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aan het begin van de noordelijke bouwvakvakantie de strijd om

Omslag: Enige zeilschepen voor anker, op de
voorgrond rechts een driemaster met de Bataafse
vlag, ook de schepen links hebben die vlag. Op de
voorgrond een roeisloep. De Bataafse vlag werd
in 1796 ingevoerd als officiële vlag voor de marine
van de Bataafse Republiek ter vervanging van de
Statenvlag. Schilderij door Adrianus Jan Oostendorp,
circa 1800. (Hannemahuis)

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.

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

Schade aan dijken
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SIEBRAND KRUL

In augustus 1799 probeerden de Russen en Engelsen met een inval in Noord-Holland de Franse expansie
te beteugelen. De Bataafse marine zou de Fransen moeten helpen bij de verdediging, maar de ooit
glorieuze reputatie van de zeemacht was verschrompeld. Ook Friesland kreeg met de oorlog te maken,
op weinig verheffende wijze. In het krijgsgewoel speelden de Nederlandse zeelieden een bedenkelijke rol
met roof, plundering, vlucht, drankmisbruik, mishandeling en muiterij. In onze reeks over de maritieme
geschiedenis van Friesland schrijft Nykle Dijkstra over vergeten episoden van dit miserabele verleden.
Een van de bekendste uitvalswegen van Leeuwarden is de Harlingerstraatweg. Walter Kromhout deed
onderzoek naar wat hij noemt het ‘rijk palet aan bouwstijlen en bouwheren’. Elisa Ozinga is afgestudeerd
op de invloed van natuurgeweld op het landschap. Ze beschrijft de gevolgen van de heftige stormen in
de 18de en 19de eeuw en de bijkomende ellende door de plaag van paalwormen. Twee plekken springen
er uit: de slaperdijk bij Zurich en het Workumer Nieuwland. Hendrik Nijp was het prototype van een
onverbeterlijke crimineel. Doeke Sijens vat het adembenemende strafdossier samen van de man wiens
graf in Lekkum nog intact is.

“Alleen al vanwege de mooie foto’s

friesgenootschap.nl/fryslan

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
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Maritieme puinhoop

WALTER KROMHOUT

Al 75 jaar organiseert de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS)

Rijke Harlingerstraatweg

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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MARITIEME GESCHIEDENIS

NYKLE DIJKSTRA

legers zich fel, maar de oorlogsvloot gaf zich op 30 augustus
zonder slag of stoot over. Een groot deel van de bemanning
voelde er weinig voor om tegen de Britse overmacht te
moeten vechten en werd door de vijand met oranje linten
verleid om partij voor de gevluchte stadhouder en diens
zoon (de erfprins) te kiezen.

Onrust in Hindeloopen en Workum

Kogels herinneren
aan Lemster bezetting

De beschieting door de
Engelsen op Lemmer op
29 september 1799. Tekening
door D.P. Sietma. (Fries
Museum)

De Friese maritieme
geschiedenis is rijker
dan vaak gedacht.
Gedurende twee
jaar belichten tal van
deskundigen in een
twaalftal bijdragen
bijzondere aspecten
van dit bijzondere
verleden. Begeleidend redacteur is
Hanno Brand (Fryske
Akademy-RUG). Dit is
de tweede bijdrage in
deze serie.
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Tijdens de Anglo-Russische invasie in 1799 werd Lemmer enkele dagen door de Britten bezet. Deze
bezetting is in de geschiedschrijving allerminst vergeten, maar wat was de rol van de Bataafse marine?

I

n 1799 werden de Nederlandse kusten beschermd
door de Bataafse marine. Dat had te maken met een
staatsomwenteling die in 1795 had plaatsgevonden.
De patriotten hadden toen de macht gegrepen en hadden
plannen om hier – geïnspireerd door de Franse Revolutie –
een democratisch bestuur in te richten. De Republiek der
Verenigde Nederlanden werd vervangen door de Bataafse
Republiek en de stadhouder vluchtte naar Groot-Brittannië.
Groot-Brittannië en Rusland voelden zich bedreigd door de
expansiedrift van de Franse revolutionairen. In 1798 sloten de
twee landen een verbond, waarna ze voorbereidingen troffen
voor een invasie van de Bataafse Republiek. Ze hoopten de
Bataafse oorlogsvloot uit te schakelen en de macht van de
stadhouder te herstellen. Dat zou vervolgens een opmaat
kunnen vormen tot het herstel van de monarchie in Frankrijk.
Op 27 augustus 1799 kwamen de troepen aan land in
Noord-Holland. Ze hoopten hier relatief weinig tegenstand
te krijgen en zo snel naar Amsterdam te kunnen oprukken.
Tegelijkertijd kon dan in Den Helder de Bataafse oorlogsvloot

tot overgave gedwongen worden. Ruim een maand lang
vonden in Noord-Holland hevige gevechten plaats, waarbij
in totaal zo’n zeventigduizend militairen betrokken waren.
Tijdens de invasie eiste de Britse marine de overgave van
enkele plaatsen aan de Zuiderzee. Zo werden Enkhuizen en
Medemblik zonder noemenswaardige tegenstand bezet. De
Britten bezetten ook Lemmer enkele dagen.
De tijd dat de Nederlandse oorlogsvloot zich met de Britse
kon meten, was aan het eind van de 18de eeuw al lang
voorbij. Toen de oorlog in 1795 begon, werd dat meteen
duidelijk: de Britten wisten al snel een groot deel van de
VOC-vloot in beslag te nemen en in 1797 leed de Bataafse
marine een grote nederlaag in de Zeeslag bij Kamperduin.
De Bataafse oorlogsschepen durfden zich nauwelijks op volle
zee te begeven en de marine probeerde zo goed mogelijk
de kusten te beschermen. Op de vierde dag van de AngloRussische invasie in 1799 was het ook gedaan met wat nog
resteerde van de grote oorlogsvloot op de rede van de Vlieter
onder Texel. Op het land verdedigden de Bataafse en Franse

De vaartuigen die het Friese Wad bewaakten, hoorden na
twee dagen dat in Noord-Holland werd gevochten en verzamelden zich in Harlingen. Het ging om enkele gewapende
barkassen en tjalken en een paar kanonneerboten en galeien:
kleine schepen die weinig diepgang hadden zodat ze op de
ondiepten van het Wad konden varen. De kanonneerboten
Schrik en Vernieler, de barkas De Ruijter en de galei Zeeduivel bevonden zich op 16 september in Hindeloopen. Aan
boord van de Vernieler ontstond die avond rumoer, toen de
bemanning weigerde om de boot naar Workum te varen op
de vlucht voor de Engelsen, tenzij aan hen een vierde deel
van de gage zou worden betaald. Hoewel de eis gepaard ging
met gescheld en een onbeschofte houding tegenover hun
commandant luitenant Gerrit Scheler, gaf hij wel toe aan de
eis. Hierdoor gesterkt, zorgde de bemanning de volgende
dag in Workum voor nog meer ongeregeldheden. Een en ander leidde uiteindelijk tot processen voor de Hoge Zeekrijgsraad. Uit die stukken kan een reconstructie worden gemaakt
van wat zich de volgende dagen zou hebben afgespeeld.
Na het aanleggen van de kanonneerboot in Workum ging een
groot deel van de bemanning meteen de herberg in om zich
aan drank te buiten te gaan. Toen luitenant Scheler hiertegen
wilde optreden, ontstond een woordenwisseling. De matroos
Michiel Herman uit de Elzas (Duitsland) probeerde de sabel
van de luitenant af te pakken en dreigde het zijn officier
betaald te zetten dat die hem eerder in Hollum op Ameland
met de sabel op het hoofd geslagen had. Toen de kanonneerboten in juli bij Ameland hadden gelegen, had de bemanning
ook in Ballum ramen ingeslagen en ergens een kogel door
een deur geschoten. Een andere opvarende, de kuiper Johan
Riemer, verschanste zich in Workum op de Vernieler en wilde
– op zijn luitenant na – niemand aan boord laten. Hij richtte
zelfs het kanon in de boeg op de manschappen aan de wal
en hield een brandende lont vast om hen tegen te houden.

om Holmblad en anderen te arresteren. Toen hij naar het
stadhuis werd begeleid, zei hij dat het maar goed was dat
hun plan was ontdekt. Hij zou daarmee geduid hebben op
een plan om zich ’s nachts van de vaartuigen meester te
maken en de officieren te vermoorden. Een paar opvarenden
van de Zeeduivel getuigden later nog dat ze die middag in
herberg De Zwaan enkele opvarenden van de Vernieler hadden horen praten over een plan om de volgende dag ook de
Zeeduivel te enteren.
De gearresteerde bemanningsleden werden eerst doorgestuurd naar Leeuwarden en later naar Amsterdam, waar ze
zich moesten verantwoorden voor de Hoge Zeekrijgsraad.
De enige duidelijke reden voor hun opstandige houding lijkt
het te laat uitbetalen van gage te zijn geweest. Daarnaast
kunnen oranjesympathieën een rol gespeeld hebben: enkele
opvarenden van de Vernieler zouden als teken daarvan op
18 september met gele bloemen hebben rondgelopen.
Op 21 september naderden de Engelse oorlogsschepen
de Friese kust. Ze wilden een beter beeld krijgen van de
gezindheid van de plaatselijke bevolking. Die dag werd in

‘Ataque van de Engelschen
op de Lemmer, den 29
september 1799’. Op deze
gravure op de voorgrond
een sloep met een Engelse
vlag. Tekening door
Reinier Vinkeles, naar Dirk
Langendijk, circa 1800.
(Rijksmuseum)

Oproerkraaier
De Zweed Johannes Holmblad, die als eerste stuurman op
de Vernieler diende, was de grootste oproerkraaier. Toen een
luitenant hem probeerde tot bedaren te brengen, zou hij
gezegd hebben ‘’t is nog te vroeg wagt nog maar een paar
uur, dan zal ik u den hals omdraaijen.’ Uiteindelijk werd de
bemanning van de Zeeduivel en een detachement van de
Gewapende Burgermacht (een soort schutterij) erbij gehaald

Voormalige herberg De
Zwaan in Workum (met nog
een mooi uithangbord),
waar plannen voor muiterij
zouden zijn gesmeed.
(Foto Yeb Andela)
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Een deel van zuidwestFriesland. Fragment van een
kaart uit 1811. (Rijksmuseum)

 olkwerum de oranje vlag op de kerktoren gehesen uit symM
pathie voor de gevluchte stadhouder en op 22 september gebeurde hetzelfde in Staveren. Ook in andere plaatsen – met
name Balk, Koudum en Hindeloopen – was het onrustig.
Naar Balk werd de barkas De Ruijter met 35 bemanningsleden van de marineschepen gestuurd, die weliswaar een einde
maakten aan het oproer, maar zich ook te buiten gingen aan
geweld en diefstal. Een oude vrouw genaamd Jauke Siebes
[Joukjen Siebes?] zou toen zelfs vermoord en bestolen zijn.

Verdere wanorde
Een paar dagen later liet ook de bemanning van de Schrik
en de Vernieler – voor zover nog niet gearresteerd – weer
van zich horen. Op 25 september lagen de boten samen
met de Zeeduivel bij Lemmer. Daar verscheen twee dagen
later een eskader Engelse oorlogsschepen in het zicht van
de haven, onder leiding van kapiteins William Bolton en
James Boorder. Zij eisten de volgende dag de overgave van
de stad, en dreigden de stad anders aan te vallen. Omdat
het antwoord te lang uitbleef, volgde op 29 september een
beschieting van een uur. De Schrik en Vernieler vluchtten

< Het huis met ‘twa kûgels’
in Lemmer. (Foto Nykle
Dijkstra)
> Het huis met ‘de 3 kogels’
bij Follega.
(Foto www.detsjukemar.nl)
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al snel richting Heeg. Luitenant Scheler meende door de
vijand achtervolgd te worden en besloot de Schrik in brand te
steken en de Vernieler te laten zinken. Volgens getuigen was
overigens duidelijk te zien dat het hier om een onschuldig
schuitescheepje ging.
In de chaos die volgde, nam een groot deel van de bemanning de benen; zij werden in de monsterrol als ‘vermist’
opgegeven. Een groep van veertig à vijftig opvarenden viel
vervolgens de bevolking van Woudsend, Heeg en Hommerts
lastig. Ze verkochten spullen die van de kanonneerboten
afkomstig waren of die ze in de dorpen gestolen hadden.
Ook dwongen ze de inwoners van Heeg om hen huisvesting
te bieden. Gerrit Scheler nam zijn intrek in het huis van
Pieter Taedes [Walma]. Deze Pieter Taedes verklaarde later
dat de luitenant brutaal en onbeschoft was geweest en wijn,
jenever, boterhammen, kaarsen, lantaarns, pijpen en andere
goederen had gevorderd. De bemanning van de kanonneerboten had gezegd ‘geel’ te zijn – dit duidt waarschijnlijk op
sympathie voor oranje – en niet te willen vechten als ze niet
eerst soldij zouden krijgen. De bemanning lijkt niet gearresteerd te zijn, maar zich verspreid te hebben; in de monsterrol
staat niets over arrestaties of terugkeer in dienst van marine.

