27ste jaargang | nummer 2 | maart/april 2021 | e 4,95

Titia Bergsma

sensatie
in Japan
Gerben Colmjon, yn
tsjinst fan it Frysk

Piebe Krediets
ganzenbord

Makkumer schippers
naar de Oostzee

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

€ 24,95

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

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

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

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

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

Te koop in de boekhandels en via www.frieslandpost.nl/webshop
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Tot ver in de 19de eeuw was Japan een extreem gesloten wereld. Nederlanders hadden er bij
hoge uitzondering een piepkleine handelspost: Deshima. In 1809 werd Jan Cock Blomhoff daar
magazijnmeester, later ‘opperhoofd’. Zijn vrouw was Titia Bergsma, geboren aan de Nieuwestad in
Leeuwarden. Ze stierf tweehonderd jaar geleden. Titia’s aanwezigheid in Japan was een sensatie: was
een buitenlander in Japan een bezienswaardigheid, een vrouwelijke buitenlander was ongekend. Daarbij:
ze kwam de shogun onder ogen, ze had rood haar, ze liep rechtop. En als klap op de vuurpijl: ze liep
naast haar man, in plaats van achter hem! Wie was deze Titia, tot heden in Japan vermaard?
In deze Fryslân het eerste artikel in een nieuwe reeks, over de Friese maritieme geschiedenis. Jelle Jan
Koopmans vertelt hoe Makkumer smakschippers zich ontwikkelden tot kustvaarders naar Baltische
streken.
Van ons nieuwe redactielid Henny Tuinhout-de Leeuw meteen een eerste bijdrage. Zij gaat onder meer
schrijven over objecten buiten Friesland - vooral in Enkhuizen - die een link hebben met de Friese
geschiedenis.
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PETER DE HAAN

Titia Bergsma:
wereldberoemd
in Japan
De in Leeuwarden geboren Titia Bergsma
(1786-1821) was de eerste westerse vrouw
die bewust tegen alle regels van de shogun
in een bezoek bracht aan Japan, een tot dat
moment voor Europese vrouwen eeuwenlang
hermetisch afgesloten land. Tot op de dag
van vandaag is ze in Japan zeer vermaard.
Op 2 april dit jaar is het 200 jaar geleden
dat ze in Den Haag overleed.

Op veel afbeeldingen heeft
Titia Japans aandoende
‘amandelogen’. Kennelijk lukt
het Japanners moeilijk om
‘westerse’ ogen af te beelden
of wil men dat niet. (Beeld
Paul Kramer)
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T

itia Bergsma werd geboren aan de Nieuwestad 63.
Op 12 maart werd ze in de Waalse kerk gedoopt.
Haar vader, mr. E.H. Bergsma, zou later lid worden
van wat nu de Hoge Raad heet. In 1804 ontmoette ze
Jan Cock Blomhoff. Nadat deze ‘partij’ eerst door vader
Bergsma was afgewezen, trouwde ze vele jaren later alsnog
met hem in Den Haag. Met hun zoontje Johannes en
een kindermeisje zeilden ze naar Batavia. Later gingen ze
vandaar met de Vrouwe Agatha naar het Japanse eilandje
Deshima aan het eind van een smalle baai bij Nagasaki.
Nadat Blomhoff er eerder magazijnmeester was geweest zou
hij nu de lucratieve post van opperhoofd vervullen op het
handelseiland als opvolger van Hendrik Doeff.
Japan was toen voor buitenlanders nog een groot mysterie. Naast een naburig klein eilandje voor Chinezen was

Deshima (ter grootte van De Dam) het enige venster naar
buiten en de enige verbinding met de westerse wereld. Op
deze ‘postzegel’ mochten sinds 1641 alleen Nederlandse
kooplieden verblijven, in de praktijk ging het om tussen
tien en vijftien mannen. Tegenover Hollandse stoffen stond
qua handel veelal Japans koper, goud, zilver en porselein.
Het vasteland was en bleef gesloten voor buitenlanders. De
Japanse controle op de Nederlanders en hun handelswaar
was buitengewoon strikt. Eens per jaar gingen er een of twee
schepen vanuit Batavia naar Deshima.

Buitenaards wezen
Toen Titia Bergsma er met haar man vlak na de Franse
Tijd heen voer en er in augustus 1817 aankwam, was er in

geen jaren contact tussen Deshima en Batavia (laat staan
Holland) geweest. Men was er ook onkundig van de meeste
ontwikkelingen die zich in Europa en in de laatste jaren van
Napoleon hadden afgespeeld. Wel hadden Engelsen geprobeerd - ervan uitgaande dat deze handelspost ook Frans was
geworden - de Nederlandse handelskolonie over te nemen,
zowel de Japanners als Doeff hadden zich daar echter tegen
verzet. Weinigen weten dat dit de enige plek op de aarde was
waar de Nederlandse driekleur in de Franse Tijd is blijven
wapperen, zo constateert Gijs van der Ham in zijn boek
De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen (2017).
Vooral het gegeven dat nota bene een westerse vrouw in 1817
een voet aan wal zette, veroorzaakte een enorme opschudding. Vergelijkbaar met wat er zou gebeuren als zich hier
ineens een marsmannetje aandiende. Blomhoff dacht dat de
strenge sakoku-regels in Japan als het om vrouwen ging in
dit geval wel soepel zouden worden toegepast, nu hij zo’n
belangrijke positie gekregen had. Hij rekende op de gouverneur van Nagasaki. Die liet het echtpaar inderdaad na flinke
aarzeling toe, maar moest daarna te rade gaan bij shogun
Tokugawa Ienari in Edo, het huidige Tokio.
Titia’s komst was hoe dan ook groot nieuws in Japan: men
had nog nooit een vrouw gezien met deze rode kleur haar,
met ronde ogen, heel afwijkende kleding, met parfum en een
rechte manier van lopen. En…. ze liep gewoon hand in hand
met haar man, in plaats van enkele stappen achter hem aan.
Dit ‘buitenaardse wezen’ werd overigens vergezeld van een
andere westerse vrouw, haar min Petronella Munts. Deze
kreeg echter veel minder aandacht dan haar meesteres Titia.

Titia, de vrouw van Jan Cock
Blomhoff, opperhoofd van
Deshima, kijkt naar haar
zoontje Johannes op de
arm van het dienstmeisje
Petronella Munts. Anoniem,
1817-1864. (Rijksmuseum)

Het verzoek van Blomhoff (via de gouverneur) om zijn vrouw
toe te laten, wees de shogun af. Sterker: de gouverneur van
Nagasaki die haar had toegestaan om bij aankomst het schip
te verlaten, kreeg weliswaar niet de doodstraf (gebruikelijk bij
zware schending van de regels), wel onmiddellijk de bons.
Titia heeft slechts drie maanden in Japan verbleven. Dat lijkt
kort, het was lang genoeg om twee eeuwen later nog een rol
te spelen in de Japanse portretcultuur. Vooral de artiesten
Kawahara Keiga en Isizaki Yushi kregen er geen genoeg van
haar in alle mogelijke poses, vaak met gezinsgenoten, af te
beelden. En die afbeeldingen zijn later, met talloze eigen interpretaties, gekopieerd in diverse ateliers die vaak van vader
op zoon overgaan.

Titiadesign als souvenir
Een verre nazaat van Titia, René Bersma (de ‘g’ in de naam
was intussen verloren gegaan), schreef het fraai vormgegeven boek Titia, de eerste westerse vrouw in Japan (2003)
en speelde de hoofdrol in de documentaire Verliefd op Titia
(2008) waaruit blijkt dat de Leeuwardense nog steeds in
diverse Japanse musea (Nagasaki, Tokio, Kobe) wordt
gekoesterd via prenten, houtsneden, zogenoemde rolschilOp deze (sake)fles staat Titia Bergsma met haar kind en een hond
afgebeeld. Vervaardigd in Japan, Arita, 1800-1850. (Keramiekmuseum
Princessehof/bruikleen Ottema-Kingma Stichting)

Geboortehuis van Titia
Bergsma aan Nieuwestad 63
in Leeuwarden. (Foto Peter
de Haan)
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Deze handrol uit circa 1840
biedt een inkijk op het
leven van de buitenlanders
op Deshima. Er wordt
badminton gespeeld en
de Japanse schilder heeft
exotische aspecten benadrukt:
geïmporteerde dieren en de
Europese gewoonte om als
groet de hoed af te nemen.
(Rijksmuseum)

Japans souvenir met een
afbeelding van Titia Bergsma.
(Foto K. van der Wolf)
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deringen en schilderijen. Een belangrijk groepsportret is
in 2008 door het Rijksmuseum van een nabestaande van
Blomhoff aangekocht. In de 19de eeuw was het ‘Titiadesign’
veruit het belangrijkste souvenir in Japan; de documentaire
maakt duidelijk dat ze ook nu nog voortleeft op honderden
souvenirs. Deze worden in massa-oplage verkocht, zonder
overigens dat men zich vaak bewust is van welke vrouw daaraan ten grondslag ligt.
Op het ‘Titiadesign’ is kenmerkend dat ze steeds naar links
kijkt, ze heeft vaak een paraplu als attribuut. Oorspronkelijk
werd ze vrijwel altijd afgebeeld met oorbellen, een haarkam,
een specifieke jurk en een rode koraalketting. Die kenmerken
zijn nog steeds bepalend, niet zelden kennen souvenirs anno
nu ook een eigen interpretatie, zoals een groene ketting.
Haar man heeft doorgaans een Hollandse pijp bij zich. Op
grotere afbeeldingen wordt vaak het hele gezin afgebeeld, bestaande uit Jan en Titia, hun zoontje Johannes (‘Jantje’), de
min Petronella Munts en hun Javaanse dienstbode Maraty.
Er waren in Nagasaki twee gildes voor schilders. Zij hadden
onder andere tot taak om alle exotische zaken die zich op
Deshima afspeelden nauwkeurig vast te leggen. Zo zijn er
afbeeldingen van Titia die op het klavier speelt, van het gezin
dat met gasten aan het eten is en andere zaken die zich

in het dagelijkse leven in en om de circa dertig huizen van
Deshima (het grootste was voor Blomhoff) afspeelden. Zo
maakte de beroemde schilder Ishikawa Moko bijvoorbeeld
een onbewerkt schilderij waar Titia wederom op de piano
speelt, het dienstmeisje Maraty drankjes brengt, Jan de pijp
rookt en Petronella de hand van Johannes vasthoudt: een en
al ‘Hollandse gezelligheid’ die later zou omslaan in een stilte
voor de storm die Titia zou treffen.
Dankzij al die afbeeldingen en diverse exact nagebouwde huizen, die nu een toeristische bezienswaardigheid vormen, kan
men in hedendaags Deshima nog steeds een goede indruk
krijgen van het toenmalige leven. Daar treft men bijvoorbeeld ook het soort typisch Europese bank aan dat op tal van
Titia-afbeeldingen te zien is en ook pijpen zoals gerookt door
Blomhoff ontbreken er niet.

Japanse iconografie
In de afbeeldingen zit, geheel volgens Japanse traditie,
weinig diepte. De ruimte waar Titia, Jan en hun gevolg in
zitten, wordt vaak niet afgebeeld. Het effect daarvan is dat
alle aandacht zich automatisch richt op de voor Japanners
zo exotische figuren. Opmerkelijk is verder dat het hoofd

Portret van de familie Cock Blomhoff, met van links naar rechts: Jan Cock Blomhoff, de min Petronella Munts, Titia Cock Blomhoff-Bergsma met
zoontje Jan en twee Javaanse bedienden. Schilderij door Isizaki Yushi (toegeschreven aan), 1817. (Rijksmuseum)

De baai van Nagasaki.
Nederlandse en Chinese
schepen liggen voor anker,
op de voorgrond wat
vissersbootjes. Links het
sikkelvormige Deshima,
dichtbebouwd en met de
vaderlandse driekleur fier in
top. Schilderij door Kawahara
Keiga, eerste helft 19de eeuw.
(Rijksmuseum)

van het zoontje Johannes meer lijkt op een volwassene in
miniformaat. Het weergeven van de leeftijd is voor Japanse
kunstenaars kennelijk geen relevant item.
Dat geldt ook voor het weergeven van de ‘westerse’ ogen
van Titia. Op veel afbeeldingen heeft Titia Japans aandoende
‘amandelogen’. Kennelijk lukt het Japanners moeilijk om
westerse ogen af te beelden of wil men dat niet. Aan het
schildertalent van de oorspronkelijke schilders ligt dat
niet: meester Kaiga had een grote naam, ook op het terrein
van het mengen van oosterse en westerse stijlen; hij was
door het Hof aangewezen om als correspondent-schilder
in Deshima te dienen en de ander, Isizaki Yushi, was zijn
leermeester. Deze moest van het Hof vooral de Chinezen in
Deshima visueel documenteren. Het atelier van de laatste
kende in Nagasaki liefst 700 volgelingen. De reputatie van
deze twee schilders, gecombineerd met hun bewondering
voor de in hun ogen unieke verschijning en levensstijl van
Titia heeft ongetwijfeld sterk bijgedragen aan de belangrijke
rol die Titia is blijven spelen in de Japanse iconografie en in
de Japanse kunst.

