Het toestel is de
Meteor Vz-325 uit Gütersloh van de Britse bezettingstroepen in Duitsland. De bestuurder zag zich, toen hij zich
boven de
Rijksweg
SneekBolsward
bevond,
gedwongen
een noodlanding uit te voeren. Toen de wielen het wegdek raakten,
merkte de bestuurder tot zijn grote schrik dat voor hem
uit een kleine Volkswagen reed. Door uit te wijken kon hij
een botsing voorkomen. Het vliegtuig raakte niet ernstig
beschadigd. (Heerenveense Koerier)

Protest tegen melkprijsverlaging
Leeuwarden, 30-11-1950. Friese Boeren: ‘Beslissing van
de regering moet ongedaan worden gemaakt’. Op een
drukbezochte algemene vergadering van de Friese Mij.
van Landbouw hebben afgevaardigden van verscheidene
afdelingen zeer ernstige bezwaren tegen de melkprijsverlaging laten horen. Ir. C Staf, Directeur-Generaal van de
Landbouw, die op deze vergadering een lezing zou houden, wilde niet komen i.v.m. een hoofdartikel in het

IDS DE JONG

Friesch Landbouwblad, waarin volgens hem sprake was
van het in twijfel trekken van de goede trouw.

70 jaar geleden…
Pompen, pompen, pompen
Lemmer, 22-11-1940. Het electrische gemaal bij De
Lemmer nadert snel zijn voltooiing. Reeds maaien er de
motoren proef, die straks drie machtige pompen zullen drijven. Die pompen hebben een capaciteit van 550 kubieke
meter water
per minuut. De
(Noordoost-)
polder vormt
een onafzienbaar gebied
van bijna
48.000 H.A., zodat, wanneer De Lemmer onafgebroken op
volle kracht draait, het water nog maar één halve centimeter per etmaal zal zakken. (Volksblad voor Friesland)

Aanrijding
Heerenveen, 2-11-1940. Dokter Kroon uit Witmarsum
had volgens de dagvaarding een man en een fiets aangereden maar volgens de dokter was het contact van de
andere zijde tot stand gebracht. Volgens de aangeredene
was ‘de fyts alhielendal roungear’, volgens de dokter was
dit onaannemelijk want de man had de fiets opgeraapt en
was ermee weggewandeld. Dat wees, volgens hem, niet
op grote schade. ‘Aan welke kant had je de fiets?’ vroeg
de kantonrechter het slachtoffer.. ‘Oan myn kant’, zei
deze. ‘Je hebt twee kanten.’ Getuige liet zijn rechterhand
kwispelen: ‘Dizze kant’. De zaak werd een week aangehouden. (Volksblad voor Friesland)

100 jaar geleden…
Ongeluk
Leeuwarden, 13-11-1910. Hedennamiddag ongeveer
half twee gebeurde op de Grachtswal een ongelukje.
Terwijl de groenteboer K. uit Britsum bij één zijner klanten
stond te praten, geraakte zijn kar, door het achteruitlopen
der honden te water, met het gevolg dat de beesten later
levenloos werden opgehaald. Een grote menigte kolen en
andere groenten dreven in het water, waarnaar ijverig
werd gevist. (Friesche Courant)

Jezus op Electro-Bioscope
Kollum, 26-11-1910. Donderdagavond gaf de heer Van
Genne uit Den Haag in de Ger. Kerk twee voorstellingen
met zijn Electro-Bioscope. De voorstellingen lieten zien dat
op Bioscopisch gebied dhr. Van Genne kan wedijveren met
de beste. Te zien waren de geboorte van Jezus en de
komst van de wijzen uit het Oosten. Natuurschetsen uit de
vogelwereld waren zeer nieuw, de leeuwenjacht van de
gewezen president van Amerika, Teddi Roosevelt, met een
aantal Kaffers in de Oerwouden, was bepaald prachtig.
(De Vrije Fries)

Zelfportret Thijs Rinsema (Museum Smallingerland)

Smallingerland heeft eigen canon
Het verschijnen van de nationale canon heeft een
sneeuwbaleffect teweeggebracht.
Naast allerlei regionale en lokale
canons verschenen bijvoorbeeld
een canon van de glastuinbouw,
een canon van het schaatsen en
een canon van de opvoeding.
Sinds afgelopen september heeft
ook Smallingerland een eigen
canon. Naast de Van Haersma’s, Thijs Rinsema en dominee
Visscher treft men er onderwerpen in aan zoals de turfwinning, de Franse tijd en Philips. In 144 pagina’s behandelen de auteurs 31 onderwerpen. Smelne’s Erfskip is de
initiatiefnemer van het project. Meer weten? Kijk op
www.smelneseserfskip.nl

