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Al 75 jaar organiseert de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS)
aan het begin van de noordelijke bouwvakvakantie de strijd om
het SKS-kampioenschap. Veertien skûtsjeschippers zeilen twee
weken lang om het felbegeerde kampioenschap en de eeuwige

De leidekker met een leidekkershamer in zijn
rechterhand. Detail van een prent met afbeeldingen
van ambachten, uitgegeven door De Ruyter & Meijer
in 1874. (Rijksmuseum)

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
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Fries levend erfgoed

Kleinood met een verhaal
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SIEBRAND KRUL

Trotseerloodjes worden nog steeds toegepast, maar meer dan het beschermen van dakspijkers tegen
inwatering doen deze kleine loden plaatjes niet meer. Dat was vroeger wel anders. Gildemeesters
goten er een wapenschild in, loodgieters hun naam of een afbeelding van hun gereedschap. In een set
trotseerloodjes die in het Zuiderzeemuseum terechtkwam, zit die van ‘H.G. Born’. Henny Tuinhoutde Leeuw beschrijft aan de hand hiervan het bijzondere verhaal van een Leeuwarder loodgieter die
ondanks een beroerde start van zijn leven zakelijk furore maakte.
Het lijkt alsof parken en klassieke tuinen almaar populairder worden, wellicht ook vanwege de covid19-pandemie. In elk geval wordt er veel over gepubliceerd, maar toch is het wel vreemd dat pas nu
een monografie verscheen over de 19de-eeuwse tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard. Rita Radetzky
promoveerde ermee en licht er voor ons enkele mooie voorbeelden uit.
Levend erfgoed herbergt een deel van de ziel van een gewest, van zijn identiteit. Johannes Spyksma vertelt
bevlogen over dieren-, landbouw- en fruitrassen die typisch Fries zijn, met uitsterven bedreigd en daarom
bescherming en beschrijving verdienen.

“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

Gouden tijd voor walvisvaarders

MARIJKE DE BOER

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
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VANAF DE OVERKANT

HENNY TUINHOUT-DE LEEUW

Een handtekening
in lood

Niet veel mensen zullen weten wat een ‘trotseerloodje’ is. Het is ook lastig om de
schildjes van gemiddeld niet meer dan 7 bij 5,5 centimeter, die zich bovendien vooral
op daken van monumenten schuilhouden, vanaf straatniveau tegen te komen.
Nuttig zijn ze wel, aangezien ze het roesten van metalen spijkers en daarmee het
ontstaan van lekkages voorkomen. Veel loodgieters voegen vanaf de 16de eeuw hun
handtekening aan de kleine loden plaatjes toe.

De Herengracht in
Amsterdam met rechts
het collegianten of
Doopsgezinde Weeshuis
De Oranjeappel. Hoite
Goderts Born bracht hier
zijn jeugd door en kwam er
waarschijnlijk in aanraking
met het ambacht van
loodgieter en leidekker.
Schilderij door Cornelis
Springer, 1884. (Amsterdam
Museum)

Trotseerloodje van Hoite Goderts Born uit circa
1810-1855, waarop in sierlijke letters zijn naam
te lezen is. Verder heeft het loodje de tand des
tijds slecht doorstaan. (Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen)

T
In de rubriek ‘Vanaf
de overkant’ schrijft
Henny Tuinhoutde Leeuw over
objecten uit de
collectie van het
Zuiderzeemuseum
die een relatie hebben
met Friesland.
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Trotseerloodje van Hoite Goderts Born, circa
1810-1855, gedecoreerd met afbeeldingen in reliëf
van het Leeuwarder stadswapen geflankeerd door
een leidekkershamer en een soldeerbout. (Fries
Museum)

rotseerloodjes, ook wel dakloodjes of traceerloodjes
genoemd, zijn kleine loden plaatjes in de vorm van
een wapenschild, die vanaf de 16de tot in de 20ste
eeuw door gildemeesters boven de grote rivieren en vooral in
de meer welvarende steden worden gebruikt. De loodgieters,
ook wel leidekkers genoemd, solderen ze over de spijkers
waarmee ze het lood op daken en dakkapellen vastzetten,
om zo inwatering langs de spijkers te voorkomen. De loodjes
danken hun naam waarschijnlijk aan deze functie, omdat ze
het dak helpen weer en wind te trotseren.
De trotseerloodjes zijn gedecoreerd met afbeeldingen in
reliëf, meestal van een breed arsenaal aan loodgietersgereedschap zoals de leidekkershamer, de waterpomp, soldeerbouten, winkelhaken en passers. Dit gereedschap wordt vaak
gecombineerd met de initialen of naam van de maker. Op
sommige loodjes is zelfs een huismerk toegepast en er zijn

Trotseerloodje van Jan Thomas Born, circa 1830-1890,
gedecoreerd met afbeeldingen in reliëf van een leidekkershamer
en twee soldeerbouten. Het loodje is afkomstig van een kerk in
Berlikum. (Fries Museum)

loodjes met een stadswapen er op. Soms komen jaartallen
voor op trotseerloodjes, maar juist in Friesland ontbreken
die. Een vrij praktische verklaring hiervoor kan zijn dat de
loodjes gemaakt worden met behulp van een bronzen giettang en er dus voor ieder nieuw jaar een nieuwe giettang
nodig is als het jaartal vermeld wordt. Het indelen van de
decoratie op heraldische wijze en het gebruik van heraldische motieven als de halve adelaar zijn andere kenmerken
van trotseerloodjes uit Friesland.
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen ontving vorig jaar
een set van 26 trotseerloodjes, afkomstig uit verschillende
steden uit het Zuiderzeegebied. De kwaliteit van de loodjes
varieert, maar de vorm blijft herkenbaar. Een van deze
loodjes is afkomstig uit Leeuwarden. Hoewel dit helaas het
minst uitbundig gedecoreerde loodje is en hij bovendien de
tand des tijds niet heel goed doorstaan heeft, is nog altijd in

sierlijke letters de naam van de maker te lezen: ‘H.G. Born’.
Hoite Goderts Born wordt op 16 november 1796 geboren in
Sneek. Zijn vader Godert Hoites, die als zilversmidsknecht
in Leeuwarden werkt, is niet van onbesproken gedrag. Door
zijn vele veroordelingen voor mishandeling en dronkenschap
raakt het gezin aan lager wal. Geen wonder dus dat moeder
Grietje van der Ploeg in 1803 de Doopsgezinde Gemeente

van Leeuwarden vraagt een jaarlijkse toelage aan haar drie
zoons uit te keren, zodat ze in het collegianten weeshuis de
Oranjeappel in Amsterdam opgenomen kunnen worden.
Omdat vader Godert Hoites nog in leven is en hij bovendien niet tot de Doopsgezinde Gemeente behoort, gaat een
toelage uit de kas hen wat te ver, maar aangedaan door de
smeekbede van de moeder richten ze een fonds voor de drie
jongens op. Zo verblijft Hoite Goderts Born, samen met zijn
jongere broers Feiko en Hidde Wibius, van zijn achtste tot
zijn zestiende in dit weeshuis in Amsterdam. Hier komt hij
waarschijnlijk voor het eerst in aanraking met het ambacht
van loodgieter en leidekker.