Titia werd na haar verblijf van drie maanden gedwongen om
met haar zoontje, min en dienstmeid weer terug te keren
met hetzelfde schip als waarmee zij gekomen was. Via
Batavia kwam ze naar Nederland waar ze al in 1821, puur van
verdriet, is gestorven. Ze werd begraven bij de Nieuwe Kerk
in Den Haag. Haar man bleef achter en vernam pas anderhalf jaar later van haar overlijden. <

> Meer weten?
• Karin van der Wolf, Titia
Bergsma. Friese charme betovert
Japanners, uitgave in eigen
beheer, maart 2021 (te koop bij
Keramiekmuseum Princessehof
en Fries Museum)
• Dichterscollectief Maandagdichters, Parelsnoer voor frou Bergsma, uitgave in eigen beheer,
maart 2021 (te bestellen via
roalduildriks@gmail.com)
• Gijs van der Ham, De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen, Amsterdam, 2017
• Documentaire van Paul Kramer,
Verliefd op Titia, 2008
• René Bersma, Titia, de eerste
westerse vrouw in Japan, Sint
Stevens Woluwe, 2003
Peter de Haan (Bolsward, 1949)
is publicist. Hij studeerde rechten
aan de RUG en was beleidsadviseur bij provincie Fryslân.

Wat herinnert er anno nu in Leeuwarden nog aan Titia Bergsma?
Naast haar geboortehuis-met-informatiepaneel en haar doopakte (in de collectie van
Historisch Centrum Leeuwarden) zijn twee plekken van belang. Op het plafond in de
ontvangsthal van het Leeuwarder stadhuis zijn zo’n dertig beroemde Leeuwarders
afgebeeld, waaronder een treffende afbeelding van Titia Bergsma. In Keramiekmuseum
Princessehof is een prachtige vaas, door Nanne Ottema in 1933 aangeschaft. Op deze
vaas uit circa 1850, in de vorm van een sakefles (sake is de nationale Japanse drank),
staan op de ene kant Titia met haar zoontje en hondje afgebeeld en op de andere kant
ziet men twee andere personen. Dat moeten, afgaande op hun kleding, twee Chinezen
zijn geweest die Deshima hebben bezocht.
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FRYSKE BEWEGERS: GERBEN COLMJON

‘Wy, wy litte ús
tale net farre’
Gerben Colmjon moat in behindich mantsje west ha. Op de iennige foto
dy’t fan him bewarre is, eaget er dimmen. In ‘lytse bodder’ yn de Fryske
striid is er wol neamd. Dochs hat er nei de dea fan Harmen Sytstra de
Fryske Beweging geande hâlden, sadat fûlere geasten as Troelstra en
Kalma it letter fan him oernimme koenen. Troch selsstúdzje hat Colmjon
him opwurke ta argivaris-bibliotekaris fan Fryslân. Hy hat him sawat dea
skrept yn tsjinst fan it Frysk.

G

erben Colmjon (1828-1884)
waard berne yn Ljouwert, dêr’t
syn heit in winkel yn bjinders,
boarstels en fegers hie. Hy koe goed
leare (en hâlde ek fan learen), mar op
syn alfde moast er fan skoalle om mei te
helpen yn it bedriuw. Colmjon hat troch
selsstúdzje in soad byleard, hy koe letter
‘Engelsch, Hoogduitsch, Zweedsch,
Deensch en Latijns en zelfs enigermate
Grieks’. Yn ’e hûs waard Ljouwertersk
praat, mar by it útsuteljen fan bestellingen
kaam er bûten de stêd ek yn oanrekking
mei it ‘boerefrysk’. Yn liddige oeren
sneupte er in soad yn boeken om en
mei in freon skreau er lange romantyske
fersen. Troch in lêsgroep kaam er yn ’e
kunde mei Jac. van Loon (1821-1903), ien
fan de oprjochters fan it Frysk Selskip,
stienfabrikant en letter deputearre.
Van Loon hat Colmjon de jierren troch
stipe en him by de Fryske Beweging
behelle. Colmjon krige ek kontakt mei
Tiede Roelofs Dykstra (1820-1862), ek
in man fan it Frysk Selskip, dy’t him elke
wike les joech yn âlde en nije talen. De
mannen hienen dúdlik betrouwen yn
de ‘ienfâldige boargerjonge’, sy hienen
goed yn ’e rekken dat der in soad kriich
yn Colmjon siet en hy himsels ferbetterje
woe. Underwilens hie Colmjon ferkearing
krigen mei Marijke Groothelm (18301883), dochter fan in Ljouwerter keapman.
Sy trouden yn 1855 en soenen fiif bern
8

krije. Doe’t yn 1858 syn heit ferstoar, stie
Colmjon foar in swiere kar: soe er de
winkel oernimme (mei in fêst ynkommen)
of wurk sykje dat him mear foldwaning
joech? It waard it lêste, in boekwinkeltsje
yn de Easterstrjitte. De fertsjinsten wienen
lykwols behyplik en dêrom socht Colmjon
nei bybaantsjes, lykas korrektor by in
printerij, it skriuwen fan ferfolchstikken
foar in krante en agint foar in fersekering.

Nij libben yn it Frysk
Colmjon wie yn 1849 lid wurden fan it
Frysk Selskip (oprjochte yn 1844). Dit wie
yn in tiid fan grut optimisme en fûle aksje,
it Selskip woe it Frysk nij libben ynblaze.
Op kritejûnen waarden Fryske stikken
foarlêzen en waard serieus peteare oer
de taal en de skiednis fan Fryslân. It
biedwurd wie: ‘Tael end folksbistean
hingje oan ien, as siel end lichem by da
minske.’ Yn 1851 waard Colmjon skriuwer
fan de krite Ljouwert en yn 1862 skriuwer
fan it Selskip. Yn dy posysje (mei Van
Loon as foarsitter) hat Colmjon in ôfgrys
lik soad wurk ferset. Van Loon hie oare
droktmen en dêrom kaam it measte wurk
foar Colmjon op.
Yn de earste jierren fan it Selskip hienen
de mannen in soad striden oer de
stavering fan it Frysk. Skriuwers as
Joast Halbertsma en Waling Dykstra
keazen foar in stavering dy’t ûntliend

Iennige foto dy't fan Gerben Colmjon bewarre is. (Tresoar)

DOEKE SIJENS

wie oan it Hollânsk om’t minsken dy frij flot lêze koenen.
Harmen Sytstra wie folle radikaler, hy woe mei de stavering
werom nei it Aldfrysk. Hy ûntwikkele de Iduna-stavering,
dy’t foar de measte minsken net nei te kommen wie.
Idealisme hâldt men net lang fol, sa’t ek de Jongfriezen
letter fernimme soenen. Nei in jier as tweintich begûn it
kritelibben te ferrinnen, leden kamen allinnich noch de doar
út foar (Fryske) toanielopfieringen. Mooglik wie Colmjon ek
wol fan betinken dat it Frysk net allinnich brûkt wurde mocht
om inoar grappen te fertellen, mar hy wie in realist. Hy hat
der alles oan dien om ienheid yn de beweging te bringen,
bygelyks troch in brûkbere stavering te ûntwikkeljen. Sa
ûntstie yn 1879 de Selskipsstavering, dy’t lang liedend bleaun
is. Earder hie Colmjon al in Beknopte Friesche Spraakkunst
voor den tegenwoordige tijd (1863) publisearre. Hy akseptearre
as samler fan de Selskipsblêden dat lang net alle bydragen
fan like heech nivo wêze koenen, hy naam dan ek moai
wat folksaardige teksten op. Sa kamen der wól mear lêzers
fan it Frysk. Colmjon levere bytiden sels ek wurk, meast
oersettingen. It literêre nivo wie net heech, mar it liet wol
goed syn talekennis sjen. Ien fan syn fersen hat as refrein:
‘Wy, wy litte ús tale net farre.’ Yn 1867 naam er de opdracht
fan it Selskip oan om in Frysk wurdboek gear te stallen,
mei help fan tritich meiwurkers, mar dizze put wie ek foar
Colmjon te grut en hy is net fierder kommen as de letter I.

Oare wegen
Colmjon hie kunde oan Waling Dykstra en dy frege him yn
1863 as syn maat foar it Winterjûnenocht. Om’t Colmjon de
ynkomsten goed brûke koe, hat er fiif jier lang elke winter mei
Dykstra de provinsje bereizge. Dykstra hie skerpe mieningen oer de Fryske Beweging en Colmjon mocht dêr wol oer.
Om’t Dykstra de measte foardrachten skreau en ek it meast
populêr by it publyk wie, ferdielden se de ynkomsten neffens
de ferhâlding 5:3.
Yn 1868 kaam de funksje fan argivaris-bibliotekaris fan
Fryslân frij. Colmjon hat op dy funksje sollisitearre en dat lit
wol sjen hoe wis oft er him fielde al hie er dan gjin inkelde
oplieding. Syn foargonger, dr. Eelco Verwijs, wie dan ek
frijwat rekke, dat sa’n gewoan mantsje mei 22 fan de 38
stimmen troch de Steateleden keazen waard. De beneaming
lit sjen dat Colmjon ûnderwilens moai wat konneksjes
ûnder de Steateleden hie. Neffens Verwijs wie Colmjon
net iens by steat om goed printkladden nei te sjen fan
biblioteekpublikaasjes en sa wienen der mear - Colmjon koe
doe net iens Latyn. Se ha de minister sa fier krigen dat er in
pear jier lang de rykssubsydzje foar de funksje ynhâlde,
sadat Colmjon in leger traktemint krige. ‘Ja freon!,’ skreau
Waling Dykstra net in bytsje jaloersk, ‘Jy komme nou yn
Walhalla, mar ik sit yet yn ’t fagefjûr, en honear sil ik der
út komme?’ Colmjon syn boekhannel waard troch Dykstra
oernommen.

Eelco Verwijs wie de
foargonger fan Colmjon
as argivaris-bibliotekaris.
Neffens Verwijs wie Colmjon
net iens by steat om goed
printkladden nei te sjen
fan biblioteekpublikaasjes.
(Tresoar, fotoreproduksje
fan in lito makke nei in
daguerreotypie troch
J.P. Berghaus, yn 1857)

Side út it Oera Linda-boek.
(Tresoar)

Yn syn nije funksje wie Colmjon goed op syn plak. Syn leafde
foar boeken, it Frysk en skiednis krige no syn gerak. Troch
it hegere traktemint koe er syn bybaantsje oerjaan. Om’t
Verwijs it sitte liet, moast er himsels ynwurkje. Alle dagen
moast er minsken yn it argyf helpe mei ‘historische nasporingen’. Elk jier die er ferslach fan syn wurksumheden en
dan moast er wol tajaan dat ‘het archief geen druk bezoek
ten deel viel’. Dêrmei hâlde er namste mear tiid oer foar alle

Yn Ljouwert, Op de kelders,
is Colmjon berne. Syn heit
hie dêr in winkel yn bjinders,
boarstels en fegers. Foto út
1893. (Tresoar)
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FRYSKE BEWEGERS: GERBEN COLMJON
earsten dy’t resolút ôfweefde mei it Oera Linda-boek.
Colmjon wie, yn ferliking mei mannen as Waling Dykstra
of Harmen Sytstra, net in radikaal. Hy hie in skerp ferstân,
mar gie altyd hoeden te wurk, hy woe gjin spul. As er earne
sprekke moast, hie er alles earst op papier set, hy liet him net
ferrifelje. Gekoanstekkerich waard er wolris de Friese Nachtegaal neamd, in fûgeltsje mei in beheind lûd. Mar hy hat yn
de Fryske Beweging in soad saken op oarder brocht, lykas de
stavering. Ek hat er de kontakten mei Noard-Fryslân oanhelle.

Friese Nachtegaal
Waling Dykstra frege Gerben
Colmjon yn 1863 as syn maat
foar it Winterjûnenocht.
Fiif jier lang reizgen se
winterdeis troch de provinsje.
(Wikimedia)

opdrachten, dy’t noch altyd syn kant opkamen. Sa hat er yn
1871 in Systematische Catalogus der Prov. Bibliotheek van Friesland útbrocht, yn itselde jier ferskynde ek de earste Rimen
en Teltsjes fan de Halbertsma’s, sekuer byinoar brocht troch
Colmjon. Hy hâlde him ek dwaande mei echte âldheden,
lykas it Register van oorkonden (1884). It wie sinnich wurk en
der wie altyd wol ien mei krityk.
Yn 1879 publisearre er It evangeelje fen Lukas. Hjirfoar brûkte
er foar it earst de offisjele Selskipsstavering. ‘Yn sa’n Hollânske stavering is it Frysk nin Frysk mear, mar in Hollânske
boeretongfal’ wie it betinken fan Johan Winkler. Troch syn
wurk kaam ek it Oera Linda-boek op syn paad, in hânskrift
dat yn 1867 ‘ûntdutsen’ wie en foar grut opskuor soarge hie.
Dr. Ottema wie fan betinken dat it opnommen wurde moast
yn de Provinsjale Biblioteek en dat Colmjon foar in Nijfryske
oersetting soargje moast. Sadree’t Colmjon it hânskrift yn
1871 besjoen en lêzen hie, wie er der wis fan dat it om in
ferfalsking gie. Yn in moai heldere brief oan Ottema brûkte
er taalkundige beswieren om it hânskrift ôf te wizen. Ottema
wie dêr fansels net wiis mei, it wie neffens him ‘te bespottelijk om er op te antwoorden.’ Colmjon wie sa ien fan de
Grêf fan Gerben Colmjon op
it hôf oan de Spanjertsleane
te Ljouwert yn 1994. (Tresoar,
foto Andrys Stienstra)

> Mear lêze?
Ds. J.J. Kalma, Gerben
Colmjon. Hoeder fan it Selskip
(Paedsljochters 1), Assen, 1946
Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk by
de Leeuwarder Courant.