Unieke tegel bij Fries Scheepvaart Museum
Het Fries Scheepvaart Museum verbouwt. Wie oude panden verbouwt, weet dat er altijd verrassingen tevoorschijn
komen. Daarom is in de bouwbegroting een ruime post
‘onvoorzien’ opgenomen. Naast de gebruikelijke tegenvallers zijn er soms ook leuke verrassingen. Toen ergens de
houten vloer verzakt bleek te
zijn, kwamen er bij de reparatie
zes oude tegeltjes te voorschijn.
De tegels zijn waarschijnlijk
omstreeks 1660 in Harlingen
gemaakt. Rond 1800 gebruikte
een metselaar de tegels als
opvulling voor een nieuw muurtje. Nadat alle kalk en
cement voorzichtig was verwijderd, bleek dat op één
ervan een trekschuit was afgebeeld. Een kleine, snelle
schets van een vervoermiddel dat in 1660 hypermodern
was. Het is een zeer zeldzame tegel, waar het museum al
heel lang naar op zoek was. Nu blijkt dat het museum
hem al jaren in huis heeft, verstopt achter een dikke laag
kalk. Kijk voor meer nieuws over de verbouwing op
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Conservator Next
De komende jaren gaan in heel Nederland tientallen conservatoren met pensioen. Hun kennis over objecten en de
verhalen erachter, nemen ze mee. TNO, Fries Museum en
de Nederlandse Museumvereniging namen met het project ‘Conservator Next’ het initiatief om een oplossing te
bedenken voor dit probleem. Drie onderzoekers van TNO
kregen tijdens een ICT-Challenge een week de tijd om
antwoord geven op de vraag hoe het verdwijnen van
kostbare kennis uit musea is te voorkomen. Het team
kwam met drie oplossingsrichtingen, gericht op ICT-toepassingen in combinatie met loopbaanbeleid en procesinnovatie. Doel is de creatie van een contextdatabank in
combinatie met intelligente zoeksystemen. Deze nieuwe
databank bevat alles wat ooit is geschreven over de collectie: van cataloguskaart tot wetenschappelijk artikel en
van tentoonstellingstekst tot persbericht. Bestaande software kan de enorme bulk aan informatie vervolgens asso-
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ciatief verkennen en verbanden leggen op allerlei verschillende niveaus. Zo kan bijvoorbeeld een link worden
gelegd tussen Wigerus Vitringa, Ludolf Backhuysen, de
stad Alkmaar en de Universiteit van Franeker. Meer
weten? Kijk op: http://weblog.tno.nl/ictchallenge/

Tentoonstelling gemist...
Oranjegoed! is de eerste tentoonstelling in Nederland die
via internet volledig is te zien: 24 uur per dag, zeven
dagen per week. Daarmee heeft Keramiekmuseum
Princessehof een primeur in museumland. Na opening van
Oranjegoed! heeft Heit & Mem Video uit Leeuwarden de
tentoonstelling op video vastgelegd. In de studio worden
de beelden gemonteerd.
Vervolgens bekijkt de conservator over welke voorwerpen meer
te vertellen is. Vaak zijn dat verhalen waarvoor geen plek was in
het museum. Aan die voorwerpen voegen medewerkers van
het museum filmpjes, audiofragmenten of extra foto’s toe. Als
Oranjegoed! in het Princessehof is afgelopen, gaat de tentoonstelling op internet open. Een aantrekkelijk idee voor
wie geen tijd heeft om de expositie te bekijken en voor
iedereen die nooit genoeg kan krijgen van Oranjegoed!
Kijk voor de demoversie op www.princessehof.nl.

Atelier Bisschop naar Haarlem
De kunstenaar is een eenzaam genie en zijn atelier het
laboratorium voor zijn creatieve geest. Dat beeld leeft bij
veel mensen, maar dat klopt
niet. Oude meesters als
Rubens en Rembrandt werkten op zeer zakelijke wijze
en hedendaagse kunstenaars als Damien Hirst en
Joep van Lieshout besteden
de realisatie van hun artistieke ideeën zelfs uit. Waar komt het romantische beeld
dat leeft bij het grote publiek dan vandaan? Daarover
gaat de tentoonstelling ‘Mythen van het atelier’ in Teylers
Museum in Haarlem. Centraal staat het unieke atelier van
de Friese historieschilder Christoffel Bisschop uit de collectie van het Fries Museum. Kijk voor meer informatie op
www.mythenvanhetatelier.nl

Sporen oudste kerk Winsum ontdekt
Bij de restauratie van de oude Mariakerk in Winsum
(Littenseradiel) werden eerder al twintig grote en kleine
grafstenen uit de 16de tot 18de eeuw blootgelegd. Bij het
verwijderen van een grote hoeveelheid puin uit de voorkerk, kwam aan de zuidmuur een zogenoemde ‘balstenen’
fundering tevoorschijn. Provinciaal archeoloog Gilles de
Langen denkt dat de fundering van de kerk is die eerder
op dezelfde plek stond. Op deze 11de- of 12de-eeuwse
resten is vervolgens een muur van tufsteen voor de huidige kerk gemetseld.

(Foto Hoge Noorden)