Muiterij bij Follega
Lemmer was op 29 september in handen van de Engelsen
gevallen. Zij wierpen een stelling op bij de brug van Follega.
Op 2 oktober werd daar een detachement van de Bataafse
Gewapende Burgermacht naartoe gestuurd. In de gevechten
die volgden, veroverde de Burgermacht drie kanonnen en
vielen aan Engelse zijde twee doden en vijf gewonden. De
Bataven braken de brug af en wierpen drie batterijen op.
Op 6 oktober vuurden ’s ochtends twee Engelse vaartuigen
vanaf de Brekken op de stellingen bij de brug. Na een paar
uur keerden deze terug naar Lemmer, om die middag met
versterking terug te komen. Een leger van zo’n honderd
Bataafse militairen die zich rond Lemmer hadden verzameld,
werd naar de brug gestuurd om de stellingen te verdedigen.
Het Engelse eskader had versterking gekregen en bestond
intussen uit een schip met sprietzeil, twee barkassen en vier
sloepen. Er werd bijna drie uur lang over en weer geschoten,

Fragment van een bouwtekening van een Bataafse kanonneerboot.

maar aan Bataafse zijde sneuvelde slechts één huzaar (en
zijn paard). Via Sloten voeren drie Bataafse kanonneerboten
de Brekken op. Daar voegden zich nog een jol en enkele
gewapende barkassen bij. Zij dreven de Engelse vaartuigen
terug naar Lemmer. De bemanning van de galei Voorzorg
was deze dagen in Sint Nicolaasga gelegerd. Enkelen van
hen weigerden 6 oktober mee te marcheren. De konstabel
Abraham Baljon was een van hen. Hij zou gezegd hebben
‘kom aan jongens, als ik er zes bij mij heb, schieten wij de
officieren voor den kop, en dat handje vol burgers zijn wij niet
bang voor, al was ’t man tegen man.’ En even later laadde hij
daadwerkelijk zijn geweer en dreigde hij zijn eigen officiers te
zullen neerschieten. Baljon werd opgepakt en voor de Hoge
Zeekrijgsraad gedaagd. Hij kreeg de doodstraf wegens brutaliteiten, ongehoorzaamheid, oproerige gesprekken, dreigementen, samenspanningen en muiterij. Op 25 september 1800
werd hij in Amsterdam opgehangen aan de nok van de ra.

De bezetting ten einde
Ondertussen was de Anglo-Russische legermacht er niet
in geslaagd in Noord-Holland een doorbraak te forceren.
Na de verloren Slag bij Castricum op 6 oktober vroegen de
geallieerden om een wapenstilstand. Op 10 oktober werd het
bestand De Conventie van Alkmaar getekend. Het kon niet
voorkomen dat de volgende dag, 11 oktober, een Bataafse
legermacht van zo’n zeshonderd gewapende burgers en
militairen, waaronder zo’n tachtig mariniers, onder leiding
van kolonel Pacqué via Follega optrok naar Lemmer. Aan de
linkerzijde voer een kanonneerboot mee op het Tjeukemeer
en aan de rechterzijde voeren er vier uit Sloten mee over de
Brekken. De legermacht had de beschikking over twee kleine
kanonnen die niet sterk genoeg waren om werkelijk schade
aan te richten aan de vijandelijke batterij. Onder bescherming van de kanonneerboten trokken de militairen zich
daarom weer terug.
De hele expeditie had zo’n twaalf uur geduurd, mede doordat
de wegen erg slecht waren en de troepen soms tot aan de

knieën door de modder liepen. Volgens een Engels verslag
bedroegen de Bataafse verliezen zo’n vijfentwintig doden en
dertig gewonden. Op 13 oktober verlieten de Engelsen Lemmer en ging de stad weer over naar de Bataafse Republiek.
Hun vertrek verliep zo gehaast dat ze een aantal kanonnen
achterlieten en zo slecht vernagelden dat ze zo weer gebruiksklaar gemaakt konden worden. Op de weg van Follega
hadden ze alle bomen omgehakt.
Aan de bezetting van Lemmer herinneren nog twee kogels
die in het pakhuis op het Turfland zijn ingemetseld en de
voormalige herberg bij Follega heeft een uithangbord waarop
‘de 3 kogels’ staat. <

Model van een Bataafse kanonneergalei, door Jochem Pietersz.
Asmus, circa 1800. (Rijksmuseum)

Bataafse kanonneerboot.
Tekening door J.C. Rijk,
circa 1800. (Het Scheepvaart
museum, Amsterdam)

> Meer weten?
• B. Huiskes en G. de Weerdt, De
Lutine, 1799-1999. De raadselachtige ondergang van een schip vol
goud, Bussum, 1999
• Klijnsma, A.E., Lemsterlân: In
Kuijerke troch it forline, Bolsward,
1977
• https://www.spanvis.com/
lemsterland-dfm/oorlog-lemmer-lemsterland/engelse-aanvalop-29-september-1799-lemmer
• Ooggetuigenverslag door Poppe
Jans Poppes van de inval der
Engelsen in De Lemmer (Historisch Centrum Leeuwarden,
toegang 1773, inventarisnummer 35)
• Hoge Militaire Rechtspraak
(Nationaal Archief, Den Haag,
nummer toegang 2.01.11, inventarisnummer 216 en 218)
Nykle Dijkstra (Leeuwarden, 1991)
studeerde maritieme geschiedenis aan Universiteit Leiden en
werkt bij het Historisch Centrum
Leeuwarden. Hij doet onderzoek
naar de gevolgen van de invasie
van 1799 voor Friesland.
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BY IT GRÊF FAN… HENDRIK NIJP

DOEKE SIJENS

‘Ik heb Anna
geschoten!’
Portret fan Anniggien Fennema yn de krante by it
nijsberjocht oer de moardoanslach yn it Nieuwsblad
van Friesland, 3 desimber 1929.

Hendrik Nijp is yn Lekkum
begroeven by syn earste frou
Atje Walstra. Anniggien leit op
in oar plak en wurdt sûnt 1990
beselskippe fan har skoansoan
Tijmen Swaagman (1905-1990).
Hy wie earst troud mei Oukje
Nijp (1905-1980), de âldste
dochter fan Hendrik en Atje.
Nei in skieding is hy yn 1956
op ’e nij troud mei Wytske
Nijp, dochter fan Hendrik
en Anniggien. (Foto’s Hoge
Noorden)

H

‘De moord aan het Pieterseliewaltje’, sa waard it trelit yn de kranten neamd, nei de strjitte
yn Ljouwert dêr’t Hendrik Nijp syn frou Anna Fennema deasketten hie, om’t se neat mear
fan him witte woe. Twa kear kaam de saak foar de rjochter, beide kearen die wol bliken dat
it om in bysûnder houlik gien wie, yn elk gefal neffens de boargerlike moraal. Nijp hat foar
de moard op syn frou tweintich jier fêstsitten yn de Ljouwerter finzenis. Doe’t er in kear
nei it sikehûs moast foar in operaasje naaide er daliks út. Hendrik en Anna binne beide
beïerdige op it tsjerkhôf fan Lekkum, elk yn in eigen grêf, dat wol.

endrik Nijp (1884-1952) wie al jong in dogeneat, op
syn alfde stie er foar de earste kear foar de rjochter
en moast er trije dagen sitte om’t er stellen hie. In
jier letter krige er foar itselde misdriuw trije moannen straf
en in pear jier letter nochris. Hy hie it net fan in frjemd, syn
heit Gerrit Nijp (1859-1906) hie ek al in pear kear sitten foar
mishanneling en stellerij. Ek Hendrik syn soan Gerrit (19031993) soe letter (yn syn jonge jierren) in pear kear yn de sel
bedarje. De húshâlding bleau noait lang op ien plak, ek al
om’t Nijp senior in skoftlang it skip De drie gebroeders hie.

Nei alle gedachten hat Hendrik de skoalle net ôfmakke. Hy
hat altyd los wurk hân en ek yn Dútslân omswalke.
Hy kaam yn ’e kunde mei Atje Jakobs Walstra (1883-1924), dy’t
yn 1903 in bern fan him krige. Dat jonkje wie al in jier âld doe’t
syn âlden trouden. Nei it houlik hâlden se noch in jier of wat
yn Dútslân ta, ûnder mear yn Dortmund en Bochum. Yn 1908
kamen se werom yn Ljouwert. Op gjin inkeld adres hâlden se
it lang út, it befolkingsregister jout wol tsien strjitten dêr’t de
húshâlding wenne hat. Al fertsjinne har man bytiden goed, syn
frou hie faak gjin jild yn ’e beurs om’t Hendrik geregeld finzen

siet. Yn 1913 wie dat foar mishanneling, yn 1915 foar dieverij.
Yn 1917 krige er oardel jier sel om’t er fytsen stellen hie.
Op de dei fan de útspraak wist er lykwols ‘uit de wachtkamer van het gerechtsgebouw aldaar te ontvluchten’. Op de
Willemskade sprong er ûngemurken op in frachtboat en
bedarre sa op It Fean, dêr’t ‘Nijp op den trein gestapt [is] en
naar Limburg gereisd, waar hij in het mijnbedrijf werk vond.
Af en toe waagde hij het eens een paar dagen in Leeuwarden
te komen om als de politie kwam, juist weer verdwenen te
zijn.’ Sa is Hendrik wol in heal jier út hannen fan de plysje
bleaun. Syn straf hat er neitiid útsitten yn Grins. Nijp wie
neffens de ferhalen in koartkop, benammen as er drank op
hie. Hy wie dêrby sterk, de minsken wienen benaud foar him.
Hy en syn frou krigen sa om de twa jier in lytsen. It waard gebrûk om de bern by famylje of yn it weeshûs ûnder te bringen
om’t de âlden der net foar soargje koenen. Yn 1924 is Atje
ferstoarn by de berte fan har tolfde bern.

Lichte vrouw
Ek Anniggien Fennema (1897-1929) kaam út in skippersfamylje en soe noait botte hiemsk wurde. Se waard berne yn
Ljouwert en folge har âlden nei Delfshaven en hie letter wurk
yn Nijmegen. Yn 1915 sette se har nei wenjen yn Amsterdam.
Benammen âldere manlju fûnen har oantreklik. Se wie
nei alle gedachten earder wrâldwiis as romantysk en koe
goed foar harsels opkomme. Yn 1918 troude se mei Willem
Hendrik de Jong, dy’t mear as tweintich jier âlder wie. Doe’t
se fiif jier letter útinoar gienen, hienen se twa bern, dy’t
by de heit bleaun binne. Neitiid waard Anna in ‘keapfrou’
neamd, mar by it proses tsjin har man kaam út dat Anna ek
wol as ‘lichte vrouw’ har jild fertsjinne. Hendrik wie nei de

dea fan syn frou wer geregeld op ’e swalk rekke en kaam sa
yn Amsterdam mei Anna yn ’e kunde. Mei’t se yn ferwachting rekke, binne se yn july 1926 troud. Se krigen twa bern,
Wytske en Dirk. Se fertsjinnen goed jild as keaplju, mei grutte koffers fol negoasje reizgen se nei de Suderseewurken.
Yn ’e winter fan 1928 hie Hendrik gjin wurk en dêrom – sa
die letter bliken by it proses – foel Anna werom op har âlde
berop. Se hienen ek in kostgonger en dy moast by sokke

Hendrik Nijp skeat syn
frou dea, dy moard
waard ‘de moord aan
het Pieterseliewaltje’ yn
de kranten neamd nei
it plak dêr’t it barde. It
Pieterseliewaltje, fan de
Dokkumer Ie sjoen, yn
1910. (Historisch Centrum
Leeuwarden, foto Kramer)

Hendrik Nijp siet finzen
yn De Blokhuispoort yn
Ljouwert. (Tresoar)
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BY IT GRÊF FAN… HENDRIK NIJP

It Pieterseliewaltje om 1968
hinne. (Historisch Centrum
Leeuwarden, foto Sjoerd
Andringa)

Doeke Sijens (Hantum, 1955)
is bibliotekaris yn Grins. Hy
publisearret oer literêre saken en
keunst en is resinsint foar Frysk by
de Leeuwarder Courant.
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gelegenheden syn keamer út. Hendrik moedige Anna oan,
reden foar de rjochter om him letter in sûteneur te neamen.

ûnderbrocht by Hendrik syn suster en har húshâlding, dy’t
oan it Pieterseliewaltje yn Ljouwert wennen. Letter soe
Hendrik úthâlde dat er al dy tiid kranksinnich west hie, mar
hy betocht op tongersdei 28 novimber koelbloedich in list
om Anna nei Ljouwert te heljen. Ut namme fan syn sweager stjoerde er har in telegram dat Dirk net goed wie. Anna
kaam daliks nei Ljouwert en doe’t har de saak dúdlik waard
woe se neat witte fan in fermoedsoening. Se lake Hindrik
út en p
 riizge De Haas. Doe is Hendrik nei de gong rûn, hat
it pistoal (in browning) út syn jas helle en al syn kûgels op
har ôfsketten. Hendrik flechte nei it hûs fan syn dochter en
skoansoan, mei it pistoal noch yn ’e hân. De skoansoan hat
him it wapen ôfpakt. Doe’t dy frege wat der bard wie, andere
Hendrik: “Ik heb Anna geschoten!” Swaagman, de skoansoan, hat Hendrik dêrop nei it plysjeburo brocht. Anna hat
noch twa dagen libbe en koe de plysje fan alles fertelle, ek dat
Hendrik har altyd mishannele hie.
Troch har tsjûgenis makke Hendrik by syn proses yn april
1930 gjin inkelde kâns, de rjochter sitearre meardere kearen
de lêste wurden fan Anna: ‘O is dat nu de dank voor dat hij
van mij geleefd heeft.’ Foar de rjochter stie it dêrmei fêst:
‘Toen is de vrees gekomen dat zij zich te veel zou hechten
aan één man. Aan de verhouding wilde hij een einde maken.’
Hendrik syn abbekaat wiisde noch op it troubrek fan Anna
en dat Hendrik yn drift hannele hie, mar dêr woe de rjochter
neat fan witte. Alles wie mei opsetsin útfierd en hy joech
achttjin jier straf. Neffens de krante utere Hendrik dêrnei
‘hevig schreiend enkele woorden van berouw’. By it heger
berop, twa moannen letter, ferhege in oare rjochter de straf
nei tweintich jier. ‘Bij het horen van dit vonnis begon een
vrouw op de tribune luid te gillen en viel in zwijm. Verdachte
zelf wordt weggeleid onder het uitroepen dat hij onschuldig
veroordeeld is.’