10

Colmjon hie net folle hoop dat it Frysk oerlibje soe, mar hy
hat der alles oan dien om de fundaminten te ferstevigjen.
Lykas elke autodidakt woe er himsels graach bewize en naam
alle opdrachten oan. Sa is er hurd âld wurden. Oan syn wurk
yn de bjinderwurkpleats fan syn heit hie er swakke longen
oerhâlden en nei’t syn frou yn 1883 ferstoarn wie, gie it mei
syn sûnens hurd efterút. Salang’t it koe, wurke er troch.
Krekt nei krysttiid 1884 is er weirekke. By de begraffenis
wienen fansels in soad sprekkers. Syn mentor Jac. van Loon
beneamde by dy gelegenheid nochris de ‘schier rustelooze
werkzaamheid’ fan Colmjon. <

Jacobus van Loon yn 1873.
Hy hat Colmjon de jierren
troch stipe en him by de
Fryske Beweging behelle.
(Tresoar, foto C.B. Broersma)

Harmen Sytstra woe mei
de stavering werom nei it
Aldfrysk. Hy ûntwikkele de
Iduna-stavering, dy’t foar de
measte minsken net nei te
kommen wie. (Tresoar)

Pakesizzer
Gerben Colmjon hie in pakesizzer mei deselde namme,
dy’t syn spoaren yn de Hollânske literatuer fertsjinne
hat. Gerben Colmjon Jr (1899-1972) hie lykwols in hiel
oar aard as syn pake. Hy mocht graach pleagje en
narje. Moai wat fan syn boeken binne kontroversjeel. Yn
1954 brocht er That thusendigtste jâr út, neffens him in
Saksysk hânskrift dat er by syn mouike Hiltsje Colmjon
op souder fûn hie. Oars as by it Oera Linda-boek wienen
der mar bytsje minsken dy’t dit serieus namen.
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SYTZE VAN DER VEEN

Ganzenbord
op z’n Fries
In 1880 maakte steendrukker Piebe Krediet een
Friese versie van het eeuwenoude ganzenbord.
Het gezelschapsspel is van middeleeuwse origine
en verbreidde zich vanaf de 17de eeuw over heel
Europa. De oudst bekende Nederlandse versie is een
krullerige kopergravure uit 1624, getiteld ‘Het nieuw en
vermaeckelyck ghanse-spel’. Omdat het spiraalvormige
spel met zijn 63 vakjes de spelers zowel tegenslagen
als meevallers biedt, is het ook een symbool voor de
wisselvalligheid van het bestaan. Krediet transformeerde
deze zinnebeeldige levensreis in een reis door Friesland.

P

iebe Krediet (1855-1936) werd geboren in Heerenveen,
tevens de plaats waar hij zijn spel laat beginnen.
Hij kon mooi tekenen en combineerde dat met zijn
lithografische kennis in een ganzenbord met plaatjes van Friese
bezienswaardigheden. Het bord geeft daarmee een indruk van
wat omstreeks 1880 gezien werd als ‘herkenbaar Fries’. Volgens
Christine Sinninghe Damsté, verzamelaar en kenner van oude
gezelschapsspellen, was hij de ontluikende Fryske Beweging
toegedaan en wilde hij de schoonheid en rijke historie van de
provincie laten zien. Zijn ganzenbord is de huiselijke tegenhanger
van het Winterjûnenocht waarmee Waling Dykstra in deze jaren de
boer opging.
De uitwerking impliceerde een wandeltocht door de provincie,
want de lokaalspoorlijnen waren nog niet aangelegd en fietsen zouden pas na de eeuwwisseling gangbaar worden. Gedurende enige
maanden, waarschijnlijk in de zomer van 1879, zwierf Piebe Krediet
op zijn elf-en-dertigst door Friesland om tekeningen te maken.

Van Oldehove naar oorijzer
Terug in Heerenveen zette hij zijn tekeningen over op de steen en
op 14 juli 1880 kondigde de firma Krediet en Zoon in de Leeuwarder Courant de nieuwe ‘ganzenbrief’ aan, zoals het ganzenbord
in Friesland vanouds werd genoemd. Piebe Krediet had veel werk
gemaakt van zijn lithografische meesterproef, die was uitgevoerd
met elegante kleuraccenten. De afbeeldingen waren gedrukt in

Ganzenbord ‘Reis door Friesland’ met vijftig afbeeldingen van Friese
bezienswaardigheden, getekend door Piebe Krediet. Lithografie, gedrukt en
uitgegeven door Krediet en Zoon, Heerenveen 1880. (Tresoar)
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De route
Als Piebe Krediet de ommelandse route van zijn spel volgde, ging hij van Heerenveen naar Appelscha, keerde daar om, liep via Weststellingwerf naar
Lemmer en vervolgens via Balk en Woudsend met een noordwaartse bocht naar Joure en Akkrum. Bij Oldeboorn dook hij de Wouden in en wandelde via
Gorredijk en Beetsterzwaag naar Drachten en Surhuisterveen, om vandaar met een noordwestelijke zwieper in Veenwouden te belanden. Daarna maakte
hij een oostelijk ommetje naar Veenklooster, kuierde noordwaarts naar Dokkum en Holwerd en hield via de Waddenkust en het Bildt aan op Harlingen.
Langs de Zuiderzeekust zakte hij af naar Stavoren en beende toen langs de Fluessen landinwaarts naar Heeg, IJlst en Sneek, om daar weer in westelijke
richting af te buigen naar Bolsward en Franeker. Een omtrekkende beweging ten zuiden van Leeuwarden voerde hem nog eens naar de Wouden, ditmaal
naar Bergum. Daar maakte hij rechtsomkeert en stevende via Quatrebras en Hardegarijp eindelijk in een rechte lijn af op Leeuwarden, zijnde nummer
63 en de finale.

Het bordspel uit 1900. Op het middenveld de spelregels in boekdruk en afbeeldingen van de stad Leeuwarden. In de vakjes 62 verschillende stads- en dorpsgezichten in Friesland.
(Rijksmuseum)
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zwart-wit, maar de doorgaande spiralen hadden een belijning
in blauw en geel. De staande lijnen aan weerskanten van
de vakjes waren uitgevoerd in helder rood, evenals de grote
nummers in de dertien vakjes zonder afbeelding. Het spel
in zijn geheel werd omlijst door een kader in geel, blauw en
rood. ‘Reis door Friesland’ kreeg een oplage van 4.000 exemplaren, die voor een kwartje per stuk werden verkocht.
De spelregels zijn afgedrukt in het middenveld, naast de
Leeuwarder stadsgezichten bij nummer 63: de Oldehove
en het in 1880 voltooide Beurs- en Waaggebouw op het
Zaailand. Ook de vier hoeken van het spel zijn geïllustreerd.
Rechtsonder, als openingsbeeld, staat de Oude Koemarkt
in Heerenveen met Crackstate, toen in gebruik als gerechtsgebouw. Rechtsboven is een vrouwenhoofd te zien, getooid
met de muts en het oorijzer van de Friese klederdracht.
Linksonder tekende hij het Halbertsmahuis in Grouw, waarvan de gevel sinds 1879 was getooid met reliëfs van Joost en
Eeltje Halbertsma – blijkbaar was er te weinig ruimte voor
broer Tjalling, of werd diens aandeel in de Rimen en Teltsjes
voor deze eer te gering bevonden. Linksboven is het Menno
Simonskerkje van Witmarsum afgebeeld, dat in 1878 was afgebroken en ten tijde van Piebes bezoek niet meer bestond.
Hij tekende daarom de ‘photographie’ na, die de Sneker
fotograaf Roelof Elzinga kort voor de afbraak maakte van het
doperse heiligdom op de plek van Menno’s 16de-eeuwse
‘preekhuis’. Sinds 2008 staat daar een open staalconstructie
met de contouren van de verdwenen kerk, als houvast voor
doopsgezinde bedevaartgangers uit de hele wereld.

Van put naar mummies
‘Reis door Friesland’ hield de traditionele negenworpen in
ere: wie bij de eerste worp 5+4 gooide – ‘de goede negen’ –
stootte meteen door naar vak 53 met het Poptagasthuis in
Marssum. Wie 6+3 gooide – ‘de kwade negen’ – belandde op
nummer 26 in de school van Surhuisterveen (in 1879 speelde
daar een geruchtmakende affaire, omdat de onderwijzer
werd beschuldigd van turfdiefstal). De vaste onderdelen van
het spel werden door Piebe Krediet vertaald in Friese bijzonderheden. Nummer 6 was het tolhek bij de Tjongerbrug in

Piebe Krediet op latere
leeftijd. (Historisch Centrum
Leeuwarden)

Oldeberkoop: wie daar kwam, moest een fiche betalen aan
de pot en mocht dan doorgaan naar 12 (de brug van Echten).
De herberg waar de speler een beurt moest overslaan (19)
was het Tolhuis in Joure, een etablissement dat nog steeds
bestaat. Op 31 fungeerde de Bonifatiusfontein in Dokkum als
put, op 52 deed het ‘Krankzinnigengesticht’ in het voormalige Academiegebouw van Franeker dienst als gevangenis.
De dood met de verplichting opnieuw te beginnen (58) werd
gesymboliseerd door de mummies van Wieuwerd. Het doolhof (42) werd aangeduid door een kaartje van Molkwerum,
waar volgens de overlevering iedereen verdwaalde.
In 1885 begon Piebe Krediet een eigen steendrukkerij in
Leeuwarden, achtereenvolgens aan de Grote Hoogstraat,
de Eewal en de Voorstreek. ‘Reis door Friesland’ was een
succes en in 1889 verscheen een tweede, licht gewijzigde
druk. In 1900 bracht hij een fraaie derde editie uit, opnieuw
bijgewerkt en geheel uitgevoerd in vierkleurendruk. In 1929,
op zijn oude dag, maakte hij nog mee dat van de eerste
editie – bijna vijftig jaar later – een ongekleurd facsimile in
koperdiepdruk verscheen, uitgegeven door de Leeuwarder
boekhandelaar D. Nieuwenhuis. Piebes achterkleinzoon Robi
Dattatreya verzorgde in 2000 een beperkte heruitgave op
basis van een scan van het spel van 1880, waarvan een gaaf
exemplaar in de familie bewaard is gebleven. <

De familie Krediet
De grootvader van Piebe Krediet, Jacob Christoffel Krediet, was in Heerenveen als jongeman in dienst gekomen bij boekhandelaar Jan Spanjaard, een aangetrouwde oom. Spanjaard overleed in 1820 en vier jaar later nam Jacob de (kantoor)
boekhandel annex binderij over van diens weduwe, Roelofje Krediet. Jacobs oudste zoon Gerrit kwam omstreeks 1840
in de zaak, die werd uitgebreid met een steendrukkerij. Vanaf de jaren zestig bevat de Leeuwarder Courant annonces van
‘Steendrukkerij, Boek- en Bijbelbinderij Krediet en Zoon’. Gerrits zoon Piebe, voorbestemd voor het familiebedrijf, leerde
in München de fijne kneepjes van de lithografie. Bovendien had deze telg van de derde generatie een mooie hand van
tekenen. Na terugkeer in Heerenveen kreeg Piebe het plan om zijn lithografische kennis en tekenvaardigheid te combineren in een ganzenbord.

Verder lezen?
• Christine Sinninghe DamstéHopperus Buma, Op reis door
Friesland met Piebe Krediet,
uitgave in eigen beheer, 2020
(te koop bij de Afûk en
Historisch Centrum Leeuwarden
en te bestellen bij
christinedamste@home.nl)

Sytze van der Veen (Kollum,
1952) studeerde geschiedenis
in Groningen en Amsterdam,
en promoveerde in 2007 op Een
Spaanse Groninger in Marokko. De
levens van Johan Willem Ripperda,
1682-1737. Tot 2020 was hij eindredacteur van het tijdschrift De
Boekenwereld, uitgegeven door een
combinatie van wetenschappelijke
bibliotheken.
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VANAF DE OVERKANT

HENNY TUINHOUT-DE LEEUW

De zee scheidt, de zee verbindt
Door de eeuwen heen heeft de Zuiderzee
Friesland en Noord-Holland van elkaar
gescheiden, maar in niet mindere mate met elkaar
verbonden. Met botters, aken en jollen komen
bewoners van de oost-, zuid- en westwal met
elkaar in contact en de handel en visserij zorgen
voor grote drukte op de zee. De aanleg van de
Afsluitdijk en Houtribdijk vergroot in de 20ste
eeuw de mogelijkheden om contact te leggen.

M

edewerkers van de 24 instellingen uit het
Netwerk Zuiderzeecollectie maken (sinds
2016) veel gebruik van deze wegen. Dit
samenwerkingsverband werkt onder andere aan een
gezamenlijke online presentatie van hun collecties om zo een
geïntegreerde Zuiderzeecollectie te tonen. Bovendien worden
er gezamenlijk ontwikkelde reizende tentoonstellingen
gemaakt en vindt er op veel vlakken uitwisseling van kennis
en ervaringen plaats.
Die samenwerking tussen instellingen van rondom de voormalige Zuiderzee is niet nieuw. Al bij de oprichting van het
Zuiderzeemuseum is de band met collega’s goed. De eerste
directeur van het museum Siebe Jan Bouma (1899-1959)
reist halverwege de 20ste eeuw veel rond het IJsselmeer en
maakt onderweg duizenden tekeningen en foto’s om het gebied en het verdwijnende culturele erfgoed vast te leggen. Hij
maakt daarbij uiteraard ook kennis met andere hoeders van
dat erfgoed. Het zijn deze contacten die hem veel tips zullen
opleveren voor de collectie van het Zuiderzeemuseum.