KORT NIEUWS

Supergemeente?
Gemeentlike weryndielingspolityk stiet al in moai
skoft op de wurklisten fan bestjoerders yn Fryslân. It
is der wer tiid foar. Nei wat lytse yngrepen yn de
gemeentlike ynfrastruktuer yn 1934 en 1944 waard
yn 1984 in grutte weryndieling trochfierd. Fan de 44
gemeenten bleaune 31 oer. En no, goed 25 jier letter,
moatte de gemeenten alwer op ‘e skop. Yn it ramt fan
skaalfergrutting moatte der gruttere gemeenten
komme. Op himsels goed. Grutte gemeenten binne by
steat en jou de boarger advys oer hokfoar ûnderwerp
dan ek, want der sitte oeral spesjalisten. De gruttere
ôfstân nei it gemeentehûs wurdt as neidiel neamd,
mar mei digitale loketten hoege je der sels net faak
hinne. Dan is inkeld de grutte fraach: hokker gemeenten wolle (of moatte) mei elkoar? Dat jout altyd striid.
Yn de Súdwesthoeke komt ien grutte gemeente. Dat
is beslikke, mar no is der strideraasje oer de namme.
Súdwest- Fryslân soe foar bûtensteanders net dúdlik
wêze, nee, dêrom moat it Sneek-Súdwest-Fryslân
wurde sa fine Apotheker en konsorten. Wer in oare
groep dy’t de skiednisboeken der op nei slein hat,
ornearret Súdwestergo. Ek oer de namme fan in oar
gearwurkingsferbân is strideraasje. De nije fúzjegemeente, mei Lemsterlân, Skarsterlân en GaasterlânSleat, soe ‘De Friese Meren’ hite moatte. Dy namme
seit net folle: it hat neat mei de bosken fan
Gaasterlân te krijen en binne der by Snits ek gjin
Fryske marren? Soks liedt inkeld ta betizing en misferstannen. Soe it net gewoan better wêze en regelje dit
fuortdalik goed. Lit Fryslân net allinnich op it mêd fan
duorsumens foarop rinne, mar ek op it mêd fan polityk. Nim drastyske maatregels en kom ta fjouwer
supergemeenten om Ljouwert, Snits, Drachten en It
Hearrenfean hinne. Mei mar fjouwer boargemasters
foar dizze supergemeenten besparje wy ek flink yn de
kosten. Mar dit sil wol net sa gau barre, om’t guon
Friezen hingjen bliuwe yn benearjend regionalisme.
De minsken yn Fryslân moatte ris oer de eigen
(gemeente)grinzen hinne sjen doarre. Salang’t dit net
it gefal is, sille der grif noch wol mear weryndielings
plakfine (moatte). <
Dirk Jan Muntendam
(It Hearrenfean, 1985, studearret skiednis en Frysk
oan de Ryksuniversiteit yn Grins).
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(Foto Hoge Noorden)

Om te vieren dat dit blad een nieuwe kleurrijke jas had gekregen, was
er op 23 september een feestelijk samenzijn van het Genootschapsbestuur, de redactie en relaties. Prof. dr. Goffe Jensma was gevraagd
in een lezing zijn licht te schijnen over aspecten van Friese geschiedschrijving. Hieronder de enigszins aangepaste versie van zijn lezing.

‘Regionale gemeenschappen als de Friese…’
De uitnodiging voor deze lezing met de titel ‘Het belang van kennis van

natie. Daartoe deden ze een beroep vooral

geschiedenis voor regionale gemeenschappen als de Friese.’ bracht mijn

op de geschiedenis. Veruit het grootste deel

gedachten naar het jaar 1827. Ik probeerde me voor te stellen hoe die titel
zou zijn gevallen bij de toenmalige leden van het Fries Genootschap.

I

van wat het Fries Genootschap in de loop der
tijd aan publicaties, lezingen, tentoonstellingen en excursies produceerde, was historisch
van aard. En of het nu ging om de ouderdom

In 1827 was het Fries Genootschap net opge-

Genootschap. Man, lid van het Fries

van de Friezen, om het Fries, om de omvang

richt. Een stel hooggeplaatste heren met

Genootschap, waarschijnlijk jurist, zoals de

van het oude, veel grotere Friesland, om de

belangstelling voor cultuur in het algemeen,

meeste leden juristen waren, krijgt brief met

specifieke zeden en gewoonten van het Friese

maar – aangewakkerd door de romantiek –

een uitnodiging voor een lezing. De titel

volk, om de symbolen of de gebruiksvoorwer-

met name voor Friese cultuur had zich ver-

luidt: ‘Het belang van kennis van geschiedenis

pen die als typisch Fries en als door een eeu-

enigd en vormde nu een aantal werkgemeen-

voor regionale gemeenschappen als de

wenoude geschiedenis overgeleverd werden

schappen, waarbinnen de literatuur, de taal,

Friese.’ Wanneer de man een beetje slim was,

beschouwd, telkens stond de geschiedenis

de economie en vooral de geschiedenis van

zou hij het meeste ervan wel begrijpen. Het

centraal. Niet voor niets heette de grote, in

Friesland zou worden bestudeerd. In dezelfde

belang van kennis van geschiedenis ging de

1877 door het Fries Genootschap georgani-

traditie wordt nog steeds het vernieuwde tijd-

negentiende-eeuwer immers boven alles. In

seerde tentoonstelling die zou leiden tot de

schrift gemaakt. Het werd tijd voor een forse

de verhalen over de grote voorgangers, de

inrichting van het Fries museum: ‘De grote

wederdoop. Er mocht wel een flinke pets

helden, over de feestelijke gebeurtenissen en

historische tentoonstelling’. Allereerst door

water overheen om het kind weer eens goed

over de rampen die een volk soms troffen en

hun grootse geschiedenis waren de Friezen

te laten schreeuwen. Het idee voor Fryslân is

het samensmeedden tot een hechte eenheid,

met elkaar verbonden als een trotse natie.

indertijd ontstaan in kringen van jonge histo-

herkende hij zichzelf. Dat gold voor iedere

Net zoals het Fries geen dialect is maar een

rici waar ik ook bij hoorde. Hotso Spanninga

Nederlander, en, als je lid was van het Fries

echte taal, zo is het Friese volk geen geweste-

zat in het bestuur van het Fries Genootschap

Genootschap, vooral voor iedere Fries. Het

lijk stelletje barbaren, maar een heuse natie.