Rjochtsaak

Stoarn yn frijheid

It hat der alles fan dat Anna yn ’e simmer fan 1929 har nocht
fan Hendrik en harren libbenstrant krige. Se hie yn in Ljouwerter kafee Harmen de Haas (1886-1955) troffen, in (troude)
keapman dy’t yn Wommels tahâlde. Wylst Hendrik geregeld
nei Amsterdam reizge, naam Anna in keamer yn in loazjemint yn Snits. Sa wie se tichter by De Haas en by de Sudersee. Hendrik hie Anna wol faker ôfstien oan oare manlju,
mar it waard him wol dúdlik dat sy har dit kear los fan him
meitsje woe, der waard iepentlik oer in skieding praat. De
iene kear wie Hendrik it dêr wol mei iens en frege er De Haas
om f 200,- as skeafergoeding. Hy krige ynearsten f 125, de reden dat men letter fertelle soe dat Hendrik syn frou ‘ferkocht’
hie. Dan woe er wer neat fan in skieding witte en besocht
er Anna op ’e nij foar him te winnen. Yn novimber wist er
him gjin rie mear en kocht yn Amsterdam in pistoal mei seis
kûgels, bedoeld foar Anna of De Haas of foar beiden.
Dirk, it jongste bern fan Hendrik en Anna, wie sa lang

De earste fiif jier siet Hendrik – lykas alle finzenen – yn de
Blokhuispoort yn uterst strange isolaasje. In deskundige
soe oer dit rezjym sizze: ‘Die hier berouw heeft, gaat er
dood aan, en ik verzeker u dat er hier maar weinig mensen
sterven.’ Nei dy earste fiif jier krige Hendrik in oar plak, dêr’t
mear kontakt mei oare finzenen mooglik wie. De meast
ferneamde dêrfan wie wol IJje Wykstra, dy’t fjouwer plysjemannen ombrocht hie. Yn 1947 kaam Hendrik frij, mar it wie
in frijheid yn in hiel oare tiid dy’t er net oan koe. Hy fûn wurk
op ’e feemerk, mar rillegau gie it wer mis en gie er werom
nei de finzenis. Mar it fjoer wie noch net yn him dwêst. Doe’t
er yn 1948 foar in operaasje nei it sikehûs moast, wist er út
te naaien troch it rút fan de badkeamer. Freonen of famylje
ha him fansels holpen, want ek dit kear wist er in skoftsje út
hannen fan de plysje te bliuwen. Op 2 desimber 1952 is er
ferstoarn – yn frijheid. It hûs fan de moard oan it Pieterseliewaltje is yn ’e jierren santich ôfbrutsen. <
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TOM SANDIJCK

juiste geboortedatum niet bekend maar dat moet omstreeks
1572 zijn geweest. Vader Upcke stond bekend als het ‘lytse
geuske’; hij was een van de eersten onder de Friese adel die
zich bekeerde tot het protestantse geloof. Daardoor werd hij
in 1568 door de Spaanse landheer Alva verbannen en vluchtte
toen naar Emden, zoals duizenden Nederlandse protestanten. Toen de opstandelingen in 1580 de macht overnamen,
keerde Upcke terug naar Friesland en werd hij statenlid en
gedeputeerde. Upcke liet zijn twee zoons Jurjen en Douwe,
die waarschijnlijk in Emden geboren waren, rechten studeren. Op 16 mei 1592 schreven ze zich in bij de universiteit
van Franeker. Uit die periode is een album amicorum bewaard
gebleven met bijdragen van Jurjens medestudenten. In mei
1594 waren de broers klaar met hun studie en begonnen ze
aan hun academische rondreis. In oktober schreven ze zich
in aan de juridische faculteit van Keulen en in 1597 aan die
van Orleans. Vrijwel direct na aankomst in Orleans kwam
Douwe van Burmania als gevolg van de pest te overlijden.
Jurjen maakte zijn studie af en keerde in 1599 op 27-jarige
leeftijd terug naar Friesland.

Georg van Burmania
ca. 1572-1634) en Lucia van
Dekema (ca. 1570-1625).
Portretten van een onbekende
schilder, 1620. (Koninklijk
Fries Genootschap/Dekema
State Jelsum)

Van een bruiloft komt een bruiloft

Scènes uit het leven van Jurjen
Burmania en Luts Dekema
Ter gelegenheid van de verloving van Tjerck van Heerma en Lucia van Walta in 1599 is een luxe drinkglas gemaakt met daarop 22
namen gegraveerd van de op het feest aanwezige jonge mannen en vrouwen uit de Friese adellijke families Cammingha, Botnia,
Eminga, Walta, Grovestins, Burmania, Dekema en Ockinga. Zo’n verlovingsfeest was een prima gelegenheid om een partner te
vinden. Dat gebeurde ook bij Georg van Burmania en Lucia van Dekema, die zich in het gezelschap bevonden. Dankzij een fraai
portret weten we hoe ze eruitzagen, maar wie waren zij en hoe leefden ze?

L

ucia of Luts van Dekema werd geboren omstreeks
1570, haar precieze geboortejaar is niet bekend. Zij was
de dochter van Julius van Dekema en Jel van Haersma.
Vader Julius was raadsheer in het Hof van Friesland. Toen
Luts acht jaar oud was, vluchtten haar (katholieke) ouders na
de ‘staatsgreep’ van de calvinisten in het najaar van 1578 naar
Duitsland. In dat jaar woedde in Leeuwarden een bescheiden
beeldenstorm, waarbij de beelden in drie kerken werden
vernield en ook de grote appelhof van de Spaansgezinde
Julius van Dekema, even buiten de Wirdumerpoort in de
(latere) Schrans, met de grond gelijk werd gemaakt. De
protestantse Leeuwarders vreesden dat van daaruit
Spaansgezinden een aanval op de stad zouden doen.
Vader Julius nam de wijk naar het katholieke Keulen. Zijn
bezittingen werden geconfisqueerd, waaronder Dekemahof
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in de Schrans. Julius overleed in 1580 in Keulen. Luts en haar
broer Sytse bleven na de vlucht van hun ouders in Friesland
achter. Omdat ze minderjarig waren, werden ze onder voogdij
geplaatst van de neven van hun vader, Hector en Duco van
Dekema. Luts woonde tot haar vijftiende jaar bij Luts Walta op
Dekemastate in Weidum. In 1588 wist Jacob Bouricius, raadsheer aan het Hof van Friesland, de verbeurdverklaring van het
familiebezit van de Dekema’s ongedaan te maken en konden
Sytse en Luts volgens het testament van hun moeder er weer
over beschikken. Jel Haersma keerde na het overlijden van
haar man terug naar Friesland en overleed in 1598. Sytse erfde
Dekema’s hofstede in Kortezwaag en Luts kreeg onder andere
Dekemahof in de Schrans bij Leeuwarden toegewezen.
Georg of Jurjen van Burmania was de oudste zoon van Upcke
van Burmania en Rints van Roorda. Evenals bij Luts is zijn

In datzelfde jaar gaven Jurjen en Luts acte de présence op het
verlovingsfeest van Tjerck van Heerma en Lucia van Walta,
waar ze tussen de namen van de 20 andere aanwezigen
‘Lucia van Dekama’ en ‘Georgius à Burmania’ lieten graveren
op het glas waarmee we dit verhaal begonnen. Mogelijk
kenden ze elkaar al. Voor een Dekema was een Burmania een
goede partij en omgekeerd gold hetzelfde. Hoe het ook zij,
volgens het trouwregister van het Nedergerecht van Leeuwarden gaan ‘Georgien van Bourmania (geassisteerd door zijn

Danspartij ter gelegenheid van het huwelijk van Eraert van Pipenpoy met Jel van Liauckema in de grote
zaal van Liauckemastate te Sexbierum. Mogelijk werd tijdens de verloving van Tjerck van Heerma en
Lucia van Walta een soortgelijk feest gevierd. Detail van het schilderij uit 1616. (Fries Museum, verworven
via het Koninklijk Fries Genootschap)

vader Wpke) en Lucia van Decuma (geassisteerd door haar
broer Sixtus) op 13 december 1602 in ondertrouw ten huize
van Catharina Doenia, weduwe van Sibrant van Cammingha.’
Ze trouwden een paar weken later, op 2 januari 1603. Geschiedschrijver Bernardus Furmerius schrijft daarover in zijn
dagboek: ‘George van Burmania Upcozn. heeft als zijn bruid
naar zijn huis gevoerd Lutz van Dekama, dochter van Julius
van Dekama, indertijd raadsheer in het Provinciale Hof van
Friesland. Zij heeft een welgevormd lichaam en een fraaie gestalte maar is van gezicht niet zo knap. Eerst was hij voor het
Leeuwarder stadsbestuur met haar in het huwelijk getreden.
Van een feestelijke bruiloft heeft men afgezien wegens het
overlijden van oudoom Gemme van Burmania.’
Het echtpaar ging wonen op Burmaniastate in Stiens, het
ouderlijk slot van Jurjen. Ze kregen er twee kinderen, dochter

Drinkbeker duikt op
Het glas, een bijna achttien centimeter
hoge hensbeker, dook in 2018 tijdens
een uitzending van het televisieprogramma Tussen Kunst en Kitsch op. De
kleurloze glazen beker, fraai versierd met
goudkleurige stempels van gezichten en
met rozetten met blauwe parels, werd
gemaakt door Italiaanse meesterglasblazers in Antwerpen.

De glazen beker met daarin gegraveerd vele namen van Friese adel, waaronder die van Jurjen Burmania
en Luts van Dekema. (Fries Museum, bruikleen Ottema-Kingma Stichting, aangekocht met steun van de
Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar Saskia Fonds)
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Gezicht op Burmania State
te Stiens, voor de afbraak in
1722. Tekening door Jacob
Stellingwerff, 1723. (Fries
Museum)

De appelhof van Julius van
Dekema op de kaart van
Leeuwarden uit de Robles
atlassen uit 1573. (Tresoar)

Op dit detail van ‘Gezicht op Leeuwarden’ door Jacob van der Croos uit ca. 1675 is het stenen pypke
te zien, direct links van de standermolen. Ruim vijftig jaar eerder werd het door Jurjen van Burmania
aangelegd. (Fries Museum)
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Jel en zoon Julius, die beiden jong (respectievelijk in 1605 en
in 1608) overleden. Voor zover bekend bekleedde Jurjen geen
functies in leger of bestuur; als ‘ambteloos burger’ leidde hij
het leven van een rijke landedelman.
Door zijn huwelijk met Luts kreeg Jurjen zeggenschap over
het Dekemahof in de Schrans onder Leeuwarden. In 1610
deed hij namens zijn vrouw een opmerkelijk verzoek aan
het Hof van Friesland: hij eiste een schadevergoeding voor
de verwoesting van de appelhof van zijn schoonvader Julius
van Dekema in 1578, ruim dertig jaar eerder. Hij stelde dat de
boomgaard destijds met toestemming van het Hof van Friesland was gerooid. Het verzoek werd afgewezen, maar Jurjen
verloor ‘seecker stuck landts, gelegen buyten Wirdumerpoort’
niet uit het oog. Hij had blijkbaar plannen met de oude appelhof, want hij diende in 1615 bij Gedeputeerde Staten een
verzoek in om op de plek van de oude sluis in de ‘Heerenwech’ naast Dekemahof een ‘stynenen pyep in behoorlicke forme’ aan te leggen omdat ‘aen welck stuck landts men
te scheepe nyet bequaam can coomen.’ Na wat gesteggel
tussen de grietenijen Leeuwarden en Leeuwarderdareel (het
beoogde pypke lag precies op de grens) werd Burmania’s verzoek ingewilligd. Hij liet zijn stenen brug bouwen, maar over
zijn mogelijke plannen met het oude hof vernemen we verder
niets meer.
In 1620 lieten Jurjen en Luts zich portretteren door een tot
nu toe onbekende schilder. Jurjen is ‘in grijsgroen wambuis
met dito wijde broek’ trots afgebeeld met zijn linkerhand
om het gevest van een zwaard, destijds een gebruikelijke
pose voor een adellijk heerschap. Luts is volgens de beschrijving van het Fries Museum rijk gekleed ‘in een wit satijnen
kostuum met een zwart overkleed met rozetten van gouddraad. Om haar hals een witte pijpkraag voorzien van kant.
Op haar hoofd een kanten mutsje. Onder de kin een gouden
medaillon aan een rood strikje. Verder een uit vele strengen
bestaande gouden ketting. Op de borst een medaillon aan
een rode strik [met een afbeelding van de kruisiging van

Burmania-sprekwurden
Een opvallende verschijning in de karige biografie
van Jurjen van Burmania is de verzameling van bijna
twaalfhonderd ‘Oude Friesche Spreeck-woorden’. Dit
handschrift uit 1614 bevat de grootste hoeveelheid Fries
taal-materiaal uit het begin van de 17de eeuw. In zijn dissertatie uit 2003 probeerde Frits van der Kuip aan te tonen dat de verzameling werd aangelegd door Jurjen van
Burmania. Een aanwijzing daarvoor zocht hij in Jurjens
omgeving van vooraanstaande en intellectuele Friese
edellieden. Van der Kuips conclusie was echter dat het
niet zeker is of Jurjen inderdaad de verzamelaar van al
die spreekwoorden was. Hij kan het handschrift ook in
zijn bezit hebben gehad of het hebben overgeschreven.

Christus]. Op de linkerborst een juwelenhanger aan een rode
strik. Om de polsen een drie-strengs parelarmband met
gouden slot. In de linkerhand een paar handschoenen. Aan
de vingers van de linkerhand drie gouden ringen.’
Het is aannemelijk dat beide portretten ooit op Burmaniastate in Stiens hingen. Na de afbraak in 1720 kwamen ze
terecht op Wiardastate in Goutum. Nadat ook deze state in
1882 werd gesloopt, kwamen ze in het bezit van het Fries
Genootschap dat ze onderbracht bij het Fries Museum.
Daar leidden de beschilderde eikenhouten panelen een wat
vervallen en verweesd bestaan in het depot. In 2015 werden
ze gerestaureerd en kregen ze een plek op Dekema State in
Jelsum. Het portret van Luts werd daar verenigd met die van
haar grootouders Jarich van Dekema en Katrijn Camstra.