Loodgieter in Leeuwarden
In 1812 verlaten de jongens het weeshuis en keren ze terug
naar Leeuwarden, vermoedelijk vanwege het overlijden van
hun vader een jaar eerder. Het fonds voor de drie jongens
Leidekkershamer uit de eerste helft van de 20ste eeuw, met zijn
kenmerkende scherpe punt aan de ene zijde voor het slaan van de gaten wordt opgeheven en Hoite Goderts vestigt zich met zijn
voor spijkers en aan de andere zijde een platte kop om de spijkers in de eerste vrouw Maria Wigmore als loodgieter en leidekker in
gaten te hameren. Het gaatje in het blad wordt gebruikt om spijkers uit te
trekken. Met het metalen deel boven het houten handvat worden de leien een pand aan de huidige Nieuwestad 135. Een tekening van
de gevel van dit pand, gemaakt door hun oudste zoon
op maat gemaakt. (Nederlands Openluchtmuseum)
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Detail van een prent met afbeeldingen van ambachten, uitgegeven door De Ruyter & Meijer in 1874.
In het midden is een leidekker afgebeeld met in zijn rechterhand de herkenbare leidekkershamer.
(Rijksmuseum)

Jan Thomas Born (1818-1891), vertoont grote gelijkenissen
met de huidige situatie. Jan Thomas treedt in zijn vaders
voetsporen en vestigt zich als loodgieter aan de Amelandspijp in Leeuwarden, op de plek waar later het imposante
jugendstilgebouw de Centraal Apotheek zal verrijzen. Het
Fries Museum bezit enkele trotseerloodjes met zijn naam,
gedecoreerd met onder andere een leidekkershamer en
soldeerbout. In die collectie is ook een trotseerloodje van
Hoite Goderts Born te vinden, veel rijker gedecoreerd dan
het exemplaar van het Zuiderzeemuseum. Hierop is duidelijk
het stadswapen van Leeuwarden te herkennen, geflankeerd
door een leidekkershamer en een soldeerbout.

Detail van een centsprent
uit het eerste kwart van de
19de eeuw met afbeeldingen
van werkzaamheden in de
bouw. Op het dak van de kerk
op de achtergrond zijn twee
leidekkers aan het werk en
op de voorgrond maken twee
anderen een waterpomp.
(Koninklijke Bibliotheek)
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Eerst alleen en later samen met zijn zoon weet Hoite
Goderts Born veel klussen in de stad binnen te slepen. Zo
mag hij in 1830 restauratiewerkzaamheden aan het dak van
het Stadhuis uitvoeren en wordt hij vele malen door het
gemeentebestuur aangewezen als leverancier van het loodgieterswerk. De Borns komen echter ook voor als aannemers
in een aanbesteding in Workum en voor het leidekken van de
kerk in Minnertsga. Hoewel de werkzaamheden van de twee
zich dus ook tot buiten de stadsgrenzen uitstrekken, blijft
Leeuwarden hun belangrijkste werkplaats.
Vader en zoon weten met hun twee filialen een aardig bedrijf
op te bouwen. Dat de zaken financieel goed gaan, blijkt
wel uit het grote aantal woningen dat Hoite Goderts door
de jaren heen in Leeuwarden aankoopt. Tientallen panden
verspreid over de stad voegt hij aan zijn onroerendgoedportefeuille toe en hij weet zo waarschijnlijk een behoorlijk
kapitaal te vergaren. Zijn zoon Jan Thomas kan een mooi
bedrijf van zijn vader overnemen. Ook zijn andere kinderen
komen goed terecht: oudste dochter Margaretha trouwt
met Nicolaas Dornseiffen, apotheker te Heerenveen, zoon
Johannes Aeschinius wordt arts in Bergum en jongste zoon
Feico Hoites predikant bij de Doopsgezinde Gemeente in
Drachten.

penning van de gemeenteraad. Ook in de hoedanigheid van
betrokken burger laat hij een financiële buitenkans evenwel
niet liggen. Als in 1832 de opperbrandmeester een nieuwe
wateraanbrenger voor een van de brandspuiten aanschaft,
wordt de oude voor een prikkie verkocht aan Hoite Goderts
Born.

Uitbreiding in Berlikum
Het lijkt er op dat Hoite Goderts in de jaren ‘40 van de 19de
eeuw zijn activiteiten verlegt of uitbreidt richting Berlikum,
als hij daar een boomgaard koopt. Op de boomgaard laat
hij negen huisjes bouwen, waarschijnlijk onderkomens voor
arbeiders die daar voor hem werken. In 1845 wordt hij zelfs

Een van de dakkapellen van
het binnenmuseum van het
Zuiderzeemuseum, afgewerkt
met trotseerloodjes die
gedecoreerd zijn met de drie
haringen van het Enkhuizer
stadswapen. (Foto auteur)

Hygiëne en burgerschap
In de 19de eeuw houden de werkzaamheden van loodgieters
verband met ontwikkelingen op het gebied van hygiëne. In
een tijd waarin waterleidingen nog niet zijn aangelegd en de
stadsgrachten fungeren als riool, weten epidemieën zich snel
te verspreiden. Zo lijdt Leeuwarden vanaf 1832 tot ver in de
jaren ‘60 van de 19de eeuw onder verschillende uitbraken
van cholera. Interessant in dit kader zijn de advertenties van
vader en zoon Born in de Leeuwarder Courant in 1847 voor de
verkoop en het onderhoud van filtreermachines die drinkwater zuiveren ‘waardoor alle onreinheid uit dakgoten, buizen
enz. worden weggenomen’. Ze vergeten daarbij niet te benadrukken dat dit zuiveren van water door artsen wordt aangeraden. Overigens vraagt Hoite Goderts een jaar eerder al
bij het gemeentebestuur of hij zelf een riool mag aanleggen
naar een van zijn panden aan de Keizersgracht en dat mag
aansluiten op het nieuwe gemeentelijke riool ter plaatse.
De vraag is of het adverteren met filtreermachines pure
handelsgeest van de loodgieters is, of meer een vorm van
maatschappelijke betrokkenheid bij de algehele volksgezondheid in de stad. Feit is wel dat Hoite Goderts Born zich als
een betrokken Leeuwarder burger ontwikkelt. Als diaken
en later kerkenraadslid heeft hij diverse functies binnen de
Doopsgezinde Gemeente en ook is hij bestuurslid van het
Klaas Tiglerleen. Nadat hij vanaf 1827 geregistreerd staat als
brandmeester, is hij van 1837 tot in ieder geval 1852 opperbrandmeester van de stad. Voor zijn ‘dienstijver en hulpvaardigheid bij diverse branden’ krijgt hij in 1847 een zilveren ere-

In dit pand aan de Nieuwestad 135 in Leeuwarden vestigde Hoite
Goderts Born zich als loodgieter. De tekening van de voorgevel
is gemaakt door zijn oudste zoon Jan Thomas Born. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

aangeduid als ‘gaardenier te Berlikum’. Het al eerder genoemde trotseerloodje van Jan Thomas Born uit de collectie
van het Fries Museum is afkomstig van de kerk van Berlikum. Het laat zich raden hoe de Borns op het dak van juist
die kerk terechtkomen. Het is overigens niet duidelijk van
welke kerk in het dorp het loodje komt. Hoewel de koepelkerk een leien dak heeft, kan het met het oog op het lidmaatschap van de familie van de Doopsgezinde Gemeente ook
afkomstig zijn van de met pannen gedekte Vermaning aldaar,
die in 1841 gebouwd is. De huisjes aan de Singel in Berlikum
zijn in het begin van de jaren ‘80 van de 20ste eeuw gesloopt
vanwege een nieuwbouwplan.
Hoite Goderts overlijdt uiteindelijk op 12 maart 1854 in
Leeuwarden. Dat het ambacht van loodgieter hem geen
windeieren heeft gelegd, blijkt wel uit de enorme nalatenschap die na zijn overlijden te verdelen valt. Naast de vele
sieraden van goud en zilver, het luxe meubilair van mahoniehout en het kerkboek met gouden slot dat zijn tweede
vrouw Adriana Knoll mag houden, bezit hij bij zijn heengaan
onder meer 25 woningen in Leeuwarden, drie in Huizum en
dus negen in Berlikum. Waar ambachtslieden het vandaag
de dag financieel soms moeilijk rond weten te breien, weet
Hoite Goderts Born in de eerste helft van de 19de eeuw als
loodgieter en leidekker op financieel en maatschappelijk vlak
een vooraanstaande positie binnen de stad in te nemen. Met
recht voegt hij het wapen van Leeuwarden toe aan een van
zijn overgebleven trotseerloodjes. <