Molkwerumer linnenkast
Molkwerumer kast van beschilderd naaldhout. Lang is aangenomen dat de kast in de eerste helft van de
19de eeuw gemaakt is. Recent onderzoek naar materialen en gereedschapssporen dateert de kast aan
het begin van de 20ste eeuw en duidt hem als een kopie van een zelfde soort kast uit de collectie van het
Fries Museum. (Zuiderzeemuseum, Enkhuizen)

In de nieuwe rubriek ‘Vanaf de overkant’ schrijft Henny
Tuinhout-de Leeuw over objecten uit de collectie van het
Zuiderzeemuseum die een relatie hebben met Friesland.
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Zo vinden we in het collectiearchief een briefwisseling uit
februari 1950 tussen Bouma en Abraham Wassenbergh
(1897-1992), de toenmalige directeur van het Fries Museum.
Wassenbergh heeft weer eens een rondje langs de antiquairs
in Groningen gedaan en ziet bij een van hen een Molkwerumer beschilderde kast staan. Hoewel de beschildering
volgens hem van een iets mindere kwaliteit is dan het exemplaar dat het Fries Museum al heeft en de kast van de antiquair bovendien iets kleiner van formaat is, is Wassenbergh
toch van mening dat de kast een goede toevoeging aan de
collectie van het Zuiderzeemuseum zal zijn. Hij waarschuwt
Bouma nog even voor het onderhandelen met de betreffende
antiquair: ‘Nieuwenhuis schijnt op geld gebied niet soepel te
zijn.’ Bouma aarzelt geen moment en neemt contact op met

de verkoper, overigens ook een bekende van hem. Nog geen
drie dagen later laat hij zijn ‘amice’ Wassenbergh weten dat
hij de kast voor een goede prijs heeft weten aan te schaffen:
‘Wanneer de kast zo is, als jij zegt, dan geloof ik niet dat hij
voor dit geld te duur zal zijn.’ Hij vaart blind op het oordeel
van Wassenbergh en dankt hem zeer voor deze tip.
De briefwisseling gaat over een beschilderde vierdeurs Molkwerumer linnenkast op schamels. De kast is gemaakt van
naaldhout en is deels gemarmerd en deels met decoraties
van bloem- en bladranken beschilderd. Op de deuren van de
kast zijn de vier evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en
Johannes afgebeeld. Ze zitten in een landschap met bomen
en zijn vergezeld door hun symbolen de engel, leeuw, rund en
adelaar. Onder de deuren zit over de gehele breedte van de
kast een lade met twee knoppen. In een linnenkast is alleen
bij de allerrijksten slechts linnengoed te vinden. In armere
kringen wordt er ook kleding in opgehangen en wordt het
meest kostbare bezit van de familie er in bewaard, zoals het
kerkboek. De herkomst van de kast is helaas niet bekend en
hoewel een meubelstuk soms naar een plaats genoemd is,
hoeft dat niet altijd iets te zeggen over waar het gemaakt is.

Nieuwe inzichten
Vanaf de 17de eeuw zijn in Nederland door witwerkers
eenvoudige naaldhouten meubels gemaakt en beschilderd met effen kleuren, materiaalimitaties en decoratieve
patronen en voorstellingen. Door het goedkopere naaldhout
weg te werken achter een laag verf zijn er meer kopers voor
te vinden en kan er wat meer geld voor worden gevraagd.
Desondanks zijn de meubels een veel goedkoper alternatief
voor exemplaren van loofhoutsoorten als mahonie en eiken
die schrijnwerkers maken. Het meubel is door de beschildering tegelijkertijd beter beschermd tegen vocht en is voor de
vrouw des huizes makkelijker schoon te houden.
Recent onderzoek naar onder andere materialen, verflagen
en gereedschapssporen wijst uit dat het merendeel van de

overgeleverde beschilderde meubels van naaldhout aan het
begin van de 20ste eeuw een overschildering krijgt naar de
smaak van die tijd, die soms teruggrijpt op de beschildering
van veel oudere meubels. Bij deze Molkwerumer kast van
het Zuiderzeemuseum blijkt zelfs dat het gehele meubel een
vroeg 20ste-eeuwse kopie is naar het 17de-eeuwse exemplaar
van het Fries Museum. Hoewel Wassenbergh de kast in 1950
beschrijft als een ‘zuiver’ Molkwerumer exemplaar, is hem
het kwaliteitsverschil in de beschildering al niet ontgaan. De
kast werpt met deze nieuwe datering een interessant licht op
de vraag naar beschilderd meubilair in het Zuiderzeegebied
aan het begin van de 20ste eeuw. <

Aquarel van een gezicht op
Lemmer, in 1953 gemaakt
door Siebe Jan Bouma,
de eerste directeur van
het Zuiderzeemuseum,
tijdens een van zijn reizen
door het Zuiderzeegebied.
(Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen)

> Meer weten?
• Hans Piena, Kleurrijk Nederland.
Beschilderd Meubilair tussen
1600-1930, dissertatie, 2020
• www.zuiderzeecollectie.nl

Abraham Wassenbergh, directeur van het Fries Museum, tipte Bouma
over de Molkwerumer kast. De foto toont hem bij zijn afscheid in 1963
bij het Popta-zilver. (Tresoar, foto S. Andringa)

Directeur Siebe Jan Bouma tijdens een van zijn werkbezoeken in het
Zuiderzeegebied halverwege de 20ste eeuw. (Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen)

Henny Tuinhout-de Leeuw
(Leeuwarden, 1986)
studeerde Keltische talen en
cultuur, kunstgeschiedenis
en museumstudies en
werkt als registrar bij het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
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HERVORMING

JAN DIRK WASSENAAR

Epo van Douma,
Hervormer uit Huizum

De Dorpskerk van
Leeuwarden-Huizum.

Epo van Douma was een Friese edelman, die van 1542 tot 1602 leefde. Hij schonk een van de
kerkklokken aan de Dorpskerk in Huizum-Leeuwarden en ligt er ook begraven. In 1881 schreef
predikant G.H. van Borssum Waalkes een lijvig, gedocumenteerd artikel over de grote voorvechter van
de Hervorming en ontrukte hem zo aan de vergetelheid.

E
Het interieur van de Dorpskerk
van Leeuwarden-Huizum.
(Archief Regnerus Steensma)
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po van Douma werd op St. Jansdag, 24 juni, 1542 op
Abbinga State te Huizum geboren als zoon van de
edelen Goffe van Douma en Wick Abbingha. Hij bleef
enig kind. Het voorgeslacht van Goffe, dat aanzien genoot,
stamde uit Langweer en Irnsum. Vóór en tijdens de twisten
tussen Schieringers en Vetkopers werd de familie bekend. De
afkomst van Wick is terug te leiden tot de graven van Holland.
Epo van Douma werd geboren in een tijd waarin hervormingsgezinde ideeën toenamen. Het lijkt erop dat zijn
vader daar de invloed van heeft ondergaan. Bekend is, dat
hij bezwaren had om zowel in Huizum als in Franeker de
patroon en de priesters te betalen wat altijd door zijn familie
was opgebracht. De rechterlijke macht moest eraan te pas

Epo van Douma trad toe tot
het verbond van de edelen
dat in 1566 een smeekschrift
aan landvoogdes Margaretha
van Parma richtte. In het
stuk veroordeelden zij de inquisitie in felle bewoordingen
en dreigden zij nauwelijks
verholen met gewapende opstand als er geen einde aan
de vervolging zou komen.
Prent door Salomon Savery
(toegeschreven aan),
1620-1678. (Rijksmuseum)

komen om de zaak in orde te krijgen. Over de opvoeding van
en het onderwijs aan Epo is niets met zekerheid te zeggen.
Zijn biograaf Van Borssum Waalkes vermoedt dat hij in de
kring van zijn ouders en verdere familie belangstelling voor
de beweging van de Hervorming en van de vrijheid van Friesland meegekregen heeft.
Epo van Douma trad toe tot het verbond van de edelen dat
in 1566 een smeekschrift aan landvoogdes Margaretha van
Parma richtte. In het stuk veroordeelden zij de inquisitie in
felle bewoordingen en dreigden zij nauwelijks verholen met
gewapende opstand als er geen einde aan de vervolging
zou komen. De actie van de edelen had niet het gewenste
resultaat.
Na allerlei politieke verwikkelingen werden Epo van Douma
en anderen bij verbeurdverklaring van hun bezittingen
gedagvaard om op 11 februari 1568 bij de hertog van Alva of
zijn gemachtigde in Brussel te verschijnen. Toen was hij al
naar Emden gevlucht. Had de indaging op 9 en 10 januari
plaatsgevonden, de reactie daarop van de uitgeweken edelen
dateert van 29 januari. Het betreft een protest aan het adres
van de Staten. Niet alleen de naam van Van Douma staat
eronder, als eerste zelfs, ook die van de Huizumer Hessel
van Feijtsma en die van Epo van Bootsma, die mogelijk ook
uit dat dorp kwam. Ook de pastoor, Andreas, was naar Emden uitgeweken. Hij behoorde tot de geestelijken die in 1567,
toen Arenberg – stadhouder onder koning Filips II en militair
onder landvoogd Alva – de katholieke godsdienst in Friesland kwam herstellen en beschermen, moesten vluchten.
Het is niet bekend wat Epo van Douma ten tijde van zijn ballingschap gedaan heeft. Van Borssum Waalkes vermoedt dat
hij Lodewijk van Nassau in zijn strijd tegen de Spaanse heer-

schappij heeft ondersteund, maar dat is niet zeker. De auteur
voegt er aan toe: ‘Evenmin kunnen wij ons voorstellen, dat
zij, wat het godsdienstige aangaat, zullen hebben stil gezeten.’ Er is wel een getuigenis van Gellius Snecanus over Epo
van Douma bewaard gebleven. Hij was priester in Giekerk,
maar werd omwille van het geloof verbannen. Hij vluchtte
naar Emden. Later keerde hij terug, en wel naar Leeuwarden.
In de opdracht van zijn geschrift De Magistratu wijdt hij de
pennenvrucht toe aan enkele edelen in Friesland met wie
hij ‘in de ballingschap ter wille van de zuivere leer van Jezus
Christus en de vrijheid des vaderlands’ had verkeerd. Een
van die edelen was Van Douma. In enkele versregels roemt
Snecanus hem vanwege zijn hoge geboorte, goedheid en
ijver voor de christelijke godsdienst. Er zijn aanwijzingen dat
Epo van Douma omstreeks of misschien pas na de Unie van
Utrecht in 1579 naar Huizum is teruggekeerd.

Arenberg was stadhouder
onder koning Filips II en
militair onder landvoogd
Alva.

Gezicht op Feitsma State te Huizum. Tekening door Jacobus Stellingwerff, 1722. (Fries Museum)
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HERVORMING
Van Borssum Waalkes

G.H. van Borssum Waalkes.
Schilderij door Jan Trip,
circa 1906. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)

G.H. Van Borssum Waalkes (1829-1907) was van 1869 tot
1894 predikant van de Hervormde Gemeente te Huizum.
Hij was bijzonder geïnteresseerd in de kerkgeschiedenis
van het dorp waar hij woonde en werkte. Dat blijkt niet
alleen uit het artikel over Epo van Douma. Eerder, in 1875,
had hij een boekje over de kerkelijke toestand van het dorp
Huizum vóór de Hervorming gepubliceerd. Van Borssum
Waalkes behoorde tot de Groninger richting, hij voelde
zich thuis bij de ‘Jouster orthodoxie’, een gematigde vorm
van rechtzinnigheid. Hij had de Reformatie hoog, maar
benaderde de beweging niet kritiekloos.

Op 8 november 1576 ondertekenden de zeventien opstandige
gewesten de Pacificatie van Gent. Eensgezind bepaalde men
dat de Spaanse troepen de Nederlanden moesten verlaten.
De ondertekening vond enkele dagen na de Spaanse Furie
plaats, waarbij Spaanse troepen een bloedbad hadden aangericht in de stad Antwerpen. Bij die Pacificatie was uitdrukkelijk bedongen dat de bannelingen hun verbeurdverklaarde
bezittingen weer zouden terugkrijgen, maar de kans is groot
dat Epo van Douma bij zijn vertrek naar Emden helemaal
geen eigendommen had – zijn ouders leefden toen nog. Dat
was niet meer het geval toen hij in Huizum terugkeerde –

De grafzerk van Epo van
Douma en zijn vrouw Saeck
van Burmania.