De wapenschilden van Jurjen
van Burmania (midden), Luts
van Dekema (links) en Jurjens
tweede echtgenoot Fedt van
Cammingha (rechts) op de
herenbank in de Sint Vituskerk
in Stiens. (Foto André A.
Buwalda)

Familiegraf in Stiens
Na een huwelijk van 22 jaar overleed Luts in juni 1625, 55 jaar
oud. Ze werd begraven in de Sint Vituskerk in Stiens. In het
jaar dat Luts overleed, trad Jurjen voor de tweede maal in
het huwelijk, nu met Fedt van Cammingha. Ze kregen geen
kinderen. Fedt overleed negen jaar later, begin januari 1634.
In december van datzelfde jaar stierf ook Jurjen van Burmania. Hij werd bijgezet in het familiegraf in de kerk van Stiens,

waar ook zijn beide echtgenotes en de kinderen Jel en Julius
uit het huwelijk met Luts, onder adellijke zerken hun laatste
rustplaats hebben gevonden. Aan de echtelieden herinnert
ook een herenbank met de familiewapens van Jurjen van
Burmania, Luts van Dekema en Fedt van Cammingha. <
De fraaie zerk van Jurjen van
Burmania en Luts van Dekema
en Fedt van Cammingha in de
kerk van Stiens, getekend door
Albert Martin omstreeks 1840.
(Fries Museum)

> Verder lezen?
• Onno Hellinga en Tom Sandijck,
‘Dekema Oudhof te Huizum,
landgoed of luchtkasteel?’
Tusken Potmarge en Jokse, Sudertrimdielrige V, Wurdum, 2002
• Frits van der Kuip, De Burmaniasprekwurden, Leeuwarden, 2003
• Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus,
Dekema State Jelsum. Biografie
van een landgoed, Gorredijk,
2020
• De uitzending van 2 oktober
2020 van Tussen Kunst en
Kitsch vertelt het verhaal achter
de hensbeker

‘Jhr. Jurgien van Burmania draagt het persoonlijk
Wapen van de Graaf’ op een detail van de lijkstatie bij
de begrafenis van stadhouder Ernst Casimir in 1633.

Tom Sandijck (Coevorden, 1954)
is grafisch ontwerper. Hij publiceerde o.a. over de Hollanderwijk
en over verschillende aspecten
van Dekema State.
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Rivaliteit om veiligheid

met een vaste plek. Door van ton naar ton te varen was een
veilige vaart mogelijk, zonder op de zandbanken vast te lopen. Meer landinwaarts werden naast de geulen steekbakens
in de grond gestoken. Lange staken met een gevlochten bol,
soms ook al de eerdergenoemde prikken.

de betonning van het zeegat tussen Ameland en Schiermonnikoog, de Scholbalg genaamd. Ze liet de tonnenboeier de
zeetonnen uitleggen. Een tonnenboeier was enerzijds het
schip, maar ook de benaming van de schipper. Aanvankelijk
kon de uiterton gevonden worden door oriëntatie op een
gebouw. Nadat de stad lange tijd probleemloos het zeegat
had betond, ontstonden er problemen met Friesland. Schiermonnikoog was immers Fries territorium en de Scholbalg
ten westen van dat eiland ook. De heer van Friesland, keizer
Karel V, eiste de betonning op, de stad beriep zich echter
op oude privileges. Een paar keer laaide het conflict op. De
laatste keer in 1550. Inmiddels hadden de Friezen ook drie
tonnen uitgelegd. De grietman van Oost-Dongeradeel en
Schiermonnikoog liet de Groninger tonnen uit het water vissen. Natuurlijk zette de stad groot juridisch geschut in. Enige
jaren werd er in Brussel geprocedeerd. Tijdens het proces
konden de tonnenboeiers van beide kanten hun werk doen.
In 1555 kwam mr. Everard Nicolai, een hoge jurist, aangesteld
als mediator zelf kijken hoe het met de betonning en het
vaarwater zit. De meevarende Friese en Groninger heren wezen hem precies de Groninger en de Friese tonnen aan. Een
kaap was door Friezen gebouwd en een door Groningers, al
werd dat tegengesproken door de Friezen. Na het verslag van
deze oculaire inspectie stopt het dossier. De uitkomst van
het conflict bleef niet bewaard. De historici Van Buijtenen
en Huussen concludeerden dat de stad aan het kortste eind
trok. Dat is echter nog maar de vraag, want feitelijk bleef
de in 1555 beschreven toestand gehandhaafd. Haar tonnen
boeier bleef ongestoord tonnegeld invorderen. Tot 1811 bleef
de stad Groningen zeetonnen leggen in het vaarwater, stond
er op Schiermonnikoog een Groninger Kaap en hief de tonnenboeier baken- en tonnegeld. Beide kapen droegen een
verguld koperen windvaan met het eigen wapen.

Conflict

Element van identiteit

Bleef de vraag: hoe vind je vanuit zee komende de eerste
ton? Vaak ontbraken oriëntatiepunten. Hiervoor waren zeekapen de oplossing. Een hoge, soms wel 25 meter of meer, paal
ondersteund door schoren, droeg een scherm dat van verre
was te herkennen. Door variatie in hoogte en in vorm van het
scherm konden de kapen van elkaar worden onderscheiden.
Als van uit zee gezien twee kapen over elkaar vielen, was
er een navigatielijn en zo de wal in sturend kon de uiterton
gevonden worden. Dat is vanuit land gezien de uiterste ton,
die vanuit zee de eerste is. Door de veranderlijkheid van de
zeegaten werd er vaak een kaap aangewezen als de loper
of springer. Die kaap moest verzet worden als het zeegat
verliep. Om dit alles financieel mogelijk te maken werd van
schepen het baak- of tonnegeld geheven. Dat kon soms
voordelig uitpakken voor de organiserende stad van de betonning. Af en toe moesten er nieuwe tonnen of zelfs nieuwe
kapen gebouwd worden en dat waren dure uitgaven.
In de 15de eeuw nam de stad Groningen het initiatief voor

Wel bleef de rivaliteit tussen beide provincies parten spelen,
want een goede betonning vereiste overleg op hoog niveau
en dat werkte wel vertragend bij mankementen. Bovendien
was het gebruikelijk om in oorlogstijd de betonning in te
halen en kapen om te leggen, of tenminste van het scherm
te ontdoen. En vooral in de 16de en 17de eeuw was ons land
vaak in oorlog. De Friese Staten sloopten dan rap de Groninger Kaap zonder overleg. Dat was de Groningers te dol,
met missiven, resoluties, een gemankeerde betonning en
klachten van groot-schippers en buitenvaarders als gevolg. In
1669 sloten de Staten van Friesland en de stad een overeenkomst. Elk maakte zijn eigen kaap in orde en daarna waren
alle reparaties en nieuwbouw voor gezamenlijke rekening
een derde voor de stad en twee derde voor Friesland. In de
Bataafse Tijd kwam zelfs de hele zorg voor de betonning bij
de stad. Deze overwinning was slechts van korte duur, want
in 1811 nationaliseerde de Franse keizer, die inmiddels Nederland had ingelijfd, de betonning. Voor het Friese zeegat,

Rijkswaterstaat maakte onlangs bekend dat de prik wordt vervangen door plastic tonnen. Het stemt
weemoedig, want de prik is een beproeft en eeuwenoud hulpmiddel bij de navigatie. Ze hebben een
kenmerkend profiel. Het zijn steekbakens in de vorm van lange dunne boomstammen, die aan de
bovenzijde nog een toefje takken hebben. Ze worden in de grond gestoken langs de kleinere, maar
bevaarbare geulen van de Waddenzee. Op oude zeekaarten zijn ze al volop te zien.

Schiermonnikoog omstreeks
1545. Een tweetal gebouwen
domineerde de horizon en
waren bruikbaar voor de
navigatie. De kaart is in 1585
getekend, maar bevat talloze
oudere details. (Nationale
Bibliotheek, Madrid)

Z

Onder de titel ‘Naburen’
werpt Egge Knol vanuit het
Groningerland een blik op
Friese zaken.
Egge Knol (Den Helder, 1956)
werkt als conservator archeologie,
geschiedenis en oude kunst bij
het Groninger Museum. Hij werkt
aan een studie over de zeekapen
rond het Friesche Zeegat.
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e zijn kenmerkend voor het waddengebied en prikken
zijn dan ook te vinden in het Duitse en Deense waddengebied. Op enkele plaatsen nabij jachthavens wil
Rijkswaterstaat ze nog wel plaatsen. De plastic tonnen zijn
duurzamer, zo wordt er gezegd. Mogelijk dat het vervangen
van de prikken veel vaartijd vergt met bijhorend gebruik van
fossiele energie, helemaal overtuigend is het persbericht
echter niet. De prikken kunnen immers aan het eind van hun
leven door verrotting opgaan in het milieu, plastic boeien
kunnen hooguit gerecycled worden. Hun levensduur is wel
wat langer dan een prik. Dat wel.
Het brengt in herinnering hoe al vanaf de Middeleeuwen
de betonning een overheidszorg is in de Waddenzee. De
initiatieven gingen uit van de grote handelssteden langs
de Zuiderzee en natuurlijk steden als Hamburg, Bremen,
Emden en Groningen. Zij hadden belang bij een veilige
toegangsweg. Een toegangsweg die van nature allesbehalve
veilig is. De zeegaten tussen de eilanden zitten vol met veranderlijke zandbanken. Nieuwe geulen openden zich, waarna
oude weer dichtslibden. Bovendien zijn vanuit zee gezien alle
Waddeneilanden vrijwel hetzelfde, de één wat langer dan de
andere, maar de duinen zijn overal gelijk. Slechts een deel
van de eilanden kende hoge torens. Oriëntatie was daardoor
lastig. Zeetonnen vormden de oplossing. Grote puntvormige
tonnen van duigen, met teer en pluis waterdicht gemaakt,
aan een ijzeren ketting en een dikke steen op de zeebodem

Detail van een schetskaart van
de Scholbalg van circa 1661.
(Groninger Archieven)

zoals de toegang bij Schier vanaf 1646 heette, bleef dat zo.
Een jaar na de bouw van vuurtorens op Schiermonnikoog
verdween het vertrouwde beeld van de twee kapen.
Toch kwam er in 1931 weer een kaap op het eiland. Aan de
oostkant bij het Willemsduin, maar net als het latere baken
op de Kobbeduinen, was dit een peilbaken voor de driehoeksmeting opgericht in een gebied waar verder geen enkel
hoog punt was.
Vanaf de Middeleeuwen hebben er altijd van deze bijzondere
bouwwerken in het waddengebied gestaan. Ze horen er zo
bij, dat op een Duits Waddeneiland een mobiele telefoonmast werd gebouwd in de vorm van een kaap, zodat het lijkt
alsof hij er altijd heeft gestaan. Zeekapen vormen een herkenbaar element van de identiteit van werelderfgoed de Waddenzee. De prikken zijn dat ook. Het spijt me zeer dat deze
vervangen worden door plastic tonnetjes. Dit ter verhoging
van de plastic soep. Al moet ik erkennen dat er op plastic
prachtige vondsten worden gedaan van voor Nederland zeldzame zeewezens waaronder mollusken (schelpdieren). <

Prik op het wad, hier bij
Rottumeroog. (Foto auteur)

< De nieuwe Kleine Kaap
van Schiermonnikoog in
1817 met daarop nog de
oude windwijzer met het
Groninger stadswapen.
(Nationaal Archief, Den
Haag)
> Een grote zeeton uit het
Friesche zeegat. Detail uit
overzichtstekening, circa
1811. (Nationaal Archief)
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ter, en aan de Harlingerstraatweg meesterbouwer: hij is
verantwoordelijk voor het ontwerp van maar liefst elf villa’s
langs de weg. Piet de Vries (1897-1992) is de ontwerper van
een reeks woningen aan de Harlingerstraatweg en van een
complex woningen op een terrein begrensd door de Harlingerstraatweg, de Engelsestraat en de Franekerstraat.

Status van rijksmonument

De Harlingerstraatweg vanuit
oostelijke richting gezien,
1929. (Historisch Centrum
Leeuwarden, foto Charles
Gombault)

Rijk palet aan bouwstijlen
en bouwheren
De Harlingerstraatweg in Leeuwarden is niet alleen een straat met veel geschiedenis, maar ook met
kwalitatief hoogwaardige en vaak monumentale villabouw, met variatie in bouwstijl en bouwjaar.
Door de jaren heen woonden er pommeranten en prominenten, het was een straat met verschillende
functies, gebruiken en verhoudingen. Ooit was er een zwembad, in een deel van de Westerstadsgracht,
een harddraversbaan tussen de huidige woning De Start en de voormalige villa Baens-Ein, een
tenniscomplex, een tram en een garagebedrijf. Nu zijn er ruim honderd woningen, een kerk, een
begraafplaats en een bijzonder plein ‘in het midden’.

D

e belangrijkste verbinding van Leeuwarden met
Franeker en Harlingen werd lange tijd gevormd door
de Harlingertrekweg en de Harlingervaart. Eind 1840
volgde de aanbesteding van een nieuw aan te leggen verbindingsweg, de huidige Harlingerstraatweg. Hiermee werd
Leeuwarden in 1842 ook aan de westkant van de stad aangesloten op het rijkswegennet. De weg werd overigens lange
tijd (ook) Marssumerstraatweg genoemd.
Begin 20ste eeuw was er nog nauwelijks sprake van bebouwing langs de Harlingerstraatweg. De villa Baens-Ein met
daartegenover boerderij Veldzicht, twee arbeiderswoningen
en het stationsgebouw bij de Lokaalspoorlijn: dat was het wel
zo’n beetje. Het was vooral een straatweg; een met klinkers
verharde verbindingsweg.