> Meer weten?
• P.P. Steijn, Meestertekens op het
dak. Een verkenning naar de verschijningsvormen van trotseerloodjes van ± 1580 tot 1995, Bosch en
Duin, 1995
• Register houdende aantekening en
afschriften betreffende ontstaan
en samenstelling van een fonds
ten behoeve van de opvoeding
der kinderen Born, 1804-1815 […]
(Historisch Centrum Leeuwarden, toegang 1733, inventarisnummer 334)
• Aantekeningen betreffende de
belangrijkste gebeurtenissen sinds
de oprichting van het weeshuis,
grotendeels genomen uit de
resolutieboeken, met lijst van
weeskinderen, 1675-1878, ca. 18251878 (Stadsarchief Amsterdam,
toegang 169, inventarisnummer 2)
Henny Tuinhout-de Leeuw
(Leeuwarden, 1986) studeerde
Keltische talen en cultuur, kunstgeschiedenis en museumstudies
en werkt als registrar bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
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FRYSKE BEWEGERS: TRUI JENTINK

DOEKE SIJENS

Altyd
in rebel
Trui Jentink (1852-1918) hat altyd in rebel west. Al
as famke koe se har net dellizze by wat neffens
de gewoante wie of neffens de famylje fan har
ferwachte waard. Se wie in ‘pittige figuur die geen
blad voor de mond nam.’ Hûnderten taspraken hat
se hâlden om benammen froulju op te roppen ta
ferset. Ek skreau se fûle stikken oer de needsaak
fan drankbestriding. Hoewol’t se yn in deftich,
Hollânsk fermidden grut wurden wie, brûkte se
letter almeast it Frysk om sa de minsken better te
berikken.

D

Trui Jentink sette har yn foar de striid foar it algemien kiesrjocht, drankbestriding en tsjin de grutte
earmoede by arbeiders en prostitúsje. (Tresoar)
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e measte manlju koenen har selsstannige opstelling
min ferneare. Troelstra mocht har bygelyks net lije
en spruts fan in ‘protteljende kofjekanne’. Dûmny
J.J. Kalma betitele har as in ‘dapper vrouwtje’. Douwe Kalma
wie lykwols posityf en hat Trui ‘de pionierster fen de moderne
frouljues-biweging yn Fryslân’ neamd.
De earste tritich jier fan har libben hat Geertruida Christina
Jentink ferbrocht yn de pastorij fan Nijlân. Se wie in
neikommelinkje, mei de fiif bern út it eardere houlik fan har
heit hie se dêrtroch net folle omgong, dy wienen de doar
al út. Har mem hie (ek yn in earder houlik) twa bern jong
ferlern en popke in soad mei de lytse Trui om. Dy moast dêr
net folle fan ha, it leafst gie se der op út mei hynder-en-wein.
Lykas mear dûmnysbern yn dy tiid gie se net nei de
doarpsskoalle, mar krige thús ûnderwiis. Trui hat dêr in soad
fan opstutsen, se koe har letter yn elk fermidden rêde. Har
âlden hienen de hannen fol oan it libbene, wat jongeseftige
famke, dat net graach yn ’e hûs siet. Har bestimming wie
fansels it houlik, mar folle fierder as in koarte ferkearing mei
in boeresoan (dêr’t har âlden poer op tsjin wienen) kaam it
foarearst net.
Doe’t yn it doarp it Frysk selskip ‘Nut en Nocht’ oprjochte
waard, gie Trui dêr daliks by. Se hâlde foar it selskip al
rillegau lêzingen. Troch ‘Nut en Nocht’ kaam se yn ’e kunde
mei Waling Dykstra, dy’t har oantrune stikken te skriuwen
foar it Friesch Volksblad. Ien fan har (anonime) bydragen oer
de tsjerklike ferhâldingen yn in doarp joech daliks opskuor.

It wie de tiid fan de Doleânsje en Trui moast neat fan de
otterdoksen ha. ‘Do mirk syn boer dat er hwet mear yen de
jonge siet as sljuchtwei, hwent hy koe bidde, dat Byke de
houn der fen oerstjûr rekke. Wel man! dêr moast in dominy
fen bakt wirde.’

‘Siele fen it Frysksinnige radikalisme’
Troch har kontakten mei Waling Dykstra hat Trui de
haadredakteur fan it Friesch Volksblad kennen leard, de fiif jier
âldere Oebele Stellingwerf (1847-1897). Hy hie ûnderwizer
west, mar wie troch in eachsykte fierhinne blyn wurden. Om’t
er in tige libbene persoanlikheid wie, mei belangstelling foar
maatskiplike problemen, begûn er (mei Dykstra) it Friesch
Volksblad. Praktysk wie dat bewurklik, alle kopij moast him
foarlêzen wurde en alles wat er sels op papier sette, moast
in oar neilêze. Ynearsten naam syn suster dit wurk op har.
Hoewol’t har famylje der net foar wie, troude Trui yn 1882
mei Stellingwerf. Se wie tritich jier, har âlden hoegden gjin
tastimming mear te jaan. ‘Ik bin lokkich as in minske wêze
kin’, soe Oebele skriuwe, Trui wie ‘in wiif út tûzenen, dêr
doar ik foar ynstean.’
Oebele gie altyd út fan it goede fan de minske. Wylst hy
tige lykwichtich wie, seagen minsken Trui as fûl en bytiden
feninich. Benammen manlju fûnen it (ek neitiids) net te
begripen dat de twa fereale wurde wienen. Sa skreau
J.J. Kalma: ‘It manlike en froulike, dat hja yn har karakter
sjen lit, hat har foar dy taek geskikt makke. Faeks hat hjar
mear mem noch west as frou.’ Hoe dan ek, tenei lies Trui
de teksten oan Oebele foar en skreau syn teksten op. Der

kamen gjin bern, nei alle gedachten om’t Trui en Oebele
beide foar bertebeheining wienen.
Ynearsten wennen de Stellingwerfs yn de Singelstrjitte yn
Ljouwert. Mei de tiid binne se noch in pear kear ferfearn,
fan 1894 ôf wie harren adres Romkesleane 5 (it hûs is
sûnt lang ôfbrutsen). Doe’t Waling Dykstra him yn 1883
weromluts út de redaksje fan it Friesch Volksblad hat Trui syn
plak oernommen en koe se har mei reden it ‘krantewyfke’
neame. It blêd wie benammen yn de jierren tachtich de
tribune foar elkenien yn Fryslân dy’t de foarútgong ‘tsjinne’,
it Friesch Volksblad woe de lêzers de eagen iepenje foar
alle misstannen yn de provinsje. Stellingwerf wie dêrby
net dogmatysk, radikaal en liberaal krigen beide plak yn
de krante. Syn kredo wie: ‘De grûn oan allegearre; kies- en
stimrjucht for allegearre en sterke drank oan gjinien.’ Douwe
Kalma soe him letter de ‘siele fen it Frysksinnige radikalisme’
neame.
Der kamen altyd in soad minsken by de Stellingwerfs
oer de flier. ‘En tussen alle gasten liep Trui Stellingwerf,
kopjes koffie brengende en onder de hand in ’t Friesch of
Hollandsch een opmerking makende over het gesprokene,
die blijk gaf van haar ongemeen helderen kijk op de zaak
waarom al die drukte ten slotte ging.’ Bytiden hâlde de plysje
it hûs yn ’e gaten.