Er is veel bewaard gebleven
van voor-reformatorische
inventarisstukken. Het
pronkstuk is de preekstoel,
die in het midden van de 16de
eeuw vervaardigd is. Het is
de oudste in Friesland en
de enige in de provincie uit
de Middeleeuwen. (Archief
Regnerus Steensma)
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zijn moeder was in 1577 overleden. In 1582 trouwde hij met
Saeck van Burmania.
In Huizum werd Epo een van de voormannen van de
gereformeerde kerk ter plaatse. Daarvoor zijn verschillende
aanwijzingen aan te voeren. In 1582 werd een kleine torenklok voor de kerk van Huizum gegoten. Was de oude, grote
gesierd met ‘Jhesus, Maria. Johannes’, de nieuwe droeg de
namen en wapens van de ‘hovelingen’ die aan het hoofd van
de kerk stonden: Sybrant van Cammingha, Epo van Douwma
en Hessel van Feijtsma.
Wat het wapen van Van Douma betreft: naast het opstaande
zwaard, het familiewapen, is nog iets anders aangebracht.
Van Borssum Waalkes: ‘Het is een dier, òf een pelikaan, die
zich zelf in de borst pikt, òf een halve arend. Wat het is, is
niet recht duidelijk te zien. Is het de pelikaan, dan zoude
het een oud Christelijk sijmbool zijn, en te kennen geven,
dat het Douwma, na zijne terugkeer eene behoefte was uit
te drukken, dat de gemeente van Christus eer gevoed dan
vernietigd was door al het vergoten bloed. Is het daarentegen
de halve arend, dan zoude dit aanduiden, dat Douwma roem
droeg op de vrijheid, die hij met gansch Neerland na strijd
verkregen had, daar de halve arend in het wapen der Friesche
edelen het sijmbool der vrijheid is.’
In 1594 verkochten de kerkvoogden van Huizum het
kerkzilver ‘bij de vroegere eeredienst gebruikt’ bij Leonard,
‘goldsmid binen Leeuwarden’. Van Douma is de eerste
ondertekenaar van het betreffende stuk. De naam van Van
Douma staat verder onder verschillende notariële akten en
processtukken die betrekking hebben op een conflict dat hij
als voorman van de gereformeerde kerk van Huizum met
gemeenteleden had. Van Borssum Waalkes concludeert
met betrekking tot Van Douma en zijn collega Jelger van
Bootsma: ‘Zij hadden getoond, dat de geest der Hervorming,
die in hen woonde en leefde zich niet alleen verzette tegen
de misbruiken van Rome, maar ook tegen elk misbruik,
dat de jeugdige protestantsche gemeente in eigen boezem
bedreigde. Zij protesteerden tegen Rome, maar hadden
de gemeente van Christus lief, en duldden hare schade op
geene enkele wijze. Zij droegen om haar eertijds ballingschap, en nu miskenning en tegenwerking. Zij toonden te
kunnen opbouwen!’

Preekstoel als pronkstuk
Vastgesteld kan nog worden dat de inzet van Van Douma en
de zijnen voor de gereformeerde kerk van Huizum er niet
toe geleid heeft dat men alle voor-reformatorische inventarisstukken heeft laten verwijderen. Integendeel, er is veel
bewaard gebleven. Het pronkstuk is de preekstoel, die in het
midden van de 16de eeuw vervaardigd is. Het is de oudste in
Friesland en de enige in de provincie uit de Middeleeuwen.
Verder zijn er nog een herenbank van vóór de Hervorming
en acht lekenbanken uit die tijd. In het houten tongewelf zijn

rozetten met passievoorstellingen uit de Middeleeuwen te
bewonderen.
Epo van Douma overleed op zijn zestigste verjaardag,
St. Jansdag, in 1602, op Hottinga State te Nijland, waar
zijn nicht Teth van Douwma woonde. Zij was getrouwd
met Sijts van Botnia, grietman van Wymbritseradeel. Sijts
behoorde in 1566 net als Van Douma tot het verbond van
de edelen. De aangetrouwde neven zullen geestverwanten
geweest zijn. Van Douma werd begraven in de kerk van
Huizum. Op de grafsteen staat: ‘Ao 1602 de 24 iuny sterf
de Edele Erentpheste Jr. Epo va Douma en leit hier begraven’.
Op dezelfde steen is het overlijden van zijn vrouw, op
17 juli 1607, vermeld.

Rouwbord
Ooit moet een rouwbord met daarop de naam van Epo van
Douma de kerk van Huizum gesierd hebben. Er is nog wel
een tekening van bewaard gebleven. Nadat in Aardrijkskundig
Woordenboek der Nederlanden uit 1844 over de grafzerk van
Epo Douma en zijn vrouw verteld is, wordt gemeld: ‘Nog
hing op dezelfde plaats tegen den muur een houten gedenkstuk, waarop geschilderd waren de wapens van Douma,
Burmania, Martena, Abbinga, Oenema, Haerda en Thoe
Hereweij; boven las men deze Latijnsche regelen:
Editus in lucem nudus sum, nudus abibo,
Quid frustra sudo, funera nuda videns?
(d.i. Naakt ben ik in de wereld gekomen, naakt zal ik weder
heengaan, waarom zwoeg ik te vergeefs, de grafkuil voor
mij geopend ziende?)
In het midden stonden de woorden van Job, Kap. XIX: 25-27,
volgens de oude Nederduitsche overzetting; daaronder vond
men deze regelen:
Hier Rust wt Godes bevel va sijn pilgrimage
Epo va Douma ontcomen snel ’s werelts battaelge
Als een grae sal hij vgaen en weder oprijsen
God taller tijt met Jolijt, te Louen en prijsen
Beneden las men: Anno 1602 op Sint Jansdach is gestorven
Jonker Epo van Douma out 60 jaar.’
Van Borssum Waalkes vervolgt, na dit aangehaald te hebben: ‘De braven echter sterven niet, en de herinnering aan
hunnen naam en werk mag een tijd lang sluimeren, vroeg of

Rouwbord van Epo van Douma. Tekening door H.W. Flieringa, 1878. (Fries Museum)

laat treedt zij wederom te voorschijn.’ Hij besluit met: ‘En de
christelijke hoop, dankbaar dat er mannen als hij op aarde
hebben geleefd, zoekt hem in dát leven, dat niet alleen al het
stoffelijke en vleeschelijke, maar zelfs al ons denken en begrip verre te boven gaat. Een werkzaam leven, vol van strijd
en opoffering, zal wel niet plotseling eindigen in een niets!’ <

Alde Fryske Tsjerken
In 2013 ging de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum over in handen van de Stichting Alde
Fryske Tsjerken. De kerk, het oudste monument in de gemeente Leeuwarden, werd toen cultureel podium. De plaatselijke
commissie van de stichting organiseert jaarlijks onder meer de Epo van Doumalezing, inmiddels al verzorgd door onder
anderen Herman Pleij, Jan Jaap van der Wal en Jaap de Hoop Scheffer.

> Meer weten?
G.H. van Borssum Waalkes, ‘Epo
van Douwma te Huizum. Eene
bijdrage tot de geschiedenis der
Hervorming in Friesland, voor
een goed deel uit onuitgegeven
stukken’, in De Vrije Fries, XIV
(p.1-110), 1881
Jan Dirk Wassenaar (Leeuwarden,
1960) is als predikant verbonden
aan de Protestantse Gemeente
Hellendoorn. In 1999 promoveerde hij op een proefschrift over
de Friese kerkvader dr. O. Noordmans. Hij publiceert voornamelijk
op kerkhistorisch en kerkordelijk
terrein.
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MARITIEME GESCHIEDENIS

JELLE JAN KOOPMANS

De haven van Makkum in
1790 met op de achtergrond
een kofschip. Kopergravure
gemaakt door Carel Frederik (I)
Bendorp en Jan Bulthuis.
(Fries Scheepvaart Museum)

Van smakschipper tot Sontvaarder
Friese schippers waren in de 18de eeuw zeer succesvol in de Sontvaart. Zij zeilden van Amsterdam, Bordeaux, Le Havre en
Lissabon naar St. Petersburg, Danzig, Riga en Koningsbergen. De Friese schippers kunnen daarom als de vrachtvaarders van
Europa worden beschouwd. Over de rol van de Friezen in de Europese vaart is al meer geschreven, veel minder bekend is waar
de oorsprong van dit succes lag.

De Friese maritieme
geschiedenis is rijker
dan vaak gedacht.
Gedurende twee
jaar belichten tal van
deskundigen in een
twaalftal bijdragen bijzondere aspecten van
dit veelzijdige verleden.
Begeleidend redacteur
is Hanno Brand (Fryske
Akademy-RUG). Dit is
de eerste bijdrage in
deze nieuwe serie.
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I

n de tweede helft van de 18de eeuw was ongeveer de helft
van de Nederlandse schippers actief in de Sontvaart van
Friese herkomst. Deze schippers kwamen vooral uit de
Zuiderzeehavens tussen Lemmer en Harlingen. Jarenlang
wisten deze schippers hun brood te winnen in de Sontvaart.
Veel schippers wisten een goed en succesvol bestaan op te
bouwen. Zij behoorden gemiddeld tot de rijkste laag van de
bevolking. Uiteraard ontstond deze Sontvaart niet uit het
niets. In dit artikel zal aan de hand van de schippers uit Makkum worden betoogd dat deze vaart een voortzetting was
van de reeds bestaande kustvaart op Holland en de Kleine
Oost (Noord-Duitsland en Denemarken).
Het dorp Makkum kent een rijke geschiedenis. Na zich aan
het eind van de 16de eeuw aan het gezag van Bolsward te hebben ontworsteld, kwam het in de 17de eeuw tot bloei. Het was
daarmee een typisch voorbeeld van een vlek, net als Wouds
end, Joure, Heerenveen en Lemmer. Vlekken waren dorpen
met stedelijke allure waar de economie op niet-agrarische

Gezicht op de Montelbaanstoren te Amsterdam, gezien vanaf het IJ.
Anonieme prent, 1757. (Rijksmuseum)

a ctiviteiten was gericht. Verbeteringen in de landbouw en betere bedijking gaven in de 17de eeuw aanleiding tot een enorme
specialisatieslag in de beroepsbevolking. Met een gelijk
blijvend aantal boeren werd het mogelijk een grotere bevolking
te voeden. Het werd voor de mensen mogelijk buiten de agrarische sector te gaan werken. Daarvoor gingen zij ook vaak
op meer strategisch gelegen plekken aan de vele waterwegen
van Friesland wonen. Water was de snelste en gemakkelijkste
manier van vervoer en aan het water wonen bood dus vele
voordelen. Makkum lag dan ook op een gunstig gelegen plek,
tussen de Zuiderzee en een vaart verder het Friese binnenland
in. De aanwezigheid van klei en schelpen in de nabijheid van
het dorp bracht ondernemers ertoe in baksteenbakkerijen en
kalkbranderijen te investeren. Eerst zocht men de schelpen
en klei dichtbij, maar al snel werden ook schelpen uit de
Waddenzee gevist en klei uit verschillende polders gehaald.
Voor de aanvoer van klei, schelpen en turf om te stoken waren
de fabrikanten afhankelijk van schippers.

Makkumer schippers
In de 17de eeuw kwam de kalknijverheid in Makkum tot grote
bloei. Winsemius schreef al in 1622 dat er in Makkum zeker
honderd kalkovens in bedrijf waren. Daarmee was Makkum
het centrum van kalknijverheid in de noordelijke gewesten.
Naast de kalkbranderijen waren er verschillende baksteenen panbakkerijen. De kalk, bakstenen, pannen en vloertegels werden uitgevoerd naar Hollandse en Noord-Duitse
steden. Het snel groeiende Amsterdam was een belangrijke
afzetplaats voor Friese bouwmaterialen. De vestiging van
een ‘Vriesche’ kalk- en steenmarkt aan de westzijde van
het Singel wijst daarop. In Amsterdam zelf stonden geen
kalkbranderijen omdat het stadsbestuur deze wegens de
smerige stooklucht had verboden. In Friesland was er meer
ruimte voor deze nijverheid. Voor de export van de kalk en de
bakstenen waren de fabrikanten afhankelijk van schippers.
In de stad Amsterdam werd tussen maart en december 1652
een register bijgehouden van het door schippers betaalde
lastgeld. Het lastgeld was een soort tolgeld dat werd geheven
om bouw en onderhoud van schepen voor de admiraliteit
te bekostigen. In dit Lastgeldregister komen niet minder dan
114 vermeldingen van 75 verschillende Makkumer schippers
voor. Behalve Amsterdam deden de Makkumer schippers
ook Rotterdam, Utrecht, Hoorn, Harlingen, Aardenburg,
Goes, Middelburg en Honselersdijk aan. In de laatste plaats
leverde de Makkumer schipper Fedde Lieuwes in 1628 kalk
voor het nieuwe kasteel van Frederik Hendrik. De kalk en
bakstenen bleven niet alleen in de Republiek.
Ook de Duitse steden werden volop met bouwmaterialen
uit Friesland bevoorraad. Zo bevatten alleen al de havenregisters van het Noord-Friese Tönning uit 1614 en 1615 dertig
vermeldingen van Makkumer schippers. Tussen 1623 en 1633
kwamen zij 595 keer in Hamburg. Ook Tönning werd tussen

1660 en 1700 nog zeker 91 keer door een Makkumer schipper aangedaan. Het valt met zekerheid te zeggen dat Makkum vanaf 1620 doorlopend een groep van zeker honderd
smakschippers kende die zich bezighield met het vervoer van
bouwmaterialen.
Al vrij snel verbreedden de activiteiten van de schippers
zich. Voeren zij op de heenreis met kalk naar Tönning, op de
terugweg namen zij graan en vlees mee. Uit Hamburg kwam
naast graan ook meer en meer hout naar de Nederlanden. Er
mag gerust worden verondersteld dat de Makkumer schippers in de havens van Amsterdam en Hamburg contacten
opdeden die hen van verdere bestemmingen en meer verschillende producten voorzagen.