18

Al snel na het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam de
vaart erin. Welgestelden lieten hun oog vallen op ruime kavels, bij voorkeur aan de westkant van de stad. Met name in
de jaren twintig en dertig verrezen langs de Harlingerstraatweg meer woningen en villa’s. Soms midden in de weilanden
gebouwd, vaak van een opmerkelijke architectuur en bijna
zonder uitzondering met een imposante omvang.
Van bijna alle woningen aan de Harlingerstraatweg is inmiddels de architect bekend. Van het Leeuwarder Bouwbureau
D. Kalma & D. Witteveen (niet te verwarren met architect
Arjen Witteveen) zijn diverse ontwerpen aan de Harlingerstraatweg gerealiseerd. Doeke Meintema ontwierp een serie
middenstandswoningen en een woning ‘voor zichzelf’ (op
nummer 26). Andries Baart sr. (1885-1969) was bouwmees-

Begin jaren twintig waren er tal van initiatieven voor woning
bouw, met name in de westelijke wijken van de stad. Om
te beginnen van particuliere opdrachtgevers voor eigen
bewoning, maar ook van bouwondernemers die architecten
opdrachten gaven voor afzonderlijke villa’s of (kleine) series
woningen. Zo liet de Coöperatieve Vereeniging Woningbouw
in 1920/21 zeventig middenstandswoningen bouwen naar
een ontwerp van de Friese architect Doeke Meintema (18771935). Vijftien daarvan staan aan de Harlingerstraatweg.
Klaas Wits, eigenaar van een schildersbedrijf in Leeuwarden
en oprichter-directeur van de N.V. Maatschappij tot huizenexploitatie Frisia, liet kort daarna elf houten villa’s bouwen;
drie langs de Engelsestraat en acht langs de Harlingerstraatweg. Hij importeerde uit Oostenrijk bouwpakketten die
per trein werden aangevoerd en op de bouwplaats werden
gemonteerd. Voor de begeleiding van dit project betrok hij
architect Jan Scheltema (1880-1934). De bouwlocatie was een
terrein aan de Harlingerstraatweg, ten westen van de Engelsestraat. Er wordt wel gedacht dat deze huizen gebouwd zijn
op het terrein waarop eerder het Engelse kamp gevestigd
was, maar van enig verband qua materiaal noch qua bewoning was geen sprake. Zowel de Meintema-woningen als de
houten villa’s hebben de status van rijksmonument.
In de loop van de jaren dertig stagneerde de bouw, mede als
gevolg van de crisistijd. In de naoorlogse tijd zijn – naast
natuurlijk de flatgebouwen aan het Europaplein – nog enkele
woningen gebouwd, aansluitend op dat plein.
Uit het voorgaande blijkt dat de eerste ambitie om langs
de Harlingerstraatweg uitsluitend open bebouwing of vrije
bebouwing toe te passen (bedoeld werd vrijstaande woningen), gaandeweg werd losgelaten of in ieder geval minder
strak gevolgd. De bouw van de deels geschakelde Meintemawoningen is daar een voorbeeld van. Het college van B&W
bevestigde dit ook in de raadsvergadering van mei 1926:
‘Burgemeester en Wethouders willen nu wel vasthouden aan
den eisch van een open bebouwing, maar wanneer zij daar
streng aan vasthouden, zoo dat zij graag 10 meter naast
ieder huis vrij houden en er dus minstens 20 meter vrij komt
tusschen de perceelen, dan komt er geen enkel huis. Dat is
niet mogelijk; die ideale wenschen kunnen heel mooi zijn en
mogelijk zijn in een gemeente als Baarn, maar hier hebben
wij de menschen en het kapitaal er niet voor, dat gebeurt hier
niet.’
Qua architectuur zijn invloeden van de Amsterdamse School
duidelijk waarneembaar. Deze stroming legt accent op de

Houten villa’s circa 1926.
(Privécollectie Dirk Swierstra)

De ‘Meintema-woningen’
circa 1926. (Collectie NAI)

uiterlijke verschijningsvorm van een gebouw en minder op
de functionaliteit ervan. Het gebouw werd gezien als een
totaalontwerp. Kenmerkend is het decoratieve en expressieve
gebruik van baksteen; de gevels vertonen vaak welvingen
en uitstulpingen, zoals ronde uitbouwen en torentjes. Er is
veel aandacht voor details, ook in de vorm van versieringen
door middel van sculpturen en de toepassing van tegels. In
de jaren dertig werd de uitvoering wat zakelijker, met invloeden van de Hilversumse gemeentearchitect W.M. Dudok
(1884-1974). Detaillering en decoratie bleven belangrijk, met
een samenspel van ramen (vaak met glas-in-lood), deuren,
erkers, balkons, schoorstenen en hoge met pannen gedekte
daken, soms met rietdekking.

Dubbele roedeverdeling
bij woning nummer 70 en
Meintema-woningen. (Foto
Frans Blink, privécollectie
Edith Blink)
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Woning op nummer 9a
Dit huis is in 1927 gebouwd in een deel van de voormalige tuin van
de villa op nummer 11. Het is een ontwerp van de architecten Gros
en Heldoorn in opdracht van een telg uit de kapitaalkrachtige familie
Wassenaar uit Het Bildt. Opvallend én indrukwekkend is de monumentale buitenlantaarn, uitgevoerd in art-decostijl met glas-in-lood,
hangend boven de voordeur via vier stangen aan een soort hijsbalk.
De lamp is wellicht afkomstig uit de glazeniersfabriek van de in Haarlem werkzame Willem Bogtman. Het blokvormige huis heeft een
sterke asymmetrische detaillering, is twee bouwlagen hoog en heeft
een hoge schildkap. Alle gevels hebben erkerachtige uitbouwsels. De
zijgevels hebben een Mondriaanachtige vlakverdeling van vierkante
en rechthoekige raamelementen met veel glas-in-lood. Aan de oostzijde is een hoge schoorsteen uitgemetseld. In 2003 is het huis - in
opdracht van de nieuwe eigenaar - met begeleiding van Monumentenzorg volledig en zorgvuldig gerestaureerd en met respect voor de
authentieke elementen en monumentale waarden gemoderniseerd.
Woning nummer 9a, circa 1930. (Historisch
Buitenlantaarn bij de entree van de woning.
Aan de woning is de status van rijksmonument toegekend.
Centrum Leeuwarden, foto H.A. Rollema)
(Foto W. ten Brink, privécollectie W. Kromhout)

Woning nummer 105, 1936. (Historisch Centrum Leeuwarden,
foto H.A. Rollema)

Impressie van het interieur, 1936. (Historisch Centrum Leeuwarden,
foto H.A. Rollema)
< Woning De Merel in de jaren
vijftig. (Privécollectie H.J.
Hijmersma)
> Uitbouw van de achterzijde.
(Foto Pieter Kers, collectie
BSa)

Woning op nummer 18
Een woning uit 1924, ontworpen door architect Andries Baart sr. (1885-1969) voor de opdrachtgever en eerste bewoner J. Oosterhoff. De villa heeft een
symmetrische op het zuiden en op de straat gerichte voorgevel. Het pand staat onder een met riet gedekt tentdak. Op de balkonbalustrade is in de oorspronkelijke belettering de naam De Merel aangebracht. Baart ontwierp de villa voor een huishouden met inwonend personeel, met alle ruimtes voor de
bewoners goed en representatief ingericht. In 2007 is in opdracht van de huidige eigenaar en onder leiding van Borren Staalenhoef Architecten (BSa) aan
de achterkant een uitbreiding gemaakt, in aansluiting op de oorspronkelijke achtergevel. De woning is aangewezen als gemeentelijk monument.

Woning op nummer 85
Een klassiek én modern woonhuis, naar een ontwerp uit 1953 van architect J.J.M. (Jo) Vegter (1906-1982). Deze kende de opdrachtgeefster, barones van Harinxma thoe Slooten-Geertsema; een forse, statige vrouw. Een vrouw met status én met veel meubelen en in het bezit van specifieke interieur-onderdelen.
Het ontwerp lijkt daarop toegesneden; het pand maakt een statige, bijna kasteelachtige indruk. De woning is ontworpen in de zogenoemde Delftse stijl, een stroming die met name in de wederopbouwjaren
veel navolging vond. Het is een weinig opvallende, bijna ‘nederige’ vorm van architectuur. De functie
van het gebouw moest tot uitdrukking komen in de vorm. Een belangrijk uitgangspunt was om harmonie na te streven tussen massa, ruimte en lichtinval. Enkele kenmerken: veelal baksteengebruik, brede
kozijnen, hoge gootlijnen en gebruik van natuursteen op constructief belangrijke punten. Architect
Vegter oriënteerde de belangrijkste gebruiksruimtes op het zuiden, met zicht op de riante tuin.

Achtergevel van woning nummer 85. (Foto Theo Nijboer, privécollectie W. Kromhout)
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De woningen aan de Harlingerstraatweg zijn in het algemeen zeer bestendig gebleken. Er zijn panden gesloopt
(zoals Baens-Ein en Veldzicht), maar alleen om ruimte te
maken voor nieuwe functies, in dit geval het te vernieuwen
Harlingerplein, later Europaplein genoemd. Slechts enkele
woningen zijn gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe
woning. Opvallend is dat het in al deze gevallen gaat om vervanging in de jaren dertig, al redelijk snel na de bouw van de
oorspronkelijke woningen. Een verklaring kan zijn dat door
de toenmalige crisistijd en het lage arbeidsloon destijds,
nieuwbouw weinig duurder was dan een ingrijpende verbouwing. Een andere verklaring is dat na sloop de vrijkomende
grond verkaveld kon worden tot meerdere percelen met een
gunstige verkoopwaarde. Derde verklaring is dat de nieuwe
eigenaar meer behoefte had aan een eigentijdse woning, dan
aan het opknappen van een ‘ouderwetse’ woning.
Ook in de loop der jaren zijn woningen aangepast, zowel de
indeling (‘woningplattegrond’) als het exterieur, passend bij
de tijdgeest en bij de wensen en eisen van de tijdsperioden.
De meidenkamers en dienstbodenkamers zijn er niet meer,
wacht-, behandel- en spreekkamers niet of nauwelijks. Schuilkelders werden wijnkelders, kolenhokken aangepast tot algemene berging, droogzolders zijn omgebouwd tot multifunctionele ruimtes. Strijk- en linnenkamers worden niet meer
als zodanig aangeduid, een doka, ontvangstruimte of pantry,
komen we niet of nauwelijks meer tegen. Daarentegen wel
woonkeukens, tuinkamers, atelierruimte, tweede (of derde)
badkamers en sauna’s.

De broer van de opdrachtgever, Marius Duintjer, was architect en werd zodoende
gevraagd om een ontwerp te maken. Dat gebeurde in 1935. Het werd een ontwerp
in de stijl van het Functionalisme (Nieuwe Bouwen, Nieuwe Zakelijkheid). Het huis
heeft een eenvoudige rechthoekige plattegrond, tussen twee kopgevels, opgedeeld
door drie evenwijdige dragende binnenmuren op onderling verschillende afstanden. Daarbij is het zicht naar de achterzijde van de woning zo veel mogelijk vrij
gelaten. De functionaliteit wordt extra benadrukt door het ontbreken van decoratieve ornamenten.
Belangrijke ‘bouwstenen’ voor Duintjer waren daglicht, openheid en ruimtelijkheid,
vandaar de grote aantallen vensters. Een leidende en constante factor was voor
hem het in harmonie brengen van techniek en esthetica. De invloed van de FransZwitserse architect Le Corbusier is zichtbaar in de rondingen van de binnenwanden
en de kromming van de muur ter plaatse van de ingang.
Het dakleer van het flauw hellende zadeldak werd afgewerkt met een speciale aluminiumverf om door weerkaatsing de zonnewarmte af te stoten. Zeer vernieuwend:
een AGA-fornuis, het eerste in de stad. ‘Diverse dames kwamen een kijkje nemen
naar deze nieuwe manier van koken’, zei H.J. Hijmersma, oud-bewoner van de Harlingerstraatweg. De schoonheidscommissie heeft het plan ‘langdurig en nauwgezet
overwogen. Het betrof hier immers een architectonische uitdrukkingswijze van een
voor Leeuwarden geheel nieuwe geaardheid, de z.g. Nieuwe Zakelijkheid’, aldus de
Inspecteur voor het Woningtoezicht in een brief aan de opdrachtgever d.d. 6 september 1935. Een gewaagd ontwerp, zo halverwege de jaren dertig.