De pastorij yn Nijlân dêr’t
Trui Jentink grut wurden is.
Kaart út 1924. (Tresoar)

Iennige froulike sjoernaliste
De wichtichste saken dêr’t Trui har mei dwaande hâlde,
wienen de striid foar it algemien kiesrjocht, drankbestriding
en tsjin de grutte earmoede by arbeiders en prostitúsje. Trui
hat al dy ûnderwerpen (en mear) ferwurke yn ferfolchstikken.
Fansels wienen dat ferhalen mei in dúdlik boadskip, mar

< Trui Jentink troude yn 1882
mei Oebele Stellingwerf.
(Tresoar)
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FRYSKE BEWEGERS: TRUI JENTINK
se wienen goed skreaun en namen de lêzer mei. Yn 1891
gie se der foar it earst as sprekker op út. ‘Hokker wei moat
it op’ wie ien fan de hûnderten lêzingen dy’t se hâlde oer
de behyplike posysje fan arbeidersfroulju. Se waard in soad
frege, want se wie kundich en oertsjûgjend. Dêrby wie se ek
in opfallende ferskining, lyts fan postuer en yn letter jierren
mei koartknipt hier. Trui wie ek tige aktyf as ‘hûsbisykster fan
’e earmeried’ fan Ljouwert en wist sa wêr’t se it oer hie.
Yn de jierren njoggentich waard de politike striid yn Fryslân
feniniger, groepearringen rekken útinoar, mei oan de iene
kant it anargisme en oan ’e oare kant it sosjalisme. De
Stellingwerfs sochten nei in middenwei en nei harmony, mar
dy wienen hieltyd minder te finen. Sa kamen se bûten de
politike arena te stean en it Friesch Volksblad ferlear in soad
lêzers. Dat wol net sizze dat se de striid oerjoegen, Oebele
hat him bygelyks bot ynset foar de Hogerhuis-saak. Yn 1897
skipe er tyfus en ferstoar.
Twa wiken letter gie Trui der al wer op út om te sprekken, se
hie har foarnommen ‘syn wirk, dat er yette dwaen wollen hie’
op har te nimmen. Dêrom gie se ynearsten ek troch mei de
krante, mar der wienen hast gjin lêzers mear oer. Yn 1899
ferskynde it Friesch Volksblad foar ’t lêst.
Trui, dy’t har famyljekapitaal al lang weijûn hie, moast doe
om oar wurk sykje en fûn dat by it Friesch Weekblad (letter:
Friesch Landbouwblad). De lânbou wie wichtich foar de
wolfeart fan Fryslân en dêrom foel it har net swier om hjir in
Oebele Stellingwerf sette him
yn foar de Hogerhuis-saak.
De trije bruorren, Keimpe,
Wybren en Marten Hogerhuis,
út Bitgum waarden beskuldige
fan in mislearre rôfoerfal en
feroardiele ta jierrenlange
finzenisstraffen. Neffens
sosjalisten wie der sprake
fan klassejustysje. De
trije bruorren stean by de
Blokhúspoarte yn Ljouwert, by
it frijlitten fan Wybren yn 1905.
(Tresoar)

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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Trui Jentink wie in opfallende ferskining, lyts fan postuer en yn letter
jierren mei koartknipt hier. (Tresoar)

nij ideaal fan te meitsjen. Boppedat koe se it boerelân út har
jeugd. Se sil doe wol de iennige frou yn Fryslân west ha, dy’t
as ‘journalist’ yn it befolkingsregister stie. Ek foar it nije blêd
hat Trui in soad út ’e wei set, sa reizge sy yn 1902 nei België
om te sjen hoe’t dêr de ‘hoenderteelt’ regele wie. Dêr skreau
se dan letter wer stikken oer of hâlde lêzingen.
Yn 1909 is sy mei it wurk foar de krante ophâlden. Har
belangstelling foar de wrâld om har hinne bleau lykwols en
sy wie noch jierrenlang aktyf yn bestjoeren en komitees. By
har ferstjerren yn 1918 stie yn in krante: ‘Zij was een begaafde
vrouw, stelde belang in heel veel onderwerpen, kon prettig
schrijven en was niet bekrompen in hare opvattingen.’
Foar har dea hat se alle persoanlike papieren dy’t se yn ’e
hûs hie opbaarnd, dêr hie it neiteam neat mei te krijen wie
har betinken. In pear fan har brieven binne bewarre bleaun,
bygelyks ien dy’t se yn 1916 oan Wumkes stjoerde, doe’t
se ‘hearderesse’ wie by ien fan syn Fryske preken. Sy seach
dêryn ‘it treflike bewiis […] dat ús Frysk net allinne tsjinje kin
by it deistich bedriuw en om gekke mâlle dingen te sizzen en
to sjongen mar ek om hillige [saken] út to lizzen en utering
oan it folle hert te jaen. […] Sjoen haw ik jo mar efkes; ik siet
efter in grouwe pylder.’ <
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TUINARCHITECTUUR

RITA RADETZKY

Roodbaard, favoriete
tuinarchitect voor de
elite in het noorden
Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851)
heeft vele tuinen bij buitenplaatsen en
openbare parken in de landschapsstijl
aangelegd. Hiermee speelt hij in de
Nederlandse tuinkunst een belangrijke
rol, hoewel zijn werk beperkt is tot
de noordelijke provincies. Over
Roodbaard was al veel bekend, maar
nieuw onderzoek leverde vele nieuwe
feiten en inzichten over zijn leven en
activiteiten op, wat resulteerde in de
eerste monografie van een tuinarchitect
in landschapsstijl in Nederland.

De tuin aan de zuidzijde van Oranjestein in Oranjewoud,
met de aanleg van Roodbaard. Schilderij, anoniem,
tweede helft 19de eeuw. (Museum Heerenveen)

D

e familie Roodbaard verhuisde omstreeks 1785 van
Rolde naar Assen, waar zijn vader als tuinknecht
bij de belangrijke bestuurder Johannes Hofstede
werkte. Roodbaard leerde de fijne kneepjes van het vak
van de hoveniers die Hofstede in dienst had en werd, op
Hofstedes voorspraak, omstreeks 1800 hovenier op de
buitenplaats Zandvoort in Helpman bij Groningen. Zijn