en kreeg het voor elkaar om naast de respec-

Genootschapslid zou juist om die reden toch

En om dan aan te komen met een zinnetje als

tabele De Vrije Fries, die al sinds 1839 ver-

meer moeite hebben gehad met het woord

‘voor regionale gemeenschappen als de

schijnt, nu een nieuw, wat populairder tijd-

‘regionale’. In de afgelopen twee eeuwen

Friese’. Toch is dat wel terecht. Dat heeft te

schrift te beginnen. Ik heb de eerste jaargan-

hebben Friezen zich, en wel in de eerste

maken met allerlei veranderingen in de

gen altijd gezien als een product van onze

plaats juist door de inspanningen van het

manier waarop wij naar geschiedenis kijken

generatie Friese historici die in het blad

Fries Genootschap, gepresenteerd als leden

en geschiedenis beleven. Ik noem een aantal

elkaar vonden en er, althans in de eerste

niet van het of andere gewestje, maar van

zaken.

jaren, met veel enthousiasme hun bijdragen

een trotse natie, de Friese natie. Om zich zo

aan leverden. Later viel de groep rond Fryslân

sterk mogelijk te positioneren binnen het

Globalisering

toch wat uit elkaar en werd ze diffuser.

Koninkrijk der Nederlanden (dat sinds 1813

Voor ons is niet meer de verhouding tussen

bestond) staken de Friezen een scherp en

Nederland en Friesland zo maatgevend als

Apart volk

Fries nationaal profiel van zichzelf. Zij wilden

indertijd. De wereld is, door de steeds grotere

In de tussentijd is er in de wereld en ook in

– staatkundig gezien – onderdeel uitmaken

mobiliteit, door digitalisering en door andere

Friesland en ook in de Friese geschiedschrij-

van het Koninkrijk der Nederlanden, maar

uitingsvormen van globalisering, groter en

ving veel veranderd. Laat ik eerst eens terug-

alleen op voorwaarde dat ze herkend en

tegelijkertijd veel kleiner geworden. Friezen

gaan naar de oprichters van het Fries

erkend werden als een apart volk, een aparte

zien zichzelf niet meer in de eerste plaats als
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een natie binnen Nederlands verband, maar

Friese gemeenschap lijkt bijvoorbeeld op de

wortels nog steeds in deze regio zoeken. Hun

veeleer als een minderheidscultuur met een

Galicische in Spanje. Ook daar bestond een

leven krijgt tot op zekere hoogte in dat licht

minderheidstaal binnen Europa. Friezen lijken

oude schriftelijke traditie, die net als in

vervolgens ook betekenis: ik stam af van, of:

op Basken, Galiciërs, Sami, Friuliërs en Sorben,

Friesland in de vroegmoderne periode onder-

we zijn nog familie van elkaar. En hetzelfde

om maar een paar evenknie-minderheden te

gronds ging, om, opnieuw net als in Friesland,

geldt een stapje hoger, voor lokale geschiede-

noemen. De Friese geschiedenis is daarmee

in de negentiende eeuw weer op te leven in

nis. Het geldt natuurlijk ook voor Friesland als

veel meer ook Europese geschiedenis gewor-

een ware nationalistische resurximento. Je

geheel en voor het blad Fryslân. Friezen defi-

den. Een tweede punt is dat wij juist door

kunt dus Friese en Galicische geschiedenis

niëren zichzelf nog steeds als Friezen, hoezeer

deze ontwikkelingen ook afstand hebben

goed vergelijken, bijvoorbeeld door te kijken

ze daarin ook verschillen van hun negentien-

leren nemen en hebben leren zien, tenminste

naar de manier waarop ze met hun literatuur

de-eeuwse voorgangers en hoeveel meer ze

de historici onder ons, dat een begrip als

en hun schrijvers omgaan. De wereld is zo

ook deel hebben aan grotere gehelen.

natie niet een gegeven is, een ding dat door

klein geworden en we hebben zoveel afstand

de geschiedenis heen overgeleverd wordt en

genomen van de negentiende eeuw dat we

dat altijd heeft bestaan, maar dat het juist
andersom is. In de aandacht voor de geschiedenis, in de toe-eigening van allerlei symbolen, personen en gebeurtenissen als typisch
Fries kwam die natie juist tot stand.

Verbondenheid
Als je zo het eerste nummer doorleest, met

‘De Friese geschiedenis is
veel meer Europese
geschiedenis geworden’

Geschiedenis geeft niet de natie, maar maakt

zijn mooie themabijdragen over luchtvaart,
over het zwanenrecht en niet te vergeten de
Rin-Ollinne, dan valt nog een verandering op,
namelijk de grotere ruimte die is vrijgemaakt
niet voor de verwoording van het verleden

ze. Een van de manieren waarop ze dat doet

onze evenknieën overal in Europa nu feilloos

maar daarnaast voor de kleurrijke verbeelding

is door toe-eigening. Typisch Friese symbolen,

weten te herkennen. De Friese gemeenschap:

ervan. Ook daarin sluit het blad aan bij wat

die negentiende-eeuwse harten deed klop-

inderdaad een regio als de Friese. Maar dit

een meer algemene trend is in onze cultuur.

pen, bijvoorbeeld de Friese vlag of het Friese

alles houdt natuurlijk nog niet in dat de ken-

Wij nemen veel meer dan onze voorouders

oorijzer, en die dus als typisch Fries werden

nis van de geschiedenis van Friesland inwissel-

kennis van de wereld om ons heen door mid-

toegeëigend, blijken bij nader inzien veel

baar is met die van andere streken. Er bestaat

del van al dan niet bewegende beelden dan

algemener voor te komen, overal in Europa.