Woningreeks naar ontwerp
van Piet de Vries, circa
1930. (Historisch Centrum
Leeuwarden, foto H.A.
Rollema)

Modernisering en verduurzaming gaat soms ten koste van
authentieke elementen, zoals glas-in-loodramen en de roedeverdeling van raampartijen. Toch zien we ook regelmatig dat
bij ingrijpende verbouwingen dergelijke elementen koste wat
kost behouden blijven of zelfs teruggebracht worden.
Behalve de aan- en bijgebouwen, dakkapellen en interne
aanpassingen en verbouwingen, zijn er bij diverse woningen
ook zichtbare en opvallende gevelwijzigingen doorgevoerd,
qua kleur, vorm of materiaalgebruik. Soms passend bij de
moderniseringsgolf, soms passend bij de smaak van de
bewoner. Diverse woningen zijn in de jaren zeventig en tachtig voorzien van een witte keimlaag. Bijzonder om te zien dat
er nu weer pogingen worden gedaan om de oorspronkelijke
(baksteen)uitstraling terug te brengen. De woonfunctie aan
de Harlingerstraatweg blijkt (gelukkig) dominant, de woonsituatie (dominant) gelukkig. <

> Meer weten?
• Walter Kromhout, Op stand in
Leeuwarden, 179 jaar Harlingerstraatweg, Grou, 2021
Walter Kromhout (Leeuwarden,
1959) werkt bij de gemeente
Leeuwarden. Hij schreef diverse
boeken en artikelen over de (recentere) geschiedenis van de stad
Leeuwarden. Momenteel is hij lid
van de werkgroep Open Monumentendag Leeuwarden, waar hij
enkele jaren voorzitter van was.
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Bedreigde dijken: stormvloeden en paalwormen

Uitsnede van het kustlandschap bij Zurich. (Atlas Eekhoff, 1849-1859)

De ontdekking van de
paalwormen die de
dijkbeschoeiingen aantasten
in 1731. Prent door Abraham
Zeeman. (Rijksmuseum)

In de 18de en 19de eeuw teisterden talrijke stormvloeden de dijken langs de voormalige Zuiderzee,
met die van 1776 en 1825 als de extreemste. Een bijkomend gevaar was de plaag van paalwormen,
een tweekleppig schelpdier dat in 1731/32 dijkbeschermingen en sluizen in Friesland beschadigde.
De invloed van deze natuurrampen is zichtbaar bij twee kustgebieden: de slaperdijk bij Zurich en het
Workumer Nieuwland.

D

Slaperdijk bij Zurich, 2019. (Ozingavorm)
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e huidige zeedijken tussen Zurich en het Workumer
Nieuwland liggen op zavel- en kleigronden (poldervaaggronden) langs kwelderwallen. De zeedijken
bestaan uit een dijkkern die, samen met de ondergrond, de
draagconstructie voor de verschillende dijkelementen vormt.
De kruinhoogte en breedte en het binnentalud van de dijk bepalen de overloop en golfslag. Vaak wordt er een binnenberm
aangelegd om de stabiliteit van het binnentalud te vergroten.
Het onderste gedeelte van het buitentalud aan de zeezijde
bevat tegenwoordig een stenen bekleding.
In de loop der eeuwen zijn verschillende materialen gebruikt
bij de aanleg en versterking van zeedijken. Ze bestonden
uit klei, zand, keileem, zeegras, riet, steen en puin en later
cement. De vroegste dijken waren uit klei, zand en kei opgebouwd, een begroeiing met gras moest de bestendigheid
ervan bevorderen. Gedurende de Middeleeuwen paste men
vermoedelijk ook keileem toe voor de opbouw van dijken.
Om die verder te beschermen maakte men gebruik van twee
soorten zeegras, dat groeide in de ondiepe delen van de
Zuiderzee. Zostera nana en Zostera maritima vormden een
vaste muur, die krachtig weerstand kon bieden tegen het
water van de Zuiderzee. Om te voorkomen dat het zeegras

zou wegstromen, werd het vastgezet en beschermd door
houten paalconstructies. Tussen 1500 en 1800 bestonden
zeedijken uit een kleilichaam met, aan de waterkerende zijde,
zo’n paalconstructie.
In de Tegenwoordige Staat van Friesland 1785-1789 is de
ontwikkeling van de zeedijken en paalconstructies beschreven. Hieruit blijkt dat er een aantal palen in de grond werd
geslagen, met voorkeur voor naaldbomenhout (greenen). De
buitenkist (tussenruimte tussen de palen aan de zeezijde die
het paalwerk ondersteunen) vulde men met puin (wrak) en
aan de bovenkant met veldkeien (balsteenen).
Het paalwerk reikte tot dezelfde hoogte als de kruin van de
dijk. De kracht van de golven was bij hoge vloeden en stormvloeden echter vaak zo groot, dat het paalwerk bezweek en
afbrak. Zo zijn na de stormvloed tussen 3 en 5 februari 1825
vele palen weggeslagen bij het Workumer Nieuwland.

Langs de Friese westkust van de vroegere Zuiderzee ligt
Zurich. Het kustlandschap wordt beschermd door een
Zuiderzeedijk met aan de landzijde een slaperdijk, die een
markant punt vormt. In 1731 krijgen Gedeputeerde Staten
bericht over de slechte toestand van de zeedijken als gevolg
van een ‘zeegewormte’. Doordat het paalwerk aan de buitenzijde van de zeedijk was aangebracht, waren duizenden
palen aangevreten door paalworm, die leeft in zout water. In
de toenmalige (christelijke) samenleving werd de paalwormenplaag al snel beschouwd als een straf van God.
Op 18 augustus 1732 gaven Gedeputeerde Staten van
Friesland opdracht het paalwerk langs de kust te controleren.
De buitenkisten langs de dijk van Zurich en voorbij Roptazijl
waren aangetast door paalworm. Na de inspecties bij de
zeewering van Zurich beseften Gedeputeerde Staten dat er
meer maatregelen moesten worden getroffen. Op basis van
deze bevindingen zou volgens de historici Rienks en Walther,
de Zuricher slaperdijk aangelegd zijn. De slaperdijk kon een

Profiel van de zeedijk bij
Zurich. (Tresoar, archief
Rijkswaterstaat)

Waterbouwkundige Willem
Loré, professor aan de
Franeker universiteit, ontwierp
de slaperdijk bij Zurich.
Portret door Bernardus
Accama. (Museum Martena)

Dijkbeheer
In Friesland verliep het ontstaan van waterschapsverbanden anders dan in Holland, Utrecht en Zeeland. In Friesland werd de voorloper van een
waterschap opgericht op initiatief van het Hof van Friesland en de stadhouder en niet zoals in Holland, op lokaal initiatief. Er waren in Friesland vele
conflicten over de organisatie van de waterhuishouding. Na tal van overstromingen in de 16de eeuw en geschillen tussen de verantwoordelijkheid over
dijkzaken moest er een oplossing komen voor het dijkonderhoud van het gebied. Die kwam er in 1533 met het Groot Arbitrament, waarin onderhoud
en bescherming van dijken in het Zuiderzeegebied van Westergo werden vastgesteld. Daarin werden ook onderhoud en financiering van de dijken
vastgelegd, zoals de verdeling over de verschillende grietenijen. De dijkgrenzen vielen samen met de grietenijgrenzen. Het Groot Arbitrament legde de
basis voor het ontstaan van waterschappen, contributies genoemd. In het westen van
Friesland werden vier contributies opgericht met zeggenschap over de zeedijken. De
dijkgraaf had een centrale positie in het bestuur van de contributie. Hij werd in de 16de
eeuw gekozen en benoemd door het Hof van Friesland, dat zich toelegde op het bestuur
en rechtspraak onder leiding van de stadhouder. De contributie bestond eveneens uit
een secretaris, rekenmeester en opzichters (ook wel strandmeesters genoemd). De
contributies berustten aanvankelijk op een aantal dorpen en steden die een dijkplicht
hadden. Langs de dijk waren de dijkvakken met palen begrensd en was er aangegeven
welke ingelanden, dorpen of steden verantwoordelijk waren voor een dijkgedeelte.
Onderhoudsplichtigen waren inwoners die een gebied of bouwland in bezit hadden.
Overstromingsgebied Friesland na de storm van 4 februari 1825. (Zuiderzeemuseum)
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Dijkdoorbraken

Dijkdoorbraak bij de Oude Dijk Workumer Nieuwland. Tekening door W. Lolcama uit
1825. (Fries Scheepvaart Museum)

Bij de Nieuwlander Dijk ontstond een dijkdoorbraak en ten zuiden
van het Workumer Zool (It Soal) waar de vuurtoren ligt, vormde
zich een kolk. De natuurlijke ondergrond in het gebied bepaalde in
sterke mate de kwetsbaarheid voor dijkdoorbraken. Vaak ontstonden
ze op plaatsen van een oude stroomgordel. Het zandige materiaal
van zo’n stroomgordel onder de grondwaterspiegel verplaatste zich
makkelijker bij hoge waterstanden in de uiterwaarden dan het kleiige
materiaal in de bovengrond van de dijk. Bij zandige afzettingen op
een bepaalde diepte onder de dijk ontstond dan een kwelstroom.
Wanneer de sloot langs de polder in contact kwam met het zand,
welde het water op. Op bepaalde locaties in de polder was de dikte
van het kleidek gering en dientengevolge de kweldruk uit de ondergrond hoog, waardoor de dijk werd ondermijnd en kon scheuren. Bij
de overstroming kalfde het binnentalud van de dijk af en de droge
grond vulde zich met water. Op zo’n plek kon een kolkgat ontstaan
met een diepte van meer dan tien meter. In de kolkgaten werden
meren gevormd ook wel wielen genoemd.

verdere overstroming voorkomen in geval van een dijkdoorbraak aan de zeedijk. In de notulen van Gedeputeerde Staten
van Friesland wordt de aanleg van een slaperdijk achter
de Suricher hoek beschreven als ‘uiterst noodsakelijkheidt
zoude zijn, en daarom in consideratie moeten geven.’ Gedeputeerde Staten had als het dagelijks bestuur van het gewest
toezicht op waterstaatkundige zaken.
De slaperdijken houden ook verband met stormvloeden
die in de 18de eeuw voor een groot aantal overstromingen
zorgde, zoals op 17, 18 en 19 oktober 1701, 7 en 8 december
1703, 3 maart 1715 en de Kerstvloed op 24 en 25 december
1717. Meerdere factoren zoals stormvloeden, zeestromen aan

Huidige landschap
Workumer Nieuwland en
locatie van de dijkdoorbraak
1776 en 1825 achter de
vuurtoren. De huidige plas
achter de vuurtoren zou
een mogelijke kolk vormen,
2018. (Ozingavorm)
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de kust bij Zurich en de paalwormenplaag waren dus belangrijke motieven om de kustwering te versterken. De slaperdijk
werd ontworpen door de Friese waterbouwkundige Willem
Loré en in 1733 aangelegd in opdracht van de Contributie der
Vijf Deelen Zeedijken.

Workumer Nieuwland
Het Workumer Nieuwland, tussen Hindeloopen en Workum,
kent een bijzondere landschappelijke geschiedenis. Verschillende stormvloeden hebben hier sporen nagelaten. In
1621 werd de inham bedijkt. Voor deze periode was dit een

buitendijks gebied, dat door aanslibbing de mogelijkheid
bood om relatief eenvoudig ingedijkt te worden door middel
van de Nieuwe Dijk. Deze dijk kruiste de Oude Dijk bij de
sluis van Workum die daardoor voortaan als binnendijk of
slaperdijk fungeerde. Met de inpoldering van het Workumer
Nieuwland werd een nieuwe ring van dijken gevormd en
ontstond It Soal, de waterweg die Workum met de Zuiderzee
verbindt. Op 20 en 21 november 1776 bleken niet alle dijken
langs het Workumer Nieuwland bestand tegen de kracht van
de Zuiderzee. Deze stormvloed doorbrak de Nieuwlander
Dijk op verschillende plaatsen. Een rapport van professor
Ypey en ingenieur De Boer meldde dat de palenrij langs
de dijk niet sterk genoeg was, veroorzaakt door gebrekkig
onderhoud. Dat viel onder de verantwoordelijkheid van de
contributie Hemelumer Oldephaert en kwam ten laste van
de stad Workum.
In de 19de eeuw werd een groot deel van Friesland weer
getroffen door een verwoestende stormvloed. De gevolgen
van de noordwesterstorm tussen 3 en 5 februari 1825 waren
desastreus: in de nacht werd een groot deel van Friesland en
Overijssel geteisterd door de zee. In Friesland waren enkele
tientallen slachtoffers en in Overijssel verdronken meer dan
driehonderd mensen.

Stenen glooiing
Langs de dijken van het Workumer Nieuwland ontstonden
tijdens de stormvloed dijkdoorbraken zoals in de Oude Dijk,
zorgvuldig in kaart gebracht door contributie Hemelumer
Oldephaert. Zo zijn de afmetingen van de ontstane kolk bij
de Oude Dijk langs het Workumer Nieuwland getekend. De
kolk is nog altijd zichtbaar in het huidige landschap en wordt
tegenwoordig ook het ‘Djippe Gat’ genoemd.
De schade na de stormvloed van
1825 was groot. Landerijen waren
met zout water overspoeld, mensen
en vee verdronken en gebouwen
raakten beschadigd. Op verschillende plaatsen werden particuliere
commissies opgericht om geld in te
zamelen voor de noodlijdenden. In
Leeuwarden zamelde een commissie
levensmiddelen en kledingstukken
in voor de slachtoffers. Er werden
ook collectes georganiseerd voor
de boeren. Vooral in de grietenijen
Schoterland, Haskerland, West-Stellingwerf, Lemsterland, Aengwirden
en Hemelumer-Oldephaert was
hulp dringend nodig. De hooilanden van het Workumer Nieuwland
waren zwaar aangetast door het
zoute zeewater en waren daardoor
onvruchtbaar. De commissie voor de

noodlijdenden was genoodzaakt om in samenwerking met
M.E. Ypeij, president der Districts-Commissie, aan de boeren
daar een buitengewone subsidie tot aankoop van hooi te
verlenen.
Het waterschapsbestuur van het Workumer Nieuwland zette
zich intussen aan het herstel van de dijken en het doormalen
van de polder, begroot op ongeveer ‘twaalf a dertien duizend
Gulden’ waarbij er onder andere geïnvesteerd moest worden
in kist- en paalwerk. Bovendien werd er een ring-kistdam
aangelegd, bestaande uit drie palen om de dijkdoorbraak
langs de Oude Dijk te dichten. Om de ring-kistdam werd een
ringdijk aangelegd.
Aan het begin van de 19de eeuw werd gediscussieerd over de
vraag of de palenrij langs de dijken moest worden vervangen
door een stenen glooiing of een
combinatie van een palenrij met
een stenen glooiing. Het provinciaal
bestuur zag mogelijkheden in de
aanleg van een stenen glooiing.
Na de stormvloed van 1825 werd zo’n
investering aangemoedigd vanuit het
Rijk. Adrianus François Goudriaan
(1768-1829), inspecteur-generaal van
de Waterstaat onder koning Willem I,
adviseerde op 14 maart 1825 het dijkbestuur van het Workumer Nieuwland dat men in aanmerking kon
komen voor subsidie ten behoeve van
de aanleg van een stenen glooiing.
Dat werd vanaf toen jaarlijks ter hand
genomen. Natuurrampen maakten
het noodzakelijk nieuwe en duurzame
oplossingen te vinden om het land te
beschermen in de voortdurende strijd
tegen het water. <