Landschapsstijl
De landschapsstijl ontstond in de 18de eeuw in Engeland en werd later zeer modieus op het continent. Bekende tuinarchitecten waren Capability Brown en Humphry
Repton. In Duitsland paste men deze stijl ook bij vele tuinen en parken toe. Vanaf
omstreeks 1770 raakte deze in Nederland ook in de mode. Duitse tuinarchitecten als
J.G. Michaël en J.D. Zocher senior waren hier actief. Een halve eeuw later ontwierp
Roodbaard vele tuinen in deze stijl. Hij werkte als tuinarchitect in de periode 1819-1851.
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werkgever daar moedigde hem in 1807 aan een gratis
(avond)studie aan de Academie voor Teken-, Bouw- en
Zeevaartkunde in Groningen te volgen, waar Willem Hora
Siccama president was. Na het afstuderen in 1813 ontmoette
hij Hillechien Deddes, met wie hij al gauw trouwde. Zij was
net teruggekeerd uit Amsterdam waar zij als dienstmeid
bij de puissant rijke Groninger arts Jacobus van der Steege
op zijn buiten Stadwijk in Nieuwer-Amstel werkte. Deze
Groninger stond bekend om zijn vrije levenswandel. Het
verblijf van Hillechien bij Van der Steege bleef niet zonder
gevolgen. In 1811 beviel zij van een zoontje, Philibert, dat vlak
voor het overlijden van Jacobus in dat jaar nog werd erkend.
Voor het veiligstellen van de erfenis van de zoon reisde
het echtpaar Roodbaard in 1814 naar Amsterdam, waar de
afwikkeling de nodige tijd vergde. Het verblijf kon Roodbaard
benutten om in 1814 met een pastel deel te nemen aan een
expositie van levende Nederlandse meesters in het Trip-

penhuis, naast verschillende landelijk bekende en ook Friese
kunstenaars, zoals Eelke Eelkema, Willem Bartel van der
Kooi en Nicolaas Bauer. Waarschijnlijk heeft hij in die periode
buitenplaatsen aan de Amstel bezocht, mogelijk ook Stadwijk
om de landschappelijke aanleg te bekijken.
Na terugkeer in 1815 kocht Roodbaard een huis in Groningen
en werkte vervolgens enkele jaren als portretschilder, maar
daarvan kon hij zijn gezin niet onderhouden. Een grote wending in zijn carrière volgde omstreeks 1819: hij werd ontwerper van tuinen. Via familierelaties van Hora Sicccama kreeg
hij de eerste opdrachten. Roodbaard vertrok in 1824 naar
Leeuwarden en noemde zich vanaf dan architect van buitengoederen. Hierna bleef hij op verschillende adressen in de
stad wonen. Hij overleed in 1851 en werd op de door hemzelf
ontworpen begraafplaats naast zijn vrouw bijgezet.

Netwerken van opdrachtgevers
De eerste opdracht in Friesland betrof de tuin bij Borniastate
in Weidum van Bernhardus Buma en zijn vrouw Rolina Hora
Siccama, een zuster van Willem. Buma had als bestuurder
veel contacten met de Leeuwarder elite, onder wie de rijke
Leeuwarder koopman en gemeenteraadslid Pieter Cats. In
1820 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de
herinrichting van de Prinsentuin. Er werden twee ontwerpen
ingediend, van de firma H. de Vries uit Weesp en van Roodbaard. De voorkeur ging uit naar het plan van de laatste, omdat men zijn werk al kende en blijkbaar waardeerde. Hij kreeg
al snel meer opdrachten van Pieter Cats en zijn familieleden.
Cats’ dochter Sjuwke was getrouwd met Johannes Bieruma
Oosting, afkomstig uit Assen. Zijn vader schakelde eveneens
Roodbaard in. Het netwerk Cats-Oosting zorgde voor in totaal
achttien opdrachten, daarmee kan Roodbaard als hun huis- of
privé-tuinarchitect worden beschouwd. Voorbeelden zijn de
tuinen van Staniastate in Oenkerk, Oranjestein in Oranjewoud
en Welgelegen in Deinum. Verder werkte de tuinarchitect ook

in Assen voor de familie Oosting bij De Eerste Steen en het
Witte Huis. Hun relaties benaderden eveneens Roodbaard
voor tuinontwerpen, soms vaker dan eens.
Behalve dit Cats-Oosting-netwerk zijn er nog drie andere
opgespoord: van de Hora Siccama’s in Groningen, van Julius
Matthijs van Beyma thoe Kingma in Zweins en van Marcus
van Heloma in Heerenveen. Hierbij valt op dat zodra een
opdrachtgever een tuin door de tuinarchitect liet aanleggen,
een andere uit de kring snel volgde. Een voorbeeld van hoe
de opdrachtgevers binnen een netwerk elkaar volgden, is te
zien bij Van Beyma en zijn circuit. In 1826 legde Roodbaard
voor hem de tuin bij Kingmastate in Zweins aan, een jaar
later voor zijn vriend Freerk Dirks Fontein bij Groot Salwerd
onder Franeker. Hierna werd hij ingeschakeld voor de aanleg
van Roptastate in Wijnaldum voor Fonteins aangetrouwde
neef Jan Sikkes IJsenbeek.
Vele opdrachtgevers waren bestuurders zoals grietmannen
en burgemeesters die in deze functies Roodbaard overheidsopdrachten verstrekten. In Leeuwarden werd hij ingeschakeld
voor het realiseren van een zogenoemde groene wandeling

Het vijfde huis van links aan
de Nieuwestad in Leeuwarden
kocht Roodbaard in 1838.
Foto uit circa 1860.
(Historisch Centrum
Leeuwarden, foto E. Fuchs)

Gezicht op de heuvel,
houten brug en de vijver met
weerspiegeling van de bomen,
Staniastate in Oentsjerk, 2021.
(Foto auteur)

Ontwerp voor
de achtertuin
van Staniastate
in Oenkerk, met
slingerende
vijverpartij en
schapenkamp.
Ingekleurde
tekening door
Lucas Pieters
Roodbaard, circa
1821. (Tresoar)
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tuin-sieraden van Gijsbert van Laar uit 1802. Deze ontleende
op zijn beurt veel aan de Duitse auteur J.G. Grohmann.
Hun boeken vonden gretig aftrek bij de opdrachtgevers van
landschapstuinen.

Slingerpaden en glooiende lijnen

Gezicht op de aanleg van
Borniastate in Weidum,
het eerste door Roodbaard
uitgevoerde ontwerp. Aquarel
door Albert Martin, 1864.
(Fries Museum)
Ingekleurde presentatie
tekening door Lucas Pieters
Roodbaard van de Overtuin
van Heringastate in Marssum,
waarop Roodbaard de
slotgracht van een slingerende
contour heeft voorzien, 1845.
(Poptagasthuis)

op de bolwerken in de periode 1820-1851, die vrijwel geheel
samenviel met zijn carrière. Het betrof een aaneenschakeling
van projecten aan de noord-, west- en zuidkant van de stad
in het kader van de ontmanteling van de oude vestingwerken.
Ten gerieve van het welzijn van de inwoners realiseerde hij
er bovendien de Algemene Begraafplaats en de Verswatervijver. In de jaren 1843 en 1844 voerde hij vier projecten voor
de stad Sneek uit. Buiten Friesland volgden opdrachten in
Groningen (Guyotplein) en Assen (Brink).
Roodbaards ontwerpen zijn herkenbaar wat techniek en
stijl betreft. Het valt op dat hij in het begin van zijn carrière
veelvuldig gebruik maakte van het modelboek Magazijn van