wel degelijk zoiets als lokale en regionale

zij. Maar daar dreigt ook een klein gevaar

Weg Friese natie dus. En daar hebben we de

kennis. In Friesland bloeit bijvoorbeeld de

mijns inziens, want het beeld en de beleving

‘regionale gemeenschappen als de Friese’. De

genealogie en dat laat zien dat mensen hun

ervan kunnen nooit helemaal de plaats in
nemen van kennis. De directheid van het
beeld staat soms het begrip dat een grotere
kennis te weeg kan brengen ook in de weg. Ik
denk dat het de kunst van een blad als dit is
en dus ook de opdracht aan de redactie dat ze
in al deze zaken het juiste midden weet te
vinden: tussen beeld en woord, tussen kennis
en beleving, tussen Friese ‘stamtrots’ en
Europese contexten, tussen roots en future.
Hoofdzaak is het dat je mensen weet te overtuigen en mee te slepen in het idee dat een
als gemeenschappelijk beleefde geschiedenis
nog steeds één van de belangrijkste factoren
is waardoor mensen zich met elkaar verbonden kunnen voelen. Bij deze mijn welgemeende felicitaties en ik doe ze mede namens dat
ene lid van het Fries Genootschap, die jurist,
die in 1827 zo’n vreemde uitnodiging kreeg,
die ons vervolgens toch weer onlosmakelijk
met elkaar verbond. <

Uit het album met foto's van de Historische Tentoonstelling, gehouden in zijner Majesteits Paleis te
Leeuwarden in de zomer van 1877. Dit is de Senaatkamer van de Franeker universiteit. (Tresoar)

Goffe Jensma (1956) studeerde filosofie en geschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Na werkzaam te zijn geweest aan de
UvA in Amsterdam en de Fryske Akademy in Leeuwarden, is hij
sinds 2008 verbonden aan de RUG als hoogleraar Friese Taal- en
Letterkunde. Hij publiceerde onder andere over Friese geschiedenis en cultuur.
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TEAKE OPPEWAL

Het tekort van H
‘Baerda-hûs’, de boerderij van Holwerda,

Bilkerts, met de slimme Hindrik Kuiken voor-

maar het vormt een wereld van verschil met

op, waarbij Holwerda bij elke nieuwe con-

Holwerda’s ‘greidhoeke’. ‘Bilkerts’ gelden als

frontatie het onderspit delft. Hij wordt de

Haitze Holwerda van Ulbe van

vrijgevochten, Holwerda is traditioneel inge-

arbeiders zo beu, dat hij ze in weerwil van de

Houten uit 1938. Het boek is dit jaar

steld, met het trotse zelfbesef van de boeren-

eerder gemaakte mondelinge afspraak

opnieuw verschenen in de heruitga-

stand. Vanaf het moment dat de arbeiders op

(gebruikelijk in die tijd) van gegarandeerd vijf

de boerderij arriveren, botert het niet tussen

weken werk al na vier weken ontslaat. Het

hen en de boer. De lezer maakt dat mee door

zomerweer is onverwacht gunstig geweest en

het najaar extra aandacht in de

de ogen van de boer. Prachtig is de scène

alle hooi is dan binnengehaald. De vijfde

leesbevorderingsactie ‘Fryslân lêst

waarin boer, boerin, dienstmeiden en alle

week betaalt Holwerda niet uit. De ruzie

arbeiders na het arriveren van de Bilkerts

loopt hoog op en hij stuurt de arbeiders naar

voor het eerst gezamenlijk warm eten.

huis tijdens een hevige onweersbui.

Holwerda overdenkt bij zichzelf dat naar ver-

Dramatische gebeurtenissen worden begeleid

Het verhaal speelt rond 1900, toen de land-

luidt Bilkerts ongelofelijk kunnen schransen.

door ‘zwaar weer’, een typisch motief in de

bouw in Fryslân opkrabbelde na de crisisjaren

Van hem mogen ze: ‘Bilkerts, hie er wol ris

Friese boerenromans. De Bilkerts nemen geen

aan het eind van de 19de eeuw. De sociale

sizzen heard, koene omraak ite. It soe wol

genoegen met hun behandeling en in het

tegenstellingen waren sterk en boeren en

wat tafalle, mooglik wie it mar in praatsje en

vervolg van de confrontatie verbrokkelen de

arbeiders streden elk om hun aandeel in de

as it al sa wie, hja moasten har bêst mar

gedachtenconstructies waarmee Holwerda

toenemende verdiensten. Het was ook de

dwaan. Dy’t by him yn it wurk wie, en syn

zijn eigen gedrag rechtvaardigde. Aan het

begintijd van de industrialisatie in de zuivel,

plicht die, dy gunde er in goed miel iten.’

eind erkent hij zijn onrechtvaardigheid, lost

maar op de boerderij werd het werk nog

Maar gaandeweg het maal windt hij zich

zijn schuld in, voelt zich bevrijd en beleeft

gedaan met mens- en paardenkracht.

steeds meer op over eetlust, tafelmanieren en

een religieuze ervaring die de auteur naar

Hoogtepunt van de jaarlijkse inspanningen

vrijpostigheid van de seizoensarbeiders. Zijn

mijn smaak overtuigend heeft beschreven.

vormde de ‘ûngetiid’ (van ‘ûnliddige tiid’), de

innerlijke dialoog verandert geheel van toon,

Holwerda benoemt dat allemaal in het kader

periode van de hooioogst, hartje zomer. Dan

met een hoogtepunt wanneer de boerin de

van zijn rechtzinnige geloof als ‘zonde’ en

werd alles op alles gezet om de schuren te

arbeiders voor de derde keer opschept. ‘De

‘vergeving’.

vullen met het voer voor de komende winter.

boer besaude him. Dat de boerinne net wizer

Als extra mankracht huurden de boeren land-

wie! Mar hjir koe ek nimmen foar, it wie

Achtergrond van ontstaan

arbeiders in uit andere gewesten.