Hemelumer-Oldephaert,
met grondgebied Workum
en dijken om het Workumer
Nieuwland en aangegeven
dijkdoorbraken. (Tresoar)

< ‘Verslag over den Paalworm’
in: Nr.1 Natuurlijke Afdeeling
der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen’ van
Van der Post, Amsterdam,
1860. (Zuiderzeemuseum)

Elisa Ozinga (Leeuwarden, 1993)
onderzocht het Workumer Nieuwland en de slaperdijk bij Zurich in
het kader van de masteropleiding
Landschapsgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. De
masterscriptie is in boekvorm
te koop (€ 39,50), bestellen via
info@ozingavorm.nl.
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Marlies Stoter is sinds 1999 conservator bij het Fries Museum.
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Toch geeft de tekening van Martin de essentie van het oude
fresco weer. Via voorspraak van twee geestelijken geven vier
groepjes gelovige Friezen have en goed aan de heilige Paulus,
de man met het zwaard in zijn hand. Vrij vertaald vertelt de
Latijnse inscriptie, dat ze de patroonheilige van de kerk willen
eren door hem middelen te verschaffen voor de bouw van
twee gewelven. Die uitbreiding is concreet tussen ongeveer
1225 en 1265 gerealiseerd. Kort daarop zal de betrokkenheid
van de Friezen met hun domkerk gememoreerd zijn door het
schenkingsmoment vast te leggen in natte kalk. Misschien ook
wel bedoeld om andere goede gevers te inspireren.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebombardeerde
Münster gerestaureerd en ook de Domkerk herrees. Wat
voorgoed verdwenen was, waren de 19de-eeuwse overschilderingen van de middeleeuwse fresco’s in de kerk. Op bedevaart
gaan naar het ‘Friesenbild’ is niet meer mogelijk. <

Film uit 1944
Een film uit 1944 toont zeldzame beelden van een
Joods meisje tijdens haar onderduikperiode in Engwierum. De film is gemaakt door Frans Kloosterman. Bij
hem en zijn vrouw Geeske zat Lea Cohen ondergedoken. De beelden tonen een ogenschijnlijk onbezorgd
familieleven. In 1959 vestigde Lea zich in Israël, waar
ze nog altijd woont. Als dank voor wat de familie
Kloosterman voor haar heeft gedaan, heeft ze voor hen
de Yad Vashem-onderscheiding aangevraagd. De film
is te zien op het YouTubekanaal van het Fries Film en
Audio Archief.
www.tresoar.nl

Junior conservator oude kunst
Anne-Marie Segeren
is benoemd als junior
conservator oude kunst bij
het Fries Museum. Ze
studeerde kunstgeschiedenis
in Nijmegen enwerkte daarna
als projectmedewerker
bij Huis Van Gijn en het
Dordrechts Museum. Vorig
jaar werkte ze al als junior
conservator toegepaste kunst
en textiel bij het Fries Museum.
www.friesmuseum.nl
Kazemattenmuseum
Het Kazemattenmuseum in
Kornwerderzand heeft bij de
herinrichting van het terrein
twee Duitse schuttersputten
ontdekt. Met behulp van een
Engelse foto uit 1945 is de
situatie zoveel mogelijk naar
die van 1930 teruggebracht.
In de grond werden nog twee
hulsjes van een Mausergeweer aangetroffen.
www.omropfryslan.nl
Haakbus
Bij archeologisch onderzoek
op de plek van de voormalige
Sytzamastins in Warns zijn
drie zeldzame haakbussen
gevonden. De primitieve
geweren werden vooral in de
15de en 16de eeuw gebruikt.
Ze lagen in de gracht rond
de stins. Al eerder is onder
andere een kanonskogel gevonden. Mogelijk worden de
bodemvondsten tentoongesteld.
www.omropfryslan.nl

(Foto Fries Landbouwmuseum)

Conservator Europese
keramiek
Laura Smeets is de nieuwe
conservator Europese keramiek bij het Keramiekmuseum
Princessehof. Ze volgt Karin
Gaillard op, die met pensioen
gaat. Smeets studeerde museumstudies aan de Universiteit
van Amsterdam, waar zij
daarna ook docent was. Sinds
2013 was zij betrokken bij de
Koninklijke Verzamelingen in
Den Haag; sinds 2015 als conservator kunstverzameling, waarin keramiek rijk vertegenwoordigd is.
www.princessehof.nl

Anna Maria van Schurman
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft een
originele, in het Latijn geschreven, brief gekocht die
Anna Maria van Schurman
(1607-1678) schreef. Daarin
schrijft de geleerde in 1675
aan haar arts Swalve in
Harlingen over allerlei kwaaltjes, zoals pijnlijke handen
en knieën. De KB kocht de
brief van een Belgische
verzamelaar.
www.lc.nl

(Beeld Nijkleaster)

(Foto Princessehof)
(Foto Fries Museum)
(Foto Kazemattenmuseum)

O

nderweg naar Dresden stapt de 72-jarige Joost
Hiddes Halbertsma in 1861 de Dom van Münster
binnen om met eigen ogen het ‘Friesenbild’ te
aanschouwen. Het valt hem niet mee, want het meterslange
fresco is vervaagd, beschadigd en deels door witkalk bedekt.
Halbertsma is niet het enige lid van het Fries Genootschap
met interesse voor deze 13de-eeuwse voorstelling in het
westelijke dwarsschip. Mr. J. Dirks, altijd geïnteresseerd in
de kleding en uitrusting van Friezen van weleer, geeft Albert
Martin de opdracht om het fresco na te tekenen uit een
publicatie van 1886.
Dirks ging daarmee helaas voorbij aan het feit, dat in dat
boek de 19de-eeuwse overschildering was afgebeeld. Het
was voor het Bisdom een eenvoudige rekensom geweest: het
fresco helemaal opnieuw laten schilderen kostte precies de
helft van een restauratie.

Fries Scheepvaart Museum
Hester Postma (42) uit
Leeuwarden wordt de
nieuwe directeur van het
Fries Scheepvaart Museum
in Sneek. Ze begint op
1 juni met haar nieuwe
functie. Postma is historicus en werkt al 20 jaar bij
het Historisch Centrum
Leeuwarden. Ze volgt
Meindert Seffinga op, die onlangs directeur werd van
het Historisch Centrum Leeuwarden.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

(Foto Tresoar)

(Foto Fries Scheepvaart Museum)

Van Haersma Buma
Uit de nalatenschap van wijlen Bernhard van Haersma
Buma (1932-2020) en zijn vrouw Elly van Haersma
Buma-van Werkum (1933-2019) hebben meerdere
Friese musea en erfgoedinstellingen een schenking
gekregen. Het Fries Museum kreeg een 17de-eeuws
servet, mesheftje en een leren portefeuille uit 1775. Het
Fries Verzetsmuseum kreeg onder andere brieven van
Sybrand Marinus van Haersma Buma, de vader van
Bernhard. Keramiekmuseum Princessehof kreeg een
Japanse porseleinen schotel uit de 17de eeuw. Het Fries
Scheepvaart Museum kreeg een roodkoperen melkemmer. Het Fries Landbouwmuseum kreeg een stenen
aardappelschaal, twee beslagpotten en een waterketel.
Dekema State in Jelsum kreeg onder andere een linnenpers, doofpot en Friese staartklok. Warkums Erfskip
kreeg onder meer een kleedje en enkele penningen.
Tresoar kreeg de boekencollectie uit de familiestichting
Buma in bruikleen.
www.friesmuseum.nl

Het ‘Friesenbild’ in de Dom
van Münster. Pentekening
door Albert Martin, na
1886. (Fries Museum,
collectie Koninklijk Fries
Genootschap)

Atlantikwallkrant
In een eenmalige uitgave van
de ‘Atlantikwallkrant’ staat
alles over de bunkers en andere gebouwen, die onderdeel
waren van de Atlantikwall in
de Tweede Wereldoorlog, de
6.000 kilometer lange Duitse
verdedigingslinie van Spanje
tot Noorwegen. De krant is
verkrijgbaar bij de VVV’s en de
toeristische informatiepunten
in het betreffende gebied. Tien locaties van Den Helder
tot en met Groningen zijn toegankelijk gemaakt en de
routes vertellen de geschiedenis.
www.omropfryslan.nl

(Foto RAAP Archeologie)

Friezen in de natte kalk

MARIJKE DE BOER

Muur
Het Fries Landbouwmuseum in
Leeuwarden heeft
een gemetselde
mozaïekmuur
gekregen met
daarin figuratieve
voorstellingen van een lam, varken, koe, schaap en
paard met daarboven wolken. De muur komt uit de
voormalige landbouwschool in Franeker en is gemaakt
door de eerste Friese beeldend kunstenaar Nina
Baanders-Kessler (1915-2002). Het metselwerk van zes
meter lang en twee meter hoog heeft geen reliëf.
www.landbouwmuseumfriesland.nl
Nijkleaster
Stichting Nijkleaster heeft het kunstwerk ‘De Hynsteblom’ uit 1963 van Jentsje Popma als nieuw logo
gekozen. De stichting, die bezig is met een klooster
bij Jorwert, heeft
sinds 2013 goede
banden met de
kunstenaar die
zijn atelier en talloze kunstwerken
aan Nijkleaster
schonk. Met het
nieuwe logo is
ook het Jentsje
Popma-jaar gelanceerd ter ere van zijn honderdste verjaardag (op 30
september). De stichting organiseert een expositie in
de Leeuwarder Grote Kerk en er komt een boek uit.
www.omropfryslan.nl

(Omrop Fryslân)

MARLIES STOTER

(Foto Fries Museum)

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

Oorlogsschriften
Het Fries Verzetsmuseum heeft de vernieuwde website
oorlogsschriften.nl gelanceerd met tien dagboeken
van To Hofstra (1924-2011) uit Sneek, geschreven
tussen mei 1940 tot maart 1946. Ze zorgde, om de
verplichte arbeidsdienst voor meisjes te omzeilen, als
huishoudelijke hulp voor haar dove oma en volgde een
opleiding tot kleermaker. In haar dagboek verzamelde
ze ook krantenartikelen, pamfletten, munten, bonnen
en postzegels om haar teksten te illustreren. Begin
2000 heeft ze de schriften overgedragen aan het Fries
Verzetsmuseum.
www.friesverzetsmuseum.nl
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WIEBE HOEKSTRA

Sterven in het roze

Het interieur van Modehuis
P.S. Bakker op de
Nieuwestad in Leeuwarden
in 1922. (Beeld uit besproken
boek)

Sjoerd rechtsboven en Dirk
(eveneens homoseksueel en
begin van de oorlog actief
in het verzet) met vrienden,
Buitenpost, zomer 1932.
(Beeld uit besproken boek)

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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tuums en dameskleding ‘in eigen atelier vervaardigd’. Met
echtgenote Trijntje krijgt hij negen kinderen, van wie vijf zonen, waaronder Sjoerd. Trijntje overlijdt in 1925 op 37-jarige
leeftijd en Miente neemt het besluit de jonge kinderen onder
te brengen bij familieleden in Buitenpost, Beetgum (Sjoerd),
Midlum en Rotterdam.
De briefwisselingen uit de periode die volgt vormen, naast
andere familiedocumenten, biografieën en interviews met
nabestaanden, belangrijke bronnen voor het boek. Het begin
van deze familie-biografie is sterk anekdotisch en bij de
karakterbeschrijvingen zijn nogal wat herhalingen te onderkennen. Vanaf het uiteenvallen van het gezin Bakker tot en
met de oorlogsjaren krijgt de lezer een scherp inzicht in het
dagelijks leven binnen het gereformeerde milieu en ontwikkeling van de verschillende karakters.
De auteur heeft soms de neiging vanuit het heden – met de
kennis van nu – vragen op te werpen en in te vullen, wat af

T

oni Boumans schrijft in ‘Je mag wel bang zijn, maar
niet laf’ – De enerverende en noodlottige geschiedenis
van de familie Bakker hoe een principiële en streng
gereformeerde Friese familie opvallend veel verzetshelden
voortbracht. Toen Boumans een documentaire maakte over
de homoseksuele beeldend kunstenaar en auteur Willem
Arondéus en het Amsterdamse kunstenaarsverzet kwam zij
op het spoor van Sjoerd Bakker. Sjoerd was homoseksueel en
couturier van beroep. Arondéus vroeg hem de politie-uniformen, petten en laarzen na te maken, welke gebruikt werden
bij de beruchte overval op het Amsterdamse Bevolkingsregister in 1943.
De familiegeschiedenis begint met ‘stamvader’ Popke Sjoerds
Bakker, zoon van de kastelein van De Drie Zwaantjes in Langweer. Na zijn ‘gedwongen’ huwelijk in 1875 met Dieuwke, die
strenggelovig was en tot de ‘afgescheiden’ behoorde, wordt
Popke overtuigd aanhanger van Abraham Kuyper en actief
binnen de gereformeerde zuil. Eind 19de eeuw besluiten ze
in Buitenpost een winkel in garen- en band te beginnen, die
uitgroeit tot een bekend modehuis in het noorden.
In 1911 wordt zoon Miente op 22-jarige leeftijd filiaalhouder
van de nieuwe zaak in Leeuwarden: P.S. Bakker herenkos-

‘Je mag wel bang zijn, maar niet laf ’
– De enerverende en noodlottige
geschiedenis van de familie Bakker
Toni Boumans
Uitgeverij Balans, Amsterdam, 2021
352 p. | isbn 9789463821179
€ 23,99