Van Laars invloed is in verschillende ontwerpen duidelijk
aanwezig, zoals bij de vormgeving van de vijver van de
Prinsentuin. Nog meer bij de aanleg van de achtertuin van
Staniastate, waar een brug en een bootje in de vijver aan Van
Laar herinneren. Een letterlijke kopie van een prieel in de tuin
van Oranjestein is frappant. In de loop der tijd ontwikkelde
Roodbaard steeds meer een eigen stijl, waarbij de structuur
van binnen- en buitenwandelingen met slingerpaden opvalt.
Open en dichte delen in het ontwerp in combinatie met verschillende kleuren van loof- en naaldbomen zorgen voor een
schilderachtig effect, kenmerkend voor de romantiek van de
eerste helft van de 19de eeuw. Bij de vijvers zien we golvende
oeverlijnen en zacht glooiende oevers. Ze spelen een belangrijke rol in het ontwerp. Soms werkte hij met een verdwijnende vijveruitloop die als een beek tussen het geboomte
kronkelt. Elders gebruikte hij de waterpartij voor een optisch
effect, waarbij de weerspiegeling belangrijk was.
Het opvallendst in zijn ontwerpen zijn de bundels zichtlijnen
waarmee de blikrichting voor de wandelaar wordt aangegeven. Ze leiden vanuit het huis of vanaf een heuvel naar een
belangrijk punt in de aanleg, waar een prieel, een bankje of
een solitair te zien is. Dit soort tuinsieraden, evenals kettingbruggen, paste hij veelvuldig toe.
Een tot nu toe onderbelicht onderwerp was Roodbaards
werkwijze. Hiervoor zijn van belang de teksten die hij op een
aantal ontwerptekeningen schreef, soms aangevuld met aan-

Het prieel van Roodbaard in het park van Oranjestein in 2009, naar
het idee van Gijsbert van Laar. (Foto auteur)
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Oeuvre
Roodbaard heeft een oeuvre nagelaten bestaande uit portretten,
maar hoofdzakelijk ontwerptekeningen. Van de eerste categorie zijn
negen bekend en van de andere bleven 39 stuks bewaard. Het gaat
om presentatietekeningen en schetsen. Behalve tuinontwerpen zijn
opmetingstekeningen bekend. De laatste categorie is echter niet bewaard, omdat ze waarschijnlijk tijdens het werkproces verloren gingen.
Gebleken is dat er veel meer tekeningen moeten zijn geweest dan

tot nu toe bekend is. Op basis van het tot nu bekende aantal van 84
projecten, kan men concluderen dat hij nog zeker tientallen tekeningen
meer moet hebben vervaardigd. Toch is het aantal bewaarde tekeningen relatief groot, in vergelijking met die van de tuinarchitecten Zocher
junior en H. van Lunteren. Dit is niet in het minst te danken aan de
Leeuwarder stadsarchivaris Wopke Eekhoff. Het merendeel van zijn
tekeningen is door particulieren overgedragen aan archieven en musea.
Een overzicht van zijn oeuvre is in het proefschrift opgenomen.

tekeningen van de opdrachtgevers. Zo is vast te stellen hoe
lang een project duurde, welke werkzaamheden werden uitgevoerd en wat de rol van de tuinarchitect inhield. Bij enkele
projecten zoals bij Oranjestein en Heringastate in Marssum
kunnen de verschillende fasen van het project worden
gevolgd. Roodbaard hield bij de tuinaanleg van particulieren
zelf toezicht, maar bij overheidsopdrachten delegeerde hij
het werk aan opzichters. Hij voerde specifieke werkzaamheden zelf uit en hield ook de eindcontrole. De planning van de
uitvoering eiste een groot organisatorisch talent. Roodbaard
had zelf geen kwekerij, hij werkte samen met de firma’s van
Wijbren Krijns in Joure en de Bosgra’s in Bergum. Soms
bestelde hij bloemen en struiken in Groningen, Boskoop en
Haarlem.

Waardering
Bij de aanleg van overheidsprojecten in Leeuwarden,
Harlingen en Sneek werkte hij samen met stadsarchitecten.
Een nieuw feit is dat hij in 1847 behalve ontwerper ook als
adviseur, samen met Thomas Romein, bij het stedenbouwkundige project van het Zaailand werd ingeschakeld.

Ingekleurde presentatietekening door Lucas Pieters Roodbaard voor
de aanleg bij Voormeer in Heerenveen, periode 1846-1849. (Tresoar)

Ingekleurde presentatietekening door Lucas Pieters Roodbaard voor de herinrichting van de Prinsentuin
in Leeuwarden, 1820. (Historisch Centrum Leeuwarden)

Tijdgenoten en reizigers waardeerden de scheppingen
van Roodbaard in het algemeen zeer, wat wel blijkt uit de
aanhoudende stroom opdrachten. Uitingen van kritiek zijn
schaars. Een enkele keer werden zijn plannen niet, of gewijzigd, uitgevoerd. Hij had in Friesland vrijwel het monopolie
in de periode 1820-1850. Slechts enkele anderen legden toen
landschapstuinen in Friesland aan, waarvan de bekendste
Lambertus Vlaskamp uit Dokkum is. Een opvolger heeft
Roodbaard niet opgeleid. Zijn stijl vormde een bron van
inspiratie voor andere ontwerpers, zoals Gerrit Vlaskamp. De
bekende tuinarchitect Leonard Springer heeft enkele van zijn
tekeningen gekopieerd en gebruikt als idee bij het realiseren van een nieuwe aanleg, bijvoorbeeld bij Lyndenstein in
Beetsterzwaag.
Roodbaards oeuvre vormt een belangrijk onderdeel van de
tuinkunst in Nederland en in het bijzonder in de noordelijke
provincies. De ontwerpen zijn prachtige voorbeelden van de
landschapsstijl. Hij was als tuinarchitect en kunstenaar in
staat om bij het maken van een ontwerp de tuin in beeld voor
zich te zien. Zijn tuinen en parken verdienen voortdurende
aandacht als cultureel erfgoed, nu en in de toekomst. <

Rita Radetzky (Boedapest,
Hongarije, 1952) studeerde
kunstgeschiedenis en klassieke
archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert
over elitecultuur, architectuur en
tuinarchitectuur in Friesland. Ze
promoveerde eerder dit jaar op
het proefschrift Tuinarchitect Lucas
Pieters Roodbaard (1782-1851) en de
landschapsstijl.
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MARITIEME GESCHIEDENIS

ANNE DOEDENS EN JAN HOUTER

Vlieland en de walvisjacht
‘Als wegwijzers staan witte walvischkaken’ dichtte Slauerhoff een eeuw geleden. In 1919 schilderde Betzy
Akersloot-Berg deze merkwaardige grafpalen. Gedicht, schilderij en grafmonumenten, nu in de Vlielander
kerk, verwijzen naar een onderbelicht fenomeen: het opvallend grote getal Vlielander commandeurs dat in
de Gouden Eeuw bij de walvisvaart was betrokken.

Deense traankokerij op
Spitsbergen. Schilderij door
Abraham Speeck, 1634. (Slot
Skokloster, Zweden)

Bloei van Amsterdam

I
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 derde bijdrage
in deze serie.
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Gedurende het grootste deel van de 17de eeuw konden
schepen voor de koopvaardij naar de Oostzee en het Hoge
Noorden zowel voor de handelsvaart als de walvisjacht gebruikt worden. Toen het jachtterrein als gevolg van overbevissing zich van Groenland noordwaarts verplaatste, moesten
nieuwe schepen gebouwd worden die beter bestand waren
tegen het drijfijs.
Een groot deel van de vaart met deze ‘multi-purpose’schepen naar de Oostzee en de Arctische gebieden werd
uitgevoerd door Vlielandse schippers, die na de geuzentijd,
als de geuzen zich op Vlieland toeleggen op de handelsvaart,
steeds meer op deze routes te vinden waren. Voor hun reizen
beschikten Vlielander schippers omstreeks 1650 naar schatting – gelet op de bevrachtingscontracten – over zo’n 100
vaartuigen, meest galjoten en fluiten, van 300 ton of meer.
Vanuit de Republiek voer men tussen 1601 en 1721 zo’n 4.500
keer naar de noordelijke Russische havenstad Archangelsk.
Vlielandse schippers deden dat 300 keer (6,7% van het
totaal), gevolgd door hun Terschellingse collega’s 120 keer
(2,7%), die van Texel 106 keer (2,4%) en Ameland 21 keer
(0,5%). De bevolkingsomvang van de eilanden verklaart
de verschillen niet. Het bewonersaantal van Vlieland was
hooguit dertig procent meer dan dat van Terschelling; veel
te weinig om het hogere percentage Vlielander tochten te
verklaren.