ûnfoech. En soks hie men no yn jins hûs, oan

Ulbe van Houten (1904-1974) groeide op in

jins eigen tafel en men koe der neat fan

Boksum en was zijn hele leven schoolmeester

sizze!’

in Sint Annaparochie. In de jaren twintig

Eén van de klassiekers uit de Friese
literatuur is de roman De sûnde fan

ve-reeks ‘Nije biblioteek’ en krijgt in

syn toppers’.

H
Bilkerts

werd hij zich onder invloed van Fedde Schurer

Haitze Holwerda is zo’n boer. Hij heeft via
een familielid voor de ûngetiid drie arbeiders

Machtsstrijd

en E.B. Folkertsma bewust van zijn taalidenti-

gecontracteerd in het Bildt. Dat ligt hemels-

In de loop van het verhaal ontwikkelt zich

teit en begon hij in het Fries te schrijven. Zijn

breed misschien twintig kilometer van

een machtsstrijd tussen de boer en de

innerlijke aandrang was niet groot, hij deed
het meer, zoals hij later zei, ‘op bestelling’.
Het verhaal over Haitze Holwerda stond van
1936-1938 als feuilleton in Yn ús eigen tael,
het maandblad van het Kristlik Frysk Selskip.
Tekenend is de verklaring van de schrijver hoe
hij soms op zondagmiddag helemaal in de
stress op de volgende aflevering zat te ploeteren omdat die onverbiddelijk af moest zijn
voordat de brievenbus werd gelicht. Toen hij
nog maar halverwege was, bereikte hem al
het verzoek van De Fryske Bibleteek of die
het in boekvorm mocht uitgeven. Deze boe-

28

aitze Holwerda
kenclub was in 1923 opgericht door Douwe

ook een contrast schetsen met het gangbare

persoon. Omdat de thematiek zowel voor

Kalma en zijn kornuiten van de Jongfryske

beeld van de sterke en onaantastbare boer,

orthodoxen als voor socialisten herkenbaar

Mienskip als afzetkanaal voor de betere Friese

de koning op zijn erf, zoals dat uit de belang-

was, had het boek succes aan beide kanten

literatuur en had in 1938 een paar honderd

rijke Friese romans van zijn tijd naar voren

van de religieus-ideologische scheidslijn. Bij

leden. De plot voor het verhaal hoefde Van

kwam. Het centrale thema was voor hem de

verschijnen was het al bijna een historische

Houten niet te bedenken. Zijn vader, die

geloofsworsteling van een zondaar die tot

roman, nu is het dat zeker. De vorige druk

arbeider was op de tegenwoordige kop-hals-

inkeer komt.

van De sûnde fan Haitze Holwerda dateert uit
1991. Het boek raakte uit beeld. Door de her-

rompboerderij ‘Terphûs’ onder Blessum, had
daar rond 1890 een dergelijk arbeidsconflict

Receptie

uitgave kan de lezer van nu bepalen of de

meegemaakt en er later vaak over verteld.

Bijna alle critici hebben De sûnde fan Haitze

thematiek klassiek is of gedateerd. <

Van Houten had niet genoeg verstand van

Holwerda geprezen om zijn stijl, de levendige

boter- en kaasproductie op de boerderij,

verteltrant, de goede compositie, het mense-

daarom situeerde hij het verhaal een decenni-

lijk drama en de prachtige schildering van

um later, in de begintijd van de zuivelcoöpe-

land en boerenwerk. Holwerda groeit tijdens

Ulbe van Houten, De sûnde fan Haitze

raties. In het interbellum was Friesland in reli-

het verhaal uit tot een onhandige antiheld

Holwerda, Uitgeverij Elikser, 2010.

gieus en ideologisch opzicht nog een sterk

voor wie de lezer een zekere sympathie

Zie ook www.sirkwy.nl van Tresoar

gepolariseerd gewest. Er waren relatief veel

opvat, ook al is hij bepaald geen aangenaam

orthodox-gelovigen en tegelijk ook veel overtuigde atheïsten. Deze tegenstelling had het
gezicht van de negentiende-eeuwse
Friese literatuur mede bepaald.

De boerderij Terphûs aan de Blessumerdyk tussen Deinum en
Blessum. Deze boerderij heeft model gestaan voor ‘Baerdahûs’. Van Houten situeerde dit evenwel verder naar Boksum,
op de plek van de naburige boerderij Cardahûs.

Omdat het liberaal-vrijzinnige
gedachtegoed met schrijvers als
Waling Dykstra toen de overhand had, werden orthodoxgelovigen gemakkelijk afgeschilderd als dompers, dwepers of schijnheilige types.
Van Houten wilde in de
romanfiguur van Haitze
Holwerda met dat stereotype afrekenen.