Op een platte schuit met
gehesen zeil zitten twee
mannen, een schipper en er
staan drie koeien en een ruiter
met zijn paard op. Prent door
Johannes Huibert Prins, 1776.
(Rijksmuseum)

Het IJ voor Amsterdam, van
de Mosselsteiger gezien.
Op de kade wachten enkele
reizigers. Verschillende grote
boten en kleine schepen
liggen in de haven. Schilderij
door Ludolf Bakhuysen, 1673.
(Rijksmuseum)
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MARITIEME GESCHIEDENIS
Dat brengt ons bij de Makkumer Sontvaart. De Sont is
de nauwe zeestraat tussen Denemarken en Zweden en
destijds een flessenhals in het drukke vrachtverkeer tussen
de Oost- en Noordzee en de Europese Atlantische kusten.
Vanwege de strategische ligging werd er bij Helsingør tussen
1427 en 1859 door de Deense koningen tol geheven. De
registratie tussen 1497 en 1859 is bewaard gebleven, zij het
in de beginjaren niet geheel volledig. Niettemin tekenden de
tolgaarders inningen van ongeveer 1,8 miljoen doorvaarten
op. Inmiddels zijn de Sonttolregisters gedigitaliseerd en voor
iedereen toegankelijk gemaakt. Dankzij deze registratie van
de tolheffingen weten we dat Douwe Ruurdsen in 1579 als
eerste Makkumer schipper de Sont passeerde. Alhoewel hij
zelf regelmatig door de Sont voer, kreeg zijn voorbeeld nog
weinig navolging. Pas vanaf de jaren negentig van de 17de
eeuw voeren er geregeld Makkumer schippers door de Sont.
Zij grepen hierbij de kansen aan die hun door de Negenjarige
Oorlog (1688-1697) tussen de Liga van Augsburg en Frankrijk
werden geboden. Tijdens het bewind van koning-stadhouder
Willem III sloten Engeland en de Nederlanden zich in
1689 aan bij de Liga die tot dusver bestond uit het Duitse
keizerrijk, Zweden, Spanje en het vorstendom Beieren.

Door de Sont

Kaart uit 1705 van de Sont met tekst die zegt dat de belasting die de schepen moeten betalen zo groot is
dat het een van de grootste bronnen van inkomsten vormt voor de Deense koning.

Kalkovens in Makkum,
20ste eeuw. (Foto Stichting
Ald Makkum)

24

De Nederlandse vrachtvloot had tijdens het conflict veel te
lijden van de oorlogshandelingen op zee en van de Franse
kaapvaart. Vooral schippers uit Noord-Holland werden flink
geraakt, met faillissementen en desinvesteringen als gevolg.
Zij waren op dat moment al actief in de Sontvaart en de vaart
op Frankrijk. Deze routes werden relatief veel harder door
de oorlog geraakt dan de vaart op de Kleine Oost, waar het
merendeel van de Makkumer schippers zich op dat moment
nog mee bezighield.
Voor de Makkumer schippers bood dit wegvallen van de
Hollandse concurrentie in de Oostzee een uitgelezen kans
om hun aandeel in de vrachtvaart uit te breiden. Deze kans
kon echter alleen worden benut dankzij hun bekendheid met
de Amsterdamse markt en hun contacten in Hamburg en
Tönning. Makkum beschikte immers al enige tijd over een
vloot van schippers die zich richtten op de vaart op Holland
en Noord-Duitsland, maar geleidelijk aan uitbreiding van het
aantal bestemmingen en ladingen realiseerden. Na de vrede
van Rijswijk in 1697 voeren steeds meer Makkumer schippers door de Sont.
Het is zeer aannemelijk dat er een verband bestaat tussen
de opkomende Sontvaart in Makkum omstreeks 1690 en
de Makkumer export van bouwmaterialen in de periode
daarvoor. In de bestaande literatuur is tot dusver weinig tot
geen aandacht geweest voor dit verband tussen kustvaart
en Sontvaart. Deze aanname wordt gestaafd met stukken
van een langdurige rechtszaak tussen de Workumer
scheepsbouwer Eelke Sybolts en de Makkumer schipper
Jacob Sygers. Het schip van Sygers verging in 1692 op de

Elbe toen het onderweg was naar Hamburg, nog voordat
de schipper alle rekeningen aan de scheepsbouwer had
voldaan. Een van de bewaarde processtukken was afkomstig
van het zogenoemde schipperscompact in Makkum. Het
schipperscompact was een vorm van onderlinge verzekering
voor kleine schippers. De 91 betrokken schippers gaven aan
dat zij smakschippers waren afkomstig uit het dorp Makkum
en zich bezighielden met ‘de oostervaart buitenduyns’. Zij
stelden zich middels het compact collectief borg voor hun
medeschipper Jacob Sygers en konden dus op de schulden
worden aangesproken. Verreweg de meeste schippers uit
het compact kwamen tot 1692 niet in de Sonttolregisters
voor. Alleen schipper Pieter Wijbes was toen al actief
in de Sontvaart. De anderen voeren dus tot 1692 als
smakschippers op andere routes. Waarschijnlijk waren zij
betrokken bij de kalk- en baksteenvaart op Holland en de
Kleine Oost.
Na 1692 komen achttien van de in het compact genoemde
schippers ook in de Sonttolregisters voor. Kennelijk waren zij
inmiddels van de kustvaart overgestapt op de Sontvaart of
combineerden zij beide bedrijfstakken volgens het hierboven
geschetste proces.

Met ossen uit Friedrichstadt
Ander bewijs stamt uit het havenregister van Tönning uit
1694, waarin 24 Makkumer schippers voorkomen. Zes van
hen werden later ook in de Sonttolregisters teruggevonden
en stapten over of combineerden de kalkvaart over de Waddenzee met vrachtvaart op bestemmingen aan de Oostzee.
Meer aanwijzingen voor deze gecombineerde vaart vinden
we in het notarieel archief van Amsterdam. In deze periode
komen daarin elf schippers voor waarvan acht zich behalve
met de vaart op Noord-Duitsland en Denemarken ook met
de Sontvaart bezighielden. Uit meerdere bronnen blijkt dus
dat een aanzienlijk deel van de Makkumer Sontvaart zijn
oorsprong vond in de reeds bestaande vaart op Holland en
Noord-Duitsland.
Dit beeld wordt nog versterkt als de gekozen vertrekplaatsen
richting de bestemmingen aan de Oostzee nader onder de
loep worden genomen Deze plaatsen komen in de jaren negentig van de 17de eeuw namelijk overeen met de havens en
gebieden waar in voorgaande decennia kalk en stenen naartoe werden gebracht. Amsterdam was uiteraard de belangrijkste vertrekplaats. Ruim tachtig procent van de Makkumers
vertrok vanaf het IJ naar het Oostzeegebied. Daarna volgden
de havens in de Kleine Oost met Hamburg en Aalborg als
belangrijkste vertrekplaatsen. Ook Friesland (en vooral Makkum) bleef een belangrijke vertrekplaats richting de Oostzee. In de eerste twintig jaar van 18de eeuw handhaafden
Amsterdam, de Kleine Oost en Friesland zich als de verreweg
belangrijkste vertrekplaatsen ten westen van de Sont.
De Makkumer familie Kingma werd rijk in de Sontvaart.
Zij begonnen als schippers en werkten zich op tot reders,

fabrikanten en bankiers. Ook Jan Martens (1671-1737), de
vader van de succesvolle Makkumer Sontschipper Hylke Jans
Kingma (1708-1782) begon als smakschipper. Tussen 1698
en 1720 voer hij geregeld naar en van plaatsen in de Kleine
Oost. Zo vervoerde hij op het smakschip De Koning David
en later De Vier Gebroeders ossen uit Friedrichstadt naar
Amsterdam en koos hij in zijn beginjaren Aalborg vaak als
vertrekhaven voor bestemmingen aan de Oostzee.
Een groot deel van de Sontvaart vanuit Makkum ontstond
dus uit de reeds bestaande vrachtvaart die via de Zuiderzee
en Waddenzee verliep. Makkum is waarschijnlijk niet het
enige Friese dorp met dit profiel, maar nader onderzoek
moet dit uitwijzen. Waar in Makkum de schippersgemeenschap ontstond vanuit de kalk- en baksteenvaart, vormde
in plaatsen als Woudsend en Heerenveen de turfvaart
waarschijnlijk het startpunt. De turfschippers voeren naar
Holland en deden daar contacten op met kooplieden voor
bevrachtingen naar andere plaatsen. Zo lag de kleine vaart
aan de basis van een ontwikkeling waarin schippers meer en
verdere bestemmingen aandeden en een breder palet aan
producten vervrachtten. Schippers uit Woudsend, Heerenveen en Makkum waren na hun doorbraak omstreeks 1700
tot zeker 1780 succesvol in de Sontvaart. Dat de geschiedenis van Friesland zo verbonden was met het water en het
succes van de zeevaart, is op al deze plaatsen tot op de dag
van vandaag terug te zien. <

Redding van honderd
Hollandse matrozen die op
het ijs van de Sont waren gaan
vissen in januari 1697. Door
middel van het improviseren
van een zeil konden ze op
de ijsschots waar ze op
zaten naar de kust drijven.
Rechts is kasteel Kronborg te
zien. Anonieme prent, 1697.
(Rijksmuseum)

Smakschip met een een sloep
erachter. Prent door Pieter le
Comte, 1831. (Rijksmuseum)

> Meer weten?
• Jelle Jan Koopmans, Vrachtvaarders van Europa, Hilversum, 2020
• www.soundtoll.nl
Jelle Jan Koopmans (Sneek,
1984) studeerde economische en
sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2020
promoveerde hij op het proefschrift
Vrachtvaarders van Europa. Hij is
bestuurslid van de Wurkgroep
Maritime Skiednis van de Fryske
Akademy.
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NABUREN

EGGE KNOL

Feestelijke bevrijdingsrok
Bij een tentoonstelling verscheen vorig jaar het boekje De bevrijdingsrok in Groningen over in dit gewest
gedragen bevrijdingsrokken. Na de publicatie kwam, zoals altijd, meer informatie boven tafel, waaronder dat
de rok van mevrouw M.Z. Kooistra-Schierbeek in Sneek was gedragen. Toch stond op de rok geborduurd
‘Hoogezand 13 april bevrijd’.

Bevrijdingsrok van M.Z. KooistraSchierbeek met opschrift ‘Hoogezand
13 april bevrijd’, gedragen in Sneek.
(Collectie Museum 1940-45, Kolham,
foto Groninger Museum Heinz Aebi)

Bevrijdingsrok met onderlangs een
rand van rechtopstaande driehoeken
in een effen kleur. Daarin kwamen
de jaartallen te staan waarop de rok
bij Bevrijdingsdag was gedragen.
(Museum Opsterland Gorredijk)

H
Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op
Friese zaken.

> Meer weten?
• Egge Knol, De bevrijdingsrok in
Groningen, uitgave Groninger
Museum, 2020
Egge Knol (Den Helder, 1956)
werkt als conservator archeologie,
geschiedenis en oude kunst bij
het Groninger Museum.
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De bevrijdingsrok van Jannie de
Jong-Brouwer, die een tijd in Sneek
woonde, staat vol geschiedenis.
(Stichting Verzetsmuseum Fryslân)

et raadsel was rap opgelost: haar man was
de politiecommandant in Sneek. Wegens zijn
betrokkenheid bij het verzet, waren ze in haar
geboortedorp Hoogezand ondergedoken. Hier werden zij
bevrijd. Voor de aanstaande eerste viering van de bevrijding,
op 5 mei 1946, lanceerde verzetsstrijder Mies Boissevainvan Lennep uit Amsterdam de nationale feestrok, vaak
aangeduid als de bevrijdingsrok. De grote textielschaarste
destijds vormde de aanleiding om een lapjesrok voor te
stellen. Vrijwel elke huisvrouw beschikte immers over
een lapjesmand. Onderlangs moest een rand komen van
rechtopstaande driehoeken in een effen kleur naar keuze.
Daarin kwamen de jaartallen te staan waarop de rok bij
Bevrijdingsdag was gedragen. Ten slotte raadde zij aan de
rok te maken van lapjes met een bijzondere herinnering en
door geborduurde opschriften persoonlijke gebeurtenissen
uit de oorlog te memoreren. In sommige rokken zit zelfs
parachutestof verwerkt. De rokken konden ingeschreven
worden door het Nationale Rokkenregister en kregen dan
als bewijs een stempel. Dat is zo’n 4.000 keer gebeurd.
Kennelijk werd dit officiële tintje gewaardeerd, want soms
werden de rokken niet geregistreerd, maar wel voorzien
van een stempel van het plaatselijk gemeentebestuur. Bij

Bevrijdingsrok van Rinske van Dijk. Op de rok is
een afbeelding genaaid van een parachute met
container. (Stichting Verzetsmuseum Fryslân)

de inventarisatie werden in Groningen zeventig rokken
teruggevonden waarvan de helft geregistreerd. In totaal
zullen er in ons land tegen de 8.000 rokken zijn gemaakt.
Persoonlijke herinneringen kwamen maar op een klein deel
van de rokken voor. Voor vele vrouwen en meisjes was het
vooral een feestelijk idee.
De bevrijdingsrok kwam in het hele land voor maar sloeg extra
aan in Midden- en in Noord-Nederland. Een snelle zoektocht
op het internet leverde rokken op in het Fries Museum, het
Fries Scheepvaart Museum, Museum Opsterland en natuurlijk
het Fries Verzetsmuseum. Daaronder zijn enkele rokken boordevol met oorlogsherinneringen. Op één zie je een container
met wapens aan een parachute neerdalen en een ander (van
Jannie de Jong-Brouwer) staat zo vol geschiedenis dat aparte
documentatie de afgebeelde gebeurtenissen verklaart.
Halverwege de jaren vijftig was het gebruik vrijwel uit het
straatbeeld verdwenen, maar veel vrouwen bewaarden trots
hun rok. Het wachten is op een overzicht van de Friese
rokken om te zien waar het gebruik het populairst was. Bij
de grote feestrokkenoptocht op het Binnenhof in Den Haag
(1948) werd het rokkenlied gedirigeerd door Anny BosgraZandleven uit Leeuwarden. Dus ik ben niet zeker van een
Groninger overwinning. <