n de 17de eeuw werd de walvisvaart een ‘booming
business’ in een land met veel zeevarenden. De getallen
spreken voor zich. In de jaren 1630-1640 voeren 1.500
personen, oftewel drie procent van alle zeelui in Nederlandse
dienst, ter walvisvaart, vooral naar Groenland. In 1680 was
dat opgelopen tot 18 procent, of 9.000 mensen en werd er
op meerdere plaatsen in het Noorden gejaagd. De massaal
gedode walvissen waren van cruciaal belang voor de economie van de Republiek. Ze leverden spek en beenderen waaruit door koken traan werd gewonnen. Die werd gebruikt voor
verlichting, zeepbereiding, leerlooien en de bewerking van
wol. De baleinen vonden toepassing in dameskorsetten en
paraplu’s. Ook werden er dozen en mesheften van gemaakt.
Aanvankelijk, tussen 1614 en 1642, was de walvisvaart een
monopolie van de Noordsche Compagnie. Deze bestond uit
vier kamers in respectievelijk Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn
en Harlingen. Het monopolie werd daarna niet verlengd en
de walvisjacht werd vrijgegeven. In Friesland bleef de kamer
Harlingen actief tot 1662. Tussen 1640 en 1665 kwam een
kwart van de commandeurs – de bevelhebbers van een
schip voor de walvisjacht, soms met een schipper onder
zich – uit dit gewest. Slechts vijftien procent kwam toen van
de Friese Waddeneilanden. Tot zover niets nieuws, ware het

niet dat één aspect meer aandacht verdient: het grote aantal
Vlielander commandeurs in vergelijking met dat van andere
eilanden en havens.

Drijfijs vergt sterkere schepen
Voor de periode 1640-1664 analyseerden de maritieme
historici Bruijn en Davids 703 in Amsterdam opgestelde
bevrachtingscontracten van reders en commandeurs. Een
reeks van een kleine veertig zeedorpen en -steden passeerde daarbij de revue. Vlieland telde een opvallend hoog
aantal commandeurs en scoorde, zowel in verhouding tot
de overige Waddeneilanden als tot plaatsen elders in de Republiek in kwantitatief opzicht het hoogst. De rangvolgorde
was: Vlieland 59 commandeurs (8,5%), Staveren 54 (7,7%),
Amsterdam 50 (7,1%), Terschelling 36 (5,1%). Vier kwamen
van Ameland (0,6%). Het aantal reizen ter walvisvaart met
de Waddeneilanden als vertrekhaven van de commandeurs
dat in bevrachtingscontracten is gedocumenteerd, bedroeg
tussen 1642 en 1700: Vlieland 144 (53%), Terschelling 68
(25,1%), Texel 47 (17,3%) en Ameland 12 (4,4%). Cijfers als
deze illustreren dat Vlielander commandeurs een grote rol
speelden in de jacht op walvissen.

Aanzienlijk was ook het Vlielandse aandeel in de Oostzeevaart. Schippers van het eiland namen in de jaren 1600-1610
met 1.593 Sontpassages 7,6% van het totaal van het gewest
Holland voor hun rekening. In 1650 was dit aandeel gegroeid
tot 24,7% van de 2.097 Sontpassages. Vlielander schippers
voeren ook naar IJsland: tussen 1619 en 1668 zijn achttien
tochten gedocumenteerd.
Het grote aantal Vlielander schippers had mede te maken
met de bloei van Amsterdam. Veel Vlielander schippers
ter koopvaardij en ter walvisvaart hadden daar, naast hun
eilander verblijf, een woning. Amsterdam was immers het
vertrek- en het eindpunt van de reis voor de meeste schippers, de plaats waarin of waarbij de meeste bevrachters en
kooplieden woonden. In onze tellingen hebben we voor een
zuiver beeld alleen die schippers meegenomen die in de
bevrachtingsovereenkomsten en andere notariële stukken,
de Sonttolregisters en de bewoningsgeschiedenis van OostVlieland van Ben Stenekes (De Lage Zijde en De Hoge Zijde)
als Vlielander worden aangeduid.
In de periode 1660-1700 werd jaarlijks vanuit de Republiek
gemiddeld 675 keer een walvisvaarder uitgerust, die naar
schatting gemiddeld vijf tot zes walvissen ving. Het grote
getal Vlielander commandeurs dat daar in vergelijking met
hun collega’s van elders in de Republiek bij betrokken was,
kan te maken hebben met de nabijheid van Harlingen met

Kaart van Oost-Vlieland in de
vroege 18de eeuw. (Nationaal
Archief, Den Haag)

zijn traankokerij, hoewel West-Vlieland er ook een had en
veel traan in het begin bij het vangstgebied werd gekookt.
Na het einde van de Noordsche Compagnie (1642) en het
verlaten van de Nederlandse nederzetting Smeerenburg op
Spitsbergen (1660-1662) verplaatst de traankokerij naar de
Republiek. Een sluitende verklaring voor het grote aandeel
van Vlielander commandeurs lijkt moeilijk te vinden. Zeker
is dat door de afwezigheid van agrarisch areaal op het eiland
alleen op zee emplooi kon worden gevonden en dat de gunstige ligging van het eiland aan het begin van de route naar
Amsterdam belangrijk was.

De familie Ys van Vlieland
De eerste melding van Vlielandse aanwezigheid bij Groenland, het eerste jachtgebied op de walvis, betreft de jaren
1620. Tijdgenoot Nicolaes van Wassenaar schrijft over de latere Vlielandse burgemeester Willem Ys: ‘Zelfs is ‘t gebeurd,
dat […] [deze] commandant in dienst van de Noordsche
Maatschappy, in één jaar twee reizen naar Jan Mayen Eiland
heeft gedaan, en telkens omtrent duizend quardeelen [een
kwarteel traan is bijna 233 liter], zynde twee duizend in een
jaargetyde, te huis gebracht.’

‘Als wegwijzers staan witte
walvischkaken’ dichtte
Slauerhoff over de walviskaken
die als grafzerk dienen op
de Vlielander begraafplaats.
(Wikimedia)

Grafpalen van walviskaken die
Betzy Akersloot-Berg in 1919
schilderde. (Museum Tromp’s
Huys, Vlieland, foto Anne
Doedens)
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De walvis is gedood. Tekening
uit een serie van zes prenten
van het vangen van een
walvis bij Sint Annaland op
het eiland Tholen in 1682.
Prent door Abraham de Blois.
(Rijksmuseum)