(Foto Hoge Noorden)

Tegelijk wilde hij
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BOEKEN

Adeldom verplicht;
De geschiedenis van de familie
Van Swinderen in Gaasterland
Sieger Rodenhuis en Geertje Kingma
Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2010
111 pp.
isbn 9789033009198

JAN VAN ZIJVERDEN

Als dagloners in de wintermaanden zonder werk zaten, liet hij ze tegen betaling
hout kappen in zijn bossen of onrendabel
land in cultuur brengen. Boeren die in
financiële nood zaten, schold hij de jaarpacht kwijt. En in 1880 maakte hij eigenhandig een einde aan de kinderarbeid in
de bossen van Gaasterland (het kinderwetje van Van Houten uit 1874 gold
alleen voor fabrieksarbeid). Geen wonder
dat Jan Hendrik van Swinderen in de
volksmond de bijnaam ‘de God van
Gaasterland’ kreeg. Het boek Adeldom
Verplicht van Sieger Rodenhuis en Geertje
Kingma belicht de ruim anderhalve eeuw
waarin de familie Van Swinderen de
dienst uitmaakte in het Friese
Gaasterland. In een zeer toegankelijke
stijl vertellen zij hoe de familie Van

Swinderen in de Zuidwesthoek van
Friesland belandt en hoe zij meer en meer
betrokken raken bij het wel en wee van
de Gaasterlanders. De bijgeleverde stamboom van de familie Van Swinderen zorgt
ervoor dat de lezer de draad niet kwijtraakt. In de publicatie ligt een licht accent
op de financiële handel en wandel van de
Van Swinderens. Met als hoogtepunt het
optreden van Jan Hendrik van Swinderen
die in de regio zoveel belangen had in
boerenbedrijven, ondernemingen en schepen dat de aanduiding ‘de privébank Van
Swinderen te Rijs’ zondermeer terecht is.
Daarbij weerleggen de auteurs het
gerucht dat Van Swinderen aan het eind
van zijn leven zo goed als failliet zou zijn
geweest als gevolg van de
Panamakwestie. De auteurs hebben bij
nazaten van de familie Van Swinderen
exclusief beeldmateriaal gevonden dat de
inhoud van het boek voortreffelijk ondersteunt. Jammer dat de actuele foto’s van
iets mindere kwaliteit zijn. Voor mensen
die zich een beeld willen vormen van het
adellijke leven op het Friese platteland in
de 19de eeuw is dit een buitengewoon
aantrekkelijk boek, voor inwoners van de
gemeente Gaasterlân-Sleat met historische belangstelling beslist een aanrader.

liep in 1911
van stapel op
de ‘Piipster
werf’ in
Drachten. De
eerste eigenaar Sytze
Jiskes Sytema
won met De
Jonge Jan al
tal van prijzen, daarmee
was een
legende geboren. Deze publicatie volgt
het skûtsje door de jaren heen tot de
terugkeer van het schip in 2007 bij de
IFKS.

De slapende reus ontwaakt!
Klaas Jansma en Marianne Velsink
PENN, Leeuwarden, 2010
180 pp.
isbn 9789077948460

Hoewel Huize Rijs al in 1937 is gesloopt
en freule Quirina al meer dan zestig jaar
geleden is overleden, spreken inwoners
van Rijs en omgeving nog altijd met buitengewoon veel respect over de familie
Van Swinderen. Vooral jonkheer Jan
Hendrik van Swinderen, de vader van
freule Quirina, heeft enorm bijgedragen
aan het positieve imago van de familie.

KORT
Vlieland; Een Nederlandse
geschiedenis
Anne Doedens en Jan Houter
Van Wijnen, Franeker, 2010
359 pp.
isbn 9789051943825
Historicus Doedens en Vlielandpromotor
Houter schreven samen de geschiedenis
van Vlieland. Dit stevige boek over het –
in hun ogen – mooiste Waddeneiland
behandelt natuurlijk tal van maritieme
onderwerpen zoals de walvisvaart, de
robbenjacht, strandingen, stormen en het
loodswezen. Maar je kan het zo gek niet
bedenken of de auteurs schrijven erover,
van de Vlielandse vlag tot de ambtsketen
van de burgemeester.
De oorlog in beeld
Schiermonnikoog 1940-1945
Bouke Henstra en Eddy van der Noord
Stichting Bunkermuseum
Schiermonnikoog i.s.m. Boekhandel
Kolstein
226 pp.
isbn 9789080680463
De Tweede Wereldoorlog was op
Schiermonnikoog anders dan elders in
Nederland. Bezetters en eilanders waren
sterk op elkaar aangewezen. Samen
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werkten ze aan de bouw van de Atlantik
Wall. En de oorlog was er pas afgelopen
op 11 juni 1945. Een bijzonder verhaal
dat nu in woord en beeld is vastgelegd in
De oorlog in beeld.
Geschiedenis van Roptazijl
Kees Draaisma
Friese Persboekerij, Leeuwarden, 2010
126 pp.
isbn 9789033008849
Op basis van archiefonderzoek geeft Kees
Draaisma een beeld van zeven eeuwen
geschiedenis van Roptazijl. Het kleine
plaatsje onder rook van Harlingen was
van groot strategisch belang doordat vanuit het lokale gemaal de waterhuishouding van Westergo werd geregeld.
Overigens was datzelfde gemaal een
grote kostenpost.
De Jonge Jan
De Poep en de Sytema's
Klaas Eildert Meeter, Hilda Talsma-Krottje
en Klaas Jansma
PENN, Leeuwarden, 2010
160 pp.
isbn 9789077948507
De Jonge Jan gaat over een legendarisch
Fries skûtsje en zijn opvarenden. Het schip

Van scheepsrat tot huisjeskloot
Eildert Meeter
PENN, Leeuwarden, 2010
272 pp.
isbn 9789077948484
Eildert Meeter beschrijft in het eerste deel
van zijn autobiografie zijn jeugdjaren. In
180 openhartige verhalen krijgt de lezer
een indruk van de skûtsjewereld en het
Leeuwarden van de jaren ’50. De verhalen
spelen zich af rond het scheepsreparatiebedrijf van vader Meeter.