KORT NIEUWS

Siep van den Berg
Het digitale archief van Simon
Deinum over de constructiviste kunstenaar Siep van den
Berg (1913-1998) gaat naar
Museum Drachten. Deinum
schreef een biografie (2014)
over Van den Berg en hij
deelde informatie in nieuwsbrieven. De schenker biedt het
museum ook delen van zijn
collectie met onder andere schilderijen, tekeningen en
collages aan.
www.lc.nl

(Foto RAAP Archeologisch Adviesbureau)

Sytzamastins
Bij archeologisch
onderzoek in
Warns is onder
andere een
kanonskogel
gevonden. Dat
geeft aan dat er
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Schilderij
Het doek ‘Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara
van der Broek, gasten en bedienden’ dat in het Dokkumer gemeentehuis hangt, is tijdelijk uitgeleend aan het
Rijksmuseum in Amsterdam, voor een tentoonstelling
over slavernij. Het schilderij is in 1697 gemaakt door
Gerard Wigmana (1673-1741) uit Workum.
www.omropfryslan.nl

(Nicholas Hilliard, Queen Elizabeth I, circa 1575
© National Portrait Gallery, Londen)

De Tiid
Het nieuwe cultuurhistorisch centrum De Tiid in
Bolsward opent later dit jaar zijn deuren, maar de
bibliotheek en het gemeentearchief zijn al toegankelijk.
In het voormalige stadhuis krijgen de archieven van
de voormalige gemeenten (Bolsward, Nijefurd, Sneek,
Wonseradeel, Wymbritseradiel en Littenseradiel) die nu
Súdwest-Fryslân vormen, drie musea en een bibliotheek
een plek. In totaal gaat het om zo’n zeven kilometer
archiefmateriaal. In De Tiid komt ook een publieksruimte, met een studieruimte en auditorium. Pascal Arts is
benoemd tot directeur-bestuurder. Hij werkte eerder bij
Stichting Texels Museum, CODA Museum (Apeldoorn)
en Van Gogh Museum (Amsterdam).
www.omropfryslan.nl

(Foto Auke Zeldenrust)

Leeuwarder Leeuwtje
Geart de Vries heeft per 1 maart zijn functie neergelegd
als directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Voor zijn verdiensten voor de gemeente
Leeuwarden reikte burgemeester Sybrand Buma hem
het Leeuwarder Leeuwtje uit. Voor het HCL is ook een
poëziesteen onthuld met het gedicht ‘De Butterhoek’
van Pier Boorsma. Geart de Vries trad in 2009 aan. In
zijn tijd is het HCL als instituut steeds meer naar buiten
getreden, de publieksfunctie werd steeds belangrijker.
Hij blijft nog anderhalf jaar verbonden aan de gemeente
en gaat betrokkenen bij LF2018 interviewen.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

Portretten
In de herfst komt een collectie (zelf)portretten van de
National Portrait Gallery van Londen naar het Fries
Museum. De tentoonstelling ‘Icons: topstukken uit
de National Portrait Gallery’ toont schilderijen, foto’s,
beelden, prenten
en tekeningen
van kunstenaars
wereldwijd,
van Peter Paul
Rubens en
Anthony van
Dyck tot Andy
Warhol en
Marlene Dumas.
Onder de
geportretteerden
zijn wereldberoemde iconen,
van koningin
Elizabeth I
en William
Shakespeare tot
Audrey Hepburn,
David Beckham en Malala Yousafzai. Dankzij een grote
renovatie van het Engelse museum is de topcollectie
voor een keer in Nederland te zien.
www.friesmuseum.nl

(Foto Sian Wierda)

Dagboek
In het koninklijk archief in
Den Haag vonden André
Buwalda, rentmeester van
de protestantse gemeente
Schettens, Schraard en
Longerhouw, en Jeroen Punt
van het Nationaal Militair
Museum, het handgeschreven dagboek van stadhouder
Willem Lodewijk (1560-1620)
van ruim 800 pagina’s. Het
stond omschreven in de inventaris, maar er was nog niet onderzoek naar gedaan.
Buwalda en Punt zoeken hulp van vrijwilligers om te
assisteren bij het transcriberen van het dagboek.
www.omropfryslan.nl

(Foto Jacob van Essen/Hoge Noorden)

(Rijksmuseum)

Bert Looper
Directeur Bert Looper van Tresoar legt in de loop
van dit jaar zijn functie neer. Eind 2022 gaat hij met
pensioen, tot die tijd blijft hij bij het historisch en
letterkundig centrum in Leeuwarden. In 2007 werd Looper directeur. In de jaren daarna heeft hij de naam van
Tresoar binnen en buiten de provincie bekender gemaakt
en publiceerde hij in verschillende media over kunst,
literatuur, geschiedenis en identiteit van de provincie.
www.tresoar.nl

(De Tiid)

(Foto Marcel van Kammen)

vroeger is gevochten bij de Sytzamastins, die eind 15de
eeuw strijdtoneel was van ruziënde Schieringers en
Vetkopers. De stins werd bewoond door Jelmer Ottes
Sytzama en zijn vrouw Ats Bonningha. De stins werd
met de grond gelijk gemaakt, waardoor onbekend was
waar die stond. RAAP Archeologisch Adviesbureau
heeft het gebied onderzocht op restanten uit die tijd.
Op de plek komt een rondweg.
www.omropfryslan.nl

(Foto Gemeente Noardeast-Fryslân)

MARIJKE DE BOER

Ulbe van Dijk
In een Friese kringloopwinkel vond historicus Sian
Wierda een originele foto van de vroeger beroemde
schaatser Ulbe van Dijk (1841-1910) uit Gauw. Deze
ijskampioen won in de 19de eeuw vele kortebaanwedstrijden. Van hem waren slechts drie foto’s bekend. De
nieuw ontdekte foto is de oudste, vermoedelijk uit de
jaren 1870-1880. De foto is geschonken aan het Fries
Scheepvaart Museum in Sneek.
www.omropfryslan.nl

Fries Audio Archief
Het Fries Film Archief heeft subsidie gekregen voor
de realisatie van een Fries Audio Archief om erfgoed
te archiveren en voor een breed publiek toegankelijk
te maken. De audiocollecties liggen verborgen in de
depots van Tresoar, zoals de literaire audiocollectie
en het Fries Poparchief, en andere Friese musea en
erfgoedorganisaties. Historisch unieke opnames van
Friese dialectvormen en streektalen uit het begin van
de vorige eeuw zijn ook een belangrijke schat in het
nieuwe audioarchief.
www.tresoar.nl
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RECENSIE

WIEBE HOEKSTRA

Van zeeheld tot dierenbeul

Prikkelende vragen

De tentoonstelling ‘Bloed, zweet
en walvistraan’ in het Fries
Scheepvaart Museum in Sneek
laat zien hoe de Nederlandse
walvisvaart vanaf de 17de eeuw
tot aan het heden werd beleefd en
hoe het imago van walvisvaarders
veranderde.
In 1612 voer het eerste Nederlandse
walvisvaartschip richting
Spitsbergen en in 1964 stopte
Durk van der Veen
Nederland met de walvisvaart, niet
en Nutte Dijkstra voor
uit moreel besef, maar omdat het
de ribbenkast van
amper meer iets opleverde. De
een walvis. (Foto
expositie toont naast tal van prooiDe Traanjagers)
objecten (walvisoog, potvistanden
en walvisbaleinen sierdoos) ook werkmateriaal, zoals
harpoen, werkpak met gevoerd bovenlijf en ijzeren punten
onder de werklaarzen voor houvast als je op de spekgladde
walvis stond. De opleving na de Tweede Wereldoorlog
werd veroorzaakt door een groot gebrek aan vetten:
Nederland balanceerde op de rand van hongersnood. Het
walvisvaartfabrieksschip Willem Barendsz leverde olie,
vet en traan dat tot margarine werd verwerkt. Van 1946
tot 1964 zijn er 27.712 walvissen gedood in de Zuidelijke
IJszee. De meeste beelden in de tentoonstelling zijn
zwart-wit, de enkele kleurenfoto laat zien hoe rood het dek
bij de slachting kleurt. In de voor de expositie gebouwde
‘corridor’ treed je in het hoofd van de walvisvaarder, door
de dagboekaantekeningen van Nutte Dijkstra (uit 1959/60).
Hij vaart mee voor het avontuur en het geld, poseert
vlak voor vertrek in zondagse kleren en doet onderweg
verslag (‘ik ben al aardig verkleurd’, ‘geen erger ziekte dan
zeeziek’). Maar hij ziet ook de keerzijde. ‘Vanochtend heb ik
het drama van de walvisvangst gezien. Ja, noem het maar
een drama hoe die arme dieren aan hun eind komen.’ En:
‘De vis waren ze nog mee aan ’t slepen toen er al een paar
mannen op sprongen en de grote messen erin staken.
Binnen een mum van tijd stond het dek al rood van het
bloed’. Aan het einde van de corridor is een film te zien uit
1947. Alsof je zelf aan boord staat en de corridor een gang
op de Willem Barendsz is. De film toont de walvisvaarders
aan het werk; na het binnentrekken van de geschoten walvis
gaan ze met hun messen het enorme beest te lijf. De film
heeft geen geluid, maar de beelden spreken voor zich. Het
intieme gevoel van de corridor wordt nog eens versterkt
door de geluiden van Terschellinger muzikant Tristan Visser.
Tijdens zijn reis in Groenland vorig jaar maakte hij muziek
met walvissen en verwerkte hun gezang in composities. Nu
eens lieflijk, dan weer angstaanjagend. In de jaren zeventig
kwamen de walvisvaarders in een kwaad daglicht, met de
opkomst van natuurorganisaties. Het beeld kantelde van
hard werkende helden naar moordenaars. <

Het boek Het landschap, de mensen
-Nederland 1850-1940 van oud-hoogleraar
architectuur- en stedenbouwkundige
geschiedenis Auke van der Woud gaat
met name over de manier van denken
die tussen 1850 en 1940 tot een nieuwe
fysieke wereld heeft geleid. Het landschap
moest ‘nuttig’, productiever en efficiënter,
gemaakt worden. Ontginningen waren op
de eerste plaats een taak voor grondeigeSlootgraafmachine van de Hollandsche Aannemers naren en boeren. Economen definieerden
Maatschappij, circa 1930. Ansichtkaart in een serie
de landbouw als ‘een groote voedsel-favan spectaculaire machines die voor de inrichting
briek’. Na 1900 werd de klemtoon steeds
van de Wieringermeer werden ontworpen.
meer gelegd op productiviteitsstijging
(Zuiderzeemuseum, Enkhuizen)
in het belang van de nationale welvaart
en de export. De rol van de Rijksoverheid werd steeds groter, met name bij grootschalige
ontginningen door Staatsbosbeheer en de vereniging Nederlandsche Heidemaatschappij,
en bij de afsluiting van de Zuiderzee en inpoldering van het Wieringermeer.
Uitgebreid wordt in het deel Ontwortelen stilgestaan bij de gevolgen die de ontginningen
van de woeste gronden hadden voor de plattelandsbevolking. Het ging gepaard met een
enorme uittocht van de bewoners naar de steden. Door terugdringing van de wilde natuur
raakte het zijn oude culturele eigenschappen kwijt. Schaalvergroting, het gebruik maken
van landbouwmachines en toepassing van wetenschappelijke methodes veranderden de
landbouw ingrijpend.
Een voorbeeld is het landschap in de zuidoosthoek van Friesland. Hier werden op de onmetelijke heidevelden in 1895 nog duizenden Drentse schapen gehouden. Ontginning en
kunstmest maakten deze overbodig, de boerin kon het spinnewiel aan de kant zetten. In
Noordwolde was een economie met vlechtwerk van riet en van buigzame twijgen opgezet.
Deze ‘huisindustrie’ verdween in zijn geheel.
Auke van der Woud is zéér deskundig en vaardig met de pen. Hij formuleert helder en
scherp en weet de lezer constant te boeien met prikkelende vragen. Hij stelt zichzelf de
vraag: welke sociale impact hebben de aanpak van de wilde natuur en de ontginningen
gehad op haar bewoners? De lezer wordt meegenomen in de dilemma’s en paradoxen die
de schrijver tegenkwam. Ook stelt hij dat er voor deze transformatie een hoge prijs werd
betaald: we zijn ecosystemen met hun rijkdom kwijtgeraakt, er is roofbouw gepleegd en de
biodiversiteit is enorm teruggelopen.
Het tempo van ‘in cultuur brengen’ zou omstreeks 1950 nog snel worden opgevoerd,
waarbij het nog bestaande oude landschap via ruilverkavelingen en diepteontwatering op
grote schaal werd gemoderniseerd.
Het boek bestaat uit vijf delen, verdeeld over 45 korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk wordt
geopend met een historische foto. Deze zijn met grote zorg gekozen en geven een goed
sfeerbeeld. Ook de citaten zijn beeldend. Het maakt het geheel tot een uitermate boeiend en
voor een breed publiek toegankelijk boek. Een echte aanrader en een ‘must’ voor de mensen
die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van ons landschap en zijn toekomst. <

De tentoonstelling is tot 5 september te zien.
www.friesscheepvaartmuseum.nl
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Het landschap,
de mensen
Auke van der Woud
Prometheus,
Amsterdam 2020
445 p.
isbn 9789044645934
€ 29,99

Wiebe Hoekstra (Feanwâlden, 1954) is historicus en publicist. Hij schreef o.a. het boek De
Friese boerderij en is medeauteur van het boek
Cultureel erfgoed op it Fryske boerehiem.
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De Friezen
Flip van Doorn
Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam, 2021
400 p. | isbn 9789400407688
€ 24,99

Friso - Het tragische leven van
prins Johan Willem Friso 1687-1711
Ronald de Graaf
Boom uitgevers, Amsterdam, 2021
320 p. | isbn 9789024436767
€ 29,90

De Friezen zijn een doortastend volk waarvan
de oorsprong en invloed ver voorbij de grenzen
van de huidige provincie reiken. Op zoek naar
verhalen maakte Van Doorn elf tochten door de
provincie en daarbuiten. In Amsterdam, Rome,
de Alpen en het Duitse Waddengebied stuitte
hij op sporen van de Friezen en hun mythische
Friese Vrijheid.