BOEKEN KORT
Begraven op Ameland
Leon Bok
Stichting De Ouwe Pôlle Ameland,
Hollum, 2021
80 p. | isbn 9789080523807
€ 12,50 (te koop via
www.dodenakkers.nl)
Funerair deskundige Leon Bok onderzocht de
vijf Amelander begraafplaatsen en de unieke
grafmonumenten. Hij schrijft over eeuwenoude
grafstenen van zeelieden, bestuurders, bekende
Amelanders en bemanningsleden van de reddingboten, verhalen over de levens van eilandbewoners van weleer. Ook beschrijft hij tradities en
rituelen rond begraven, zoals de burenplicht.
Van bekkensnijders tot onderzoekprogramma’s
Pieter Breuker
Uitgeverij Louise, Grou, 2021
179 p. | isbn 9789491536786
€ 25
De ‘Internationale Sport-, Visscherij- en Paardententoonstelling’ van 1892 te Scheveningen was
het eerste grote Nederlandse sportevenement,
met duizenden sportdeelnemers uit een tiental
landen en met 600.000 bezoekers. In dit boek
staan geschiedkundige bijdragen over vermaken
en sporten in Nederland met tientallen heel
diverse (oude) vermaken en (moderne) sporten.
Op stand in Leeuwarden
Walter Kromhout
Uitgeverij Louise, Grou, 2021
256 p. | isbn 9789491536809
€ 30

en toe afbreuk doet aan de personen in hun tijd. Zondermeer
zijn de verhalen over de jeugd, oorlog en verzet aangrijpend
en meeslepend. De werkelijkheid waarmee de personen
geconfronteerd worden, is weerbarstig en een nuancering
van het zwart-wit beeld van de geschiedenis. Fascinerend is
het verhaal van Sjoerd die op zestienjarige leeftijd aan vader
Miente vertelt dat hij op jongens valt. Hiervoor komt hij
onder doktersbehandeling om te leren zijn gevoelens te onderdrukken. Hij raakt betrokken in het kunstenaarsverzet en
na de overval op het Bevolkingsregister in Amsterdam wordt
de hele verzetsgroep opgepakt en ter dood veroordeeld. Tot
aan zijn executie in 1943 bleef hij trouw aan en vond steun
in zijn geloof. Zijn laatste wens was in zijn roze overhemd
te sterven. Oudste broer Popke daarentegen had als puber
vraagtekens gezet bij het geloof, keerde de kerk de rug toe en
werd ‘communist’.
De auteur beschrijft op integere wijze de bijzondere levens
van de verschillende broers, neef en uitgever Bert Bakker en
hun rol in het verzet. De familiefoto’s in het boek zijn treffend gekozen. <

Het boek toont 179 jaar geschiedenis van de Harlingerstraatweg, een straat met historie, kwaliteit
en allure, verschillende bouwstijlen en prominenten. Ooit met zwembad, harddraversbaan,
tenniscomplex, tram, enkele boerderijen en een
monumentaal pand als Baens-Ein. Nu met ruim
honderd woningen, een kerk, een begraafplaats
en een bijzonder plein ‘in het midden’.
Jelmer, II: Ik ben gezien
Josse Pietersma, illustrator Roelof
Wijtsma
Uitgeverij Personalia, Leens, 2021
48 p. | isbn 9789492840967
€ 8,95
Jelmer is een van de duizenden kruisvaarders
die in 1218 de Egyptische havenstad Damiate
belegeren. Met kruistochtprediker Olivier van
Keulen en bouwmeester Hendrik bedenkt hij
een aanvalsplan: de Friezen bouwen een varend
fort om de machtige Kettingtoren in de Nijl te
veroveren. Iedereen ziet Jelmer als de ‘uitverkorene’. Deel I (Wie dienen wij hiermee?) verscheen
in 2019.

MARIJKE DE BOER
WANDEL- EN
FIETSROUTES

SPOREN VAN

PIETER JELLES
TROELSTRA
1860
1930

IN EN ROND LEEUWARDEN

Sporen van Pieter Jelles Troelstra
(1860-1930) in en rond Leeuwarden
Jelle Krol, Geart de Vries en Klaas
Zandberg (redactie)
Historisch Centrum Leeuwarden
en Tresoar, Leeuwarden, 2021
32 p. | € 2 (te koop bij HCL en
Tresoar)

Gids met wandel- en fietsroute langs woonhuizen
en andere plekken uit het leven van ‘Piter Jelles’:
dichter, schrijver-journalist en later ook advocaat.
Zijn landelijke bekendheid dankte hij vooral aan
het leiderschap van de Sociaaldemocratische
Arbeiderspartij in de periode 1897-1925. De route
voert ook naar het noorden (Stiens) en zuiden
(Wergea) van de Friese hoofdstad.
Sporen van het slavernijverleden
in Fryslân
Barbara Henkes
Uitgeverij Passage, Groningen,
2021
90 p. | isbn 9789054523956
€ 17,50
Korte geschiedenissen van Friese slaveneigenaars
en plantagedirecteuren, van scheepslieden, winkeliers en fabrikanten die profiteerden van slavenarbeid, van zwarte knechten bij de Friese elite en van
Friese tegenstanders van de slavernij worden verbonden aan 83 locaties. De locaties zijn opgenomen
in vier stadswandelingen (Leeuwarden, Harlingen,
Franeker en Dokkum) en drie fietstochten.
Ferdban
Oebele Vries
Noordboek, Gorredijk, 2021
432 p. | isbn 9789056156428
€ 49,90

ook boven de Friese hoofdstad. Sporen van de
luchtoorlog, zoals monumenten, woningen met
bombardementsschade en een enkele bunker zijn
nog aanwezig, vaak weinig opvallend.
Titia Bergsma - Friese charme
betovert Japanners
Karin van der Wolf
Flevomedia, Harlingen, 2021
70 p. | isbn 9789090342061
€ 9,95 (te bestellen bij www.flevomedia.nl)
Titia Bergsma (1786-1821) is de eerste westerse
vrouw die haar man op een officiële missie naar
Japan begeleidt. Ze baart groot opzien als ze in 1817
op de Nederlandse handelspost Deshima arriveert.
Japanners hebben nog niet eerder een westerse
vrouw gezien en zijn diep onder de indruk van haar
verschijning. Door de schilderingen die van haar
gemaakt worden krijgt ze een iconische status.
Mysterieuze krêften
Willem Tjerkstra
Aspekt, Soesterberg, 2021
310 s. | isbn 9789464240993
€ 18,95
Fjirde diel yn de searje ‘In Fryske
Odyssee’ oer it libben fan Bouke Blomhof, boer
oan de Fluezen, by It Heidenskip. Dit diel rint oant
begjin 1979, doe’t in sniestoarm Fryslân teistere.
Eardere dielen (Mei it Mystearje, Mei R
 ussyske Mystearjes, Mei it Godsmystearje) b
 eskreaunen Bouke
syn jierren fan 1944 oant begjin 1969.
Fiif Satiren
Quintus Horatius Flaccus
(oersetting Atze J. Keulen)
Utjefte yn eigen behear, 2021
79 s. | € 15

Oudfriese oorkonden weerspiegelen het dagelijkse leven van gewone mensen en van de allerrijksten en allermachtigsten in Friesland. Ze gaan
over zaken als vete en vrijheidsstrijd, activiteiten
van kloosters en groeiende invloed van steden.
Ze laten ook de transformatie van Friesland zien
kort na 1500, toen de Friese vrijheid werd afgelost
door een strakke vernieuwende vorstenheerschappij.

Quintus Horatius Flaccus (65-8
foar Kristus) jildt as in grut Romeinsk dichter.
Syn earste boek Satiren (35 foar Kristus) bestiet
út tsien Gesprekken yn Gewoane Taal. Yn loftige
fersen sprekt de dichter oer himsels, syn libben
en oer de belangrike persoanen dy’t er moetet.
Neist literatuer en polityk is ek romte foar it
deistich libben. Atze J. Keulen hat fiif Satiren yn it
Frysk oerset.

Leeuwarden e.o. Sporen van de
luchtoorlog 1940-1945
Alexander Tuinhout
Stichting Missing Airmen Memorial
Foundation en HCL, Leeuwarden,
2021
152 p. | € 12,50 (te koop bij HCL en
te bestellen via smamf@upcmail.nl)

Koartsluting op it Swynserhûs
Klaas Elgersma
KFFB, Ljussens, 2021
199 s. | isbn 9789491971211 | € 16

Fiets- en wandelgids langs 75 locaties in en om
Leeuwarden die verbonden zijn met de geschiedenis van de luchtoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging de strijd in de lucht continu door,

Op it Swynserhûs, in pleats oan de
Stienzerfeart ûnder Britsum, komt
de oarloch wol hiel tichtby. De striid tsjin de besetter, soannen dy’t de leeftiid foar de Arbeitseinsatz
ha, ûnderdûkers en boer en frou Haije en Emkje
Elgersma dy’t inoar yn dizze spannende tiid net
ferstean. Wat begjint út kristenplicht rint út op in
tastân dêr’t se sels de rezjy finaal oer kwytreitsje.
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KALENDER
AFRA EISMA
Tentoonstelling met werk van Afra Eisma (1993): getufte
tapijten, keramiek, tekeningen, schilderijen en textiel.
www.friesmuseum.nl

tot en met 20 juni
HANNY KOREVAAR
Tentoonstelling met expressionistisch werk van Hanny
Korevaar (1893-1983).
www.museumbelvedere.nl

tot en met 20 juni
DREWES DE WIT
Tentoonstelling met werk van Drewes de Wit (1944).
www.museumbelvedere.nl

tot en met 20 juni
AARDE EN WERELD
Tentoonstelling van Olphaert den Otter (1955) over de
verhouding tussen mens, wereld, natuur en aarde.
www.museumbelvedere.nl

Anna van Hannover, prinses van Oranje,
Bernardus Accama, 1736. (Fries Museum,
aangekocht met steun van de BankGiro Loterij)

Beeld onder kalender: Aerostatic Experience, Taus Makhacheva, 2019

tot en met 13 juni

MARIJKE DE BOER

vanaf 11 september
ICONS
Tentoonstelling met (zelf)portretten van de National
Portrait Gallery in Londen.
www.friesmuseum.nl

11 september
OPEN MONUMENTENDAG
De dag staat bij Historisch Centrum Leeuwarden in het
teken van de Harlingerstraatweg en omgeving.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 26 september
(Museum Belvédère)

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

tot en met 31 oktober
vanaf 25 juni
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 9 juli
DE SCHILDER EN ZIJN LANDSCHAP
Tentoonstelling over het Friese landschap met drie
tijdlijnen (toen, nu en straks).
www.museumdrachten.nl

vanaf 10 juli
MAI VAN OERS
Tentoonstelling met werk van Mai van Oers (1953) met
tekeningen en schilderijen.
www.friesmuseum.nl

HUID & HAAR
Tentoonstelling met hedendaagse aanwinsten.
www.princessehof.nl

tot en met 6 maart 2022
TAUS MAKHACHEVA
Tentoonstelling met werk van Taus Makhacheva (Moskou, 1983): films, objecten en installaties tentoongesteld en nieuw werk.
www.friesmuseum.nl
Kijk op de vermelde websites of evenementen/
tentoonstellingen doorgaan (en onder welke
voorwaarden) vanwege coronamaatregelen.

VERWACHT

tot en met 18 juli
HAUTE BORDURE
Tentoonstelling over vier eeuwen handgemaakt
borduurwerk in de Nederlandse mode, met bijna 150
kledingstukken en accessoires.
www.friesmuseum.nl

tot en met 5 september
HUMAN AFTER ALL
Tentoonstelling met hedendaagse kunstpresentaties van internationale allure.
www.princessehof.nl
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Uitstel Algemene
Ledenvergadering

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.

H

et bestuur van het Koninklijk Fries
Genootschap heeft besloten om de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van
dit jaar te verplaatsen naar 29 september 2021.
Dit in verband met de nog steeds onzekere
situatie betreffende het coronavirus.
De wet schrijft echter voor dat het bestuur
binnen zes maanden na het einde van het
boekjaar het bestuursverslag en de jaarrekening
voorlegt aan de ledenvergadering. Deze termijn
kan evenwel door de ledenvergadering worden
verlengd.
Daarom belegt het bestuur op woensdag
23 juni, ’s avonds om acht uur op de locatie
Staniastate 23, 8926 LA Leeuwarden, een
formele ledenvergadering, waar alleen de
toestemming voor bovengenoemde verlenging
op de agenda staat. Voorgesteld wordt een
verlenging voor de duur van (zekerheidshalve)
zes maanden.
Leden worden dus allesbehalve opgeroepen
om te komen, maar wie desondanks daartoe
aandrang voelt, wordt vriendelijk verzocht
zich vóór 20 juni aan te melden via
info@friesgenootschap.nl.
De agenda voor de vergadering van
29 september zal verschijnen in het julinummer van Fryslân.
We kunnen nu alvast melden dat er een
interessante lezing op de agenda staat van
dr. Diana Spiekhout (conservator terpencultuur
& middeleeuwen van het Fries Museum) over
Friese kleding en sieraden in de Middeleeuwen.

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.

Ritske Mud
secretaris KFG

tot 5 september
BLOED, ZWEET EN WALVISTRAAN
Tentoonstelling over de walvisvaarders en hoe de
Nederlandse walvisvaart door de eeuwen heen werd
beleefd.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

KFG NIEUWS

Trotseerloodjes, ook wel dakloodjes of
traceerloodjes genoemd, zijn kleine loden
wapenschildjes, die vanaf de 16de tot in de 20ste
eeuw door gildemeesters werden gebruikt. Wat
vertellen ze ons?
De volgende editie van Fryslân, nummer 4,
verschijnt op 28 juli.

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.