Met de komst van Stanley Menzo naar
Leeuwarden draait SC Cambuur mee in de
top van de eerste divisie. Dat is wel eens
anders geweest. Klaas Jansma en
Marianne Velsink zijn in de geschiedenis
van de club gedoken. Via notities van
algemeen directeur Alex Pama krijgt de
lezer ook een kijkje achter de schermen.
101 redenen om van SC Heerenveen
te houden
Frans Duivis
Fontaine Uitgevers, ‘s-Graveland, 2010
96 pp.
isbn 9789460540592
Na 101 redenen om van ADO Den Haag
te houden, zijn er nu ook 101 redenen
om van SC Heerenveen te houden. Een
fanboek waarin wordt teruggeblikt op
sterspelers van toen, legendarische
wedstrijden en de grootste successen.
Met beeldmateriaal van het ANP en
veel afbeeldingen van clubsouvenirs.

KALENDER

JAN VAN ZIJVERDEN

tot en met 21 november
Collecties op de Catwalk
Tentoonstelling rond textiel, bijzondere kunstwerken, sieraden en archeologische voorwerpen uit de collectie van
Museum Smallingerland
www.museumdrachten.nl
23 november
Klezmermuziek – vroeger en nu
Lezing door musicus Gregor Schaefer
www.tresoar.nl

vanaf 23 oktober
Langharig Liwwadden
Manifestatie bij een tentoonstelling over de jeugdcultuur
in Leeuwarden in de tweede helft van de jaren ’60 en de
jaren ‘70
www.gemeentearchief.nl
10 november
Gedachten en mythen over een Friese stadhouder
Lezing over stadhouder Willem Lodewijk door historicus
Hanno Brand van de Fryske Akademy
www.gemeentearchief.nl

1 december
De Franeker Universiteit
Studiedag over de Franeker Universiteit met Jacob van
Sluis van Tresoar
www.volksuniversiteit.nl/friesland
26 november en 3 en 17 december
Leeuwarden Toen
Ad Fahner en Jes Wassenaar halen met hun gasten persoonlijke herinneringen op aan het verleden van
Leeuwarden voor het radioprogramma ‘Leeuwarden
Toen’
www.gemeentearchief.nl

KALENDER
17 november
De ‘Holsteinisering’ van de koe
Lezing door hoogleraar Bert Theunissen van de
Universiteit van Utrecht over de spectaculaire toename
van de melkproductie en een eeuw discussie tussen boeren en wetenschappers
www.frieslandbouwmuseum.nl

11 december tot en met 27 februari 2011
Koppen boven water
Tentoonstelling over 500 jaar Harlinger zeewering
www.hannemahuis.nl

28 januari 2011
Watersport in Nederland
Symposium door de werkgroep Maritieme Historie van
de Fryske Akademy
www.fryske-akademy.nl

VOLGEND NUMMER:
Extra: Drankmisbruik, Blauwe Knopers
en zuipketen
EN VERDER:
• Plekken met verhalen:
Stoepa bij Hantum
• Hond in de pot: Proost,
proost en nog eens proost!
• Pioniers: De horizontale
schuiver van Roelof Boltje
• Anna van Hannover
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VERDWENEN BEROEPEN

MARGREET VAN DER ZEE

Kruidenierster

Geen last van keuzestress, kiezen uit hooguit twee soorten of merken. Meest losse waar dat nauwkeurig op de weegschaal
werd gelegd, de rest kwam van de plank achter de toonbank. Iedereen kent in eigen woon- of geboorteplaats nog wel dit
soort winkeltjes aan huis. Elk dorp had meerdere kruideniersters. Zo kocht je of bij Atsje of bij Sjut of bij Ruurdje, tenzij je zelf
middenstander was, want dan kocht je bij allemaal om zelf klandizie te houden. Aan de Midstraat in Joure bedreef de ongehuwde Ruurdje Holtrop haar handeltje aan de ene kant van het kleine boerderijtje. Haar zus Klaaske, ook ongehuwd, was verantwoordelijk voor de huishouding aan de andere kant. De stal achter met een handvol melkvee was het terrein van broer
Wobbe. Sinds de aankoop van de boerderij in 1856 is het bewoond door drie generaties Holtrop. In een tijd dat er al zelfbedieningen waren, woog Ruurdje nog koffiebonen en naar zeggen, de lekkerste erwten en bonen af. In 1972 heeft fotograaf A.
Halma uit Joure haar op de foto vastgelegd. Zij was de laatste kruidenierster die op deze manier haar grutterswaren in Joure
verkocht. Niet lang daarna is het boerderijtje afgebroken omdat het in slechte staat verkeerde, zoals de wandscheuren op de
foto laten zien. (met dank aan Jaap Halma en Jaap Langius)