Het leven van prins Johan Willem Friso van Oranje-Nassau (1687-1711) was vol tegenstellingen:
aan de ene kant de wreedheid van de slagvelden
en de ranzigheden van de oorlogen, en aan de
andere kant het verfijnde hofleven en de hoog
adellijke etiquette met pruik, bal, amourette en
flirt. Net als Willem van Oranje werd zijn leven
door een erfenis bepaald.

Uiltje Foppes Wiersma
Taeke E. van Popta
Uitgave in eigen beheer, Nijland,
2020
84 p. | € 17,50 (te bestellen bij
t.e.vanpopta@gmail.com)
Het boek met als ondertitel ‘Ûltsje-om’ (18381916) – van timmerman tot godsdienstonderwijzer – ‘een singuliere man’ is gebaseerd op een
familiekroniek geschreven door Uiltje Foppes
Wiersma. Hij vertelt uitvoerig over zijn levensloop, werk en wat er om hem heen gebeurde. Hij
had zich ook kennis eigen gemaakt over de sterrenkunde en een tellurium (mini-planetarium)
geconstrueerd.
De Metamorfoaze
Franz Kafka (oersetting Wolter
Jetten)
Elikser, Ljouwert, 2021
125 s. | isbn 9789463653039
€ 9,50
Op in dei wurdt Gregor Samsa wekker en ûntdekt
dat er yn in enoarm ynsekt feroare is. Hoe’t
hy en syn omjouwing dêr op reagearje wurdt
mei begryp en irony beskreaun. It resultaat
is ien fan de meast ferneamde ferhalen út de
wrâldliteratuer. Franz Kafka (1883-1924) skreau
it yn 1912 en it waard foar it earst publisearre yn
1915.
Kievitskoorts
Siebren Siebenga
Noordboek, Gorredijk, 2021
160 p. | isbn 9789056156947
€ 17,50
Het zoeken en verzamelen van
kievitseieren kent een lange traditie en een eigen
cultuur. De kievit staat sterk onder druk, waardoor de traditie van het zoeken van kievitseieren
dreigt te verdwijnen. Het boek geeft een levendige beschrijving van de exploitatie van de kievit
en de (sub)cultuur die daarmee samenhangt.

Gedeelde idealen, mannen en
vrouwen in de pastorie
Derk Jansen en Majella Voorhans
Noordboek, Gorredijk, 2020
207 p. | isbn 9789056156831
€ 22,50
Vanouds bestond het takenpakket van de dominee uit het houden van de preek, het verlenen van
pastorale zorg en het jeugd- en jongerenwerk.
Zijn echtgenote leidde de zondagsschool, de
vrouwenvereniging en bezocht de jonge moeders.
In het boek worden de levens van vijf domineesechtparen beschreven, waaronder Jacob Kalma
en Froukje Kalma-Koops.
Eendenkooien in Fryslân 1450-2015
Gerard Mast
Noordboek / Eendenkooienstichting, Gorredijk, 2021
1500 p. | isbn 9789056156626
€ 99
Encyclopedisch overzicht van alle ruim 400 eendenkooien die Friesland kende. Mast beschrijft de
bloeiperiodes in de 17de en 18de eeuw, geografische ontwikkelingen, een verificatie van oude benamingen en werkprocessen. De studie bevat een
sociologische analyse en beschrijft eendenkooien
als cultureel erfgoed, van heraldiek, dorpswapens, tot spreekwoorden en gezegden.
Van Spanga tot Moddergat
Wio Joustra
Wijdemeer, Dokkum, 2021
120 p. | isbn 9789492052711
€ 19,90
Journalist Wio Joustra en fotograaf Anna Huizinga portretteren 22 Friese dorpscafés, als ziel van
het dorp. In bijna elk Fries dorp waren de cafés
de ontmoetingsplaatsen van het dorp. Een aantal
heeft de coronacrisis niet overleefd, maar verbazingwekkend veel hebben het hoofd boven water
weten te houden. Veel voorzieningen mogen dan
verdwenen zijn, het café houdt stand.

Salus iuventutis suprema lex
Piter van Tuinen
Uitgave in eigen beheer, Harlingen,
2020
330 p. | isbn 9789090337531
€ 35 (te bestellen bij
p.van.tuinen@hetnet.nl)
Alle Friese steden (behalve IJlst) en ook Kollum
en Joure waren trots op hun Latijnse school. Dit
boek beschrijft de organisatie en inhoud van dit
onderwijs met een overzicht van de Friese schoolwetten. De bloeitijd (1588-1699) wordt belicht
door een portret van de rectoren Fungerus, vader
en zoon Neuhusius en Hilarides. Per school is
een korte geschiedenis tot aan de opheffing.
Jane Eyre
Charlotte Brontë (oersetting Jant
van der Weg-Laverman)
Evertype, Skotlân, 2021
466 s. | isbn 9781782012757
€ 22,50
Dizze klassike coming-of-age roman ûndersiket
de emoasjes en ûnderfiningen fan in jonge frou,
fan har drege en ûngelokkige bernetiid, troch
har groei nei folwoeksenens en har ûntdekking
fan leafde foar de hear Rochester, de master fan
Thornfield Hall.
Haute Bordure
Eveline Holsappel en
Anne-Marie Segeren
Uitgeverij Waanders & de Kunst,
Zwolle, 2021
152 p. | isbn 9789462623125
€ 24,95
Boek bij de gelijknamige tentoonstelling in het
Fries Museum over vier eeuwen borduurwerk
in de Nederlandse mode. Het vertelt over de
makers en dragers, gebruikte materialen en
technieken, inspiratiebronnen en symboliek. Dit
eeuwenoude ambacht is weer het middelpunt
van vele haute couture-collecties en terug te zien
in het huidige straatbeeld.
Efter it tried
Reimer van Tuinen
Utjouwerij Louise, Grou, 2021
128 s. | isbn 9789491536748
€ 17,50
In ticht op de hûd fan de tiid
skreaun dokumint, dêr’t Reimer van Tuinen
as Häftling nû 10039 syn ûnderfinings yn it
konsintraasjekamp Amersfoort yn werjout. Yn it
boek wurde autobiografyske sketsen ôfwiksele
mei seis gedichten. Elske Schotanus beskriuwt yn
de ynlieding wa’t Reimer van Tuinen wie: túnker,
fersetsman en skriuwer.
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tot en met 5 september

vanaf 27 maart

tot en met 30 mei

AFRA EISMA
Tentoonstelling met werk van Afra Eisma (1993):
intieme werelden die barsten van kleur en energie. Haar
werk bestaat uit getufte tapijten, keramiek, tekeningen,
schilderijen en textiel.
www.friesmuseum.nl

KLAAS KOOPMANS
Tentoonstelling met werk van Klaas Koopmans
(1920-2006) met landschappen en gestichtstekeningen.
www.museumdrachten.nl

HUMAN AFTER ALL
Tentoonstelling met hedendaagse kunstpresentaties van internationale allure, samengesteld door
curator Tanya Rumpff.
www.princessehof.nl

tot en met 30 mei

vanaf 21 september

vanaf 27 maart
TAUS MAKHACHEVA
Tentoonstelling met werk van Taus Makhacheva
(Moskou, 1983): films, objecten en installaties en
nieuw werk.
www.friesmuseum.nl

KOEN THEYS
Tentoonstelling met uitbundig en barok werk van
Koen Theys (Brussel,1963).
www.princessehof.nl

WHAT THE TURF
Tentoonstelling over het ontstaan van Heerenveen en
de bloeitijd in de 17de en 18de eeuw, dankzij de turf.
www.heerenveenmuseum.nl

tot en met 20 juni

tot en met 31 oktober

DIANNE BAKKER
Tentoonstelling van collageschilderingen en kunstenaarsboeken van Dianne Bakker (1958).
www.museumbelvedere.nl

KUNST IN OPSTAND
Tentoonstelling met bijdragen van toenmalige
geëngageerde kunstenaars in Europa voor het
jubileumboek van Ferdinand Domela Nieuwenhuis
in 1906.
www.heerenveenmuseum.nl

vanaf 1 april

vanaf 25 juni

ISABELLA WERKHOVEN
Tentoonstelling van schilderijen van Isabella Werkhoven
(1969) die haar inspiratie vindt in urbane landschappen
die van mensen zijn verlaten.
www.museumbelvedere.nl

JAN MANKES
Tentoonstelling met werk dat Jan Mankes (1889-1920)
maakte van de dieren en vogels in en om zijn huis.
www.museumbelvedere.nl

vanaf 1 april

11 april

HUID & HAAR
Tentoonstelling met hedendaagse aanwinsten, verworven door conservator moderne en actuele keramiek
Tanya Rumpff.
www.princessehof.nl

VERWACHT

tot en met 18 juli

HET GEHEIM VAN BONNEMA
Lezing door Klaas Arie Beks over hoe geld en één stem
het Fries Museum naar het Zaailand bracht.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

HAUTE BORDURE
Tentoonstelling over vier eeuwen handgemaakt
borduurwerk in de Nederlandse mode, met bijna 150
kledingstukken en accessoires.
www.friesmuseum.nl

24 april

tot 5 september

ARCHEOLOGISCHE FIETSTOCHT
Tocht onder leiding van Evert Kramer en Tom Sandijck
door oude landschappen en langs terpen aan de noordkant van Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

BLOED, ZWEET EN WALVISTRAAN
Tentoonstelling over de walvisvaarders en hoe de
Nederlandse walvisvaart door de eeuwen heen werd
beleefd.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

Over de Harlingerstraatweg, de westelijke
invalsweg van Leeuwarden, valt veel te vertellen:
over de bijzondere architectuur en over
bijzondere bewoners.
De volgende editie van Fryslân, nummer 3,
verschijnt op 26 mei.

Kijk op de vermelde websites of evenementen/tentoonstellingen doorgaan (en onder welke voorwaarden) vanwege coronamaatregelen.

Nieuwe website
Met gepaste trots melden we dat de website van het Koninklijk Fries Genootschap is vernieuwd: www.friesgenootschap.nl. Op deze tweetalige website zijn drie
onderdelen te vinden: het Genootschap en de twee periodieken die het uitgeeft: historisch tijdschrift Fryslân en wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries.
David Ozinga (Ozingavorm) heeft de website gebouwd en is ook verantwoordelijk voor de vormgeving.

Fries Genootschap

Historisch tijdschrift Fryslân

Naast nieuws van en informatie over het Genootschap,
zoals de mogelijkheden om lid te worden, is nieuw dat
een groot deel van de rijke collectie van het Genootschap wordt uitgelicht. Deze pareltjes uit de collectie,
ondergebracht bij het Fries Museum, staan met beeld
en tekst op de homepage. Regelmatig verschijnen er
nieuwe verhalen bij bijzondere collectiestukken.

Teasers van elk nieuw nummer van historisch tijdschrift
Fryslân staan op deze pagina en acht maanden na
verschijning komen verschenen edities (als pdf) online.
Een schat aan interessante artikelen dus. Verder is er
informatie te vinden over abonnementen, de losse
verkoop en de redactieleden.
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De Vrije Fries
Een keer per jaar komt het jaarboek De Vries Fries uit,
met daarin wetenschappelijke artikelen en essayistische
bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis,
kunst, literatuur en archeologie. Samenvattingen (vanaf
2014) van de bijdragen zijn (als pdf) op de website te
lezen. Ook eerdere jaargangen zijn online te raadplegen, losse nummers kunnen worden nabesteld.

Passie voor boeken?
Boekenkasten voor opbergen. Exclusief bij Jaring de Wolff.
Als uw passie het verzamelen van boeken is, dan heeft De Wolff de oplossing om ze op een fantastische manier op te bergen. Verkrijgbaar van klassiek
tot uiterst modern, maar een bibliotheek van De Wolff is altijd maatwerk. Ga voor meer info www.jaring.nl en vraag via info@jaring.nl informatie aan.

Zoekt u een boekenkast op maat?
Onze adviseurs informeren u graag over de uitgebreide mogelijkheden.

Maatwerk

Zoals u dat wenst
Aantrekkelijk geprijsd

Indien gewenst komt onze adviseur bij u thuis om de mogelijkheden met u door te nemen.

Industrieweg 7A - Sint Nicolaasga (0513) 431789

www.jaring.nl

Leven is ook doorgeven
Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân?
Door It Fryske Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt
u het Friese erfgoed voor later.

Over de mogelijkheden adviseren wij u graag persoonlijk.
Ook is er een gratis brochure over nalaten beschikbaar.
Voor contact met ons secretariaat bel 0512 – 381448.