Willem de Vlamingh was
Vlielands meest illustere
walvisvaarder. In 1664 had
hij ten oosten van Nova
Zembla ‘Jelmerland’ ontdekt.
Vier jaar later rustte hij drie
Vlielandse walvisvaarders
uit. In 1688 ontdekte De
Vlamingh in de Noordelijke
IJszee Witseneiland. (Foto Jan
Houter)
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Intussen bracht Ys ook andere “buit” mee van de jacht. In de
Haagse Hofvijver zouden, ergens tussen 1614 en 1625, twee
Groenlanders of Inuit ‘met potsen’ en grollen opgetreden
zijn voor stadhouder prins Maurits. Het was Willem Ys die
ze terugbracht naar het Hoge Noorden. Willems verwant,
Hendrick Cornelisz. Ys kreeg in 1634 opdracht van de DeensIJslandse Compagnie, om samen met twee door hem aan te
werven harpoeniers met elk een stuurman en lijnschieter ter
walvisvangst te varen.
In hetzelfde jaar duikt de 55-jarige Vlielander Cornelis
Pietersz. Ys op in de stukken, aangeduid als ‘commandeur
generael over de Nederlandse vlote ten Spitsberge’. Ys
voer als commandeur op het schip de Olifant. Collega Jan
Crijnsen voer met zijn Eenhoorn mee. In een bij de notaris
opgesteld proces-verbaal liet Ys vastleggen bij Spitsbergen
problemen te hebben gehad met de Deense commandeur
Hendrik Vredeman die verhaal kwam halen over een bij
de Robbenbaai verbrande tent. Het waren niet de eerste
moeilijkheden die Ys ondervond. In 1633 had hij op moeten
treden tegen commandeur Johannes Vrolyk, die zich binnen
Ys’ jachtgebied had begeven.
In 1636 lezen we in een ander proces-verbaal over moeilijkheden rond een ‘nieuw instrument’ ter walvisvaart tussen
Ys en de schilder en uitvinder Abraham Speeck. Het betrof
een vuurpijl om op walvissen te schieten, gemonteerd op
een lange stok. Tests met het apparaat verliepen kennelijk
onbevredigend. In 1638 werd de uitvinder met 100 gulden
door Ys gecompenseerd voor zijn vergeefse moeite. In 1644
verscheen de inmiddels bejaarde commandeur-generaal
samen met admiraal Frans Pietersz. van Nederveen bij de
Amsterdamse notaris Schaeff. Naar aanleiding van een
klacht van een commandeur verklaarden de twee heren, dat
het onreglementair was om een walvis te bejagen die met
een lijn aan een boot van een collega vastzat.

In een stuk van maart 1641 treffen we Vlielander Pieter
Cornelisz. Pietersz. Ys aan, mogelijk een zoon van de vorige.
Deze richtte bij de Amsterdamse notaris Warnaersz. met
andere participanten van de wal een walvisvaartonderneming op, waarin hij zelf een klein aandeel van 1/16 nam. Hij
nam op zich om tegen 800 gulden per jaar voor schepen en
bemanning te zorgen en toezicht te houden op de traanverwerking. Over de plaats waar dat moest gebeuren werd niet
gerept. Mogelijk hield de oprichting van deze onderneming
verband met het naderend einde van de Noordse Compagnie, dat het jaar daarop zijn beslag zou krijgen.
In deze zelfde tijd komen we weer een andere Ys in het
Hoge Noorden tegen: Ryk Ysesz. We lezen in Zorgdragers,
Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groen
landsche visschery uit 1727: ‘[dat deze] aan de Oostzyde van
Spitsbergen, […] eenige Eilanden vond, nooit door eenige
Schepen bevaaren, en derhalven naar hem de Ryke YseEilanden genoemt [de Ryke Yseøyane bij Spitsbergen] […]
[waar] hy een ongelooflyke meenigte Walrussen vond, waar
van op de reeds verhaalde manier, veele honderden gedood
wierden’.

waaronder ook Vlielandse. Deze telde 1.500 opvarenden en
300 kanonnen. Vele wisten te ontsnappen, maar volgens de
Amsterdamsche Courant van 8 en 26 september 1693 verloren
26 commandeurs hun schip, waaronder ook de Vlielandse
commandeurs Goll [Gool] Walter en P[ieter] Knees.
Vijftien jaar eerder, in 1677, hadden de Fransen ook al Vlielandse walvisvaarders bij Spitsbergen aangevallen. Veertien
schepen uit de Republiek gingen verloren, waarvan we er
negen konden identificeren. Ze werden als buit naar Frankrijk
gebracht. Daaronder waren de schepen van commandeur
Cornelis Obbesen van Vlieland en van zijn eilandgenoot
Willem de Vlamingh, de ontdekker van West-Australië, gezagvoerder op de d’Hoop op Walvisch. De Vlamingh kwam na
betaling van losgeld met zijn schip en bemanning weer vrij,
maar de aangerichte schade was voor de reders van de vloot
groot: in totaal naar schatting 280.000 gulden, overeenkomend met ruim zes miljoen euro aan huidige koopkracht.
De Vlamingh was Vlielands meest illustere walvisvaarder. In
1664 had hij ten oosten van Nova Zembla ‘Jelmerland’ ontdekt en daar de naam aan verbonden van zijn opdrachtgever
Jacob Jelmer Cock. Vier jaar later rustte De Vlamingh drie
Vlielandse walvisvaarders uit. De artikelbrief daarvan, met
de daarin vastgelegde regels voor het scheepsvolk, geeft een
goed inzicht in het leven aan boord. In 1688 ontdekte
De Vlamingh in de Noordelijke IJszee Witseneiland, door

hem genoemd naar zijn opdrachtgever Nicolaes Witsen,
schrijver van het fameuze Noord en Oost Tartarye. Daarna
trad De Vlamingh in dienst van de VOC, voer naar Batavia en
daarna naar het door hem ontdekte West-Australië.

Neergang van
de Vlielander walvisvaart
In de 18de eeuw valt juist het geringe getal Vlielander commandeurs op. Van de 1.050 Nederlandse commandeurs
kwam 11,5% van Ameland, gevolgd door Terschelling met
8,4% en Texel met 7,1%. Vlieland en Schiermonnikoog waren
met 0,9% en 0,3% onbetekenend. Huisduinen scoorde,
met meer dan een derde van alle walviscommandeurs het
hoogst. Aangenomen wordt dat West-Vlielander commandeurs vanwege het verdwijnen van hun dorp in zee daarheen
vertrokken.
Slechts een enkele maal komen we nog een Vlielander walviscommandeur tegen, zoals Cornelis Jansz. op het schip Elias,
dat op 8 maart 1720 samen met een andere commandeur
naar Straat Davis vertrok. Het jaar daarop ontmoeten we
Jan Brandaris die met zijn schip Juffrouw Rijca met dezelfde
bestemming ook op walvisjacht ging. Toen was echter de
Gouden Eeuw van de Vlielander zeevaart al decennia voorbij
en het dorp West-Vlieland ten prooi gevallen aan de zee. <

> Meer weten?
• J.R. Bruijn en L. Hacquebord,
Een zee van traan. Vier eeuwen
Nederlandse walvisvaart,
Zutphen, 2019
• J.R. Bruijn en C.A. Davids,
“Jonas Vrij” in: Economisch en
Sociaal-Historisch Jaarboek 38
(141-178), 1975
• Anne Doedens en Jan Houter,
Vlieland. Een Nederlandse
geschiedenis, Harlingen, 2016
Wij bereiden een publicatie voor,
waar dit artikel op vooruitloopt.
We gebruiken daarvoor onder
meer notariële archieven in
Amsterdam en Rotterdam.

Walvisvaarder Willem de Vlamingh
We telden na een eerste onderzoek in de 17de eeuw in ieder
geval 74 Vlielandse commandeurs. Over 54 van hen troffen
we in de periode 1650-1700 in de notariële archieven van
Amsterdam en Rotterdam wat meer documentatie aan. De
laatste was IJsbrand IJsbrandsz. Ys. Hij leefde omstreeks
1700 toen de Vlielander walvisvaart al op zijn retour was.
De bloeitijd van de eilander walvisvaart verliep niet zonder
problemen. In de zomer van 1693, tijdens de Negenjarige
Oorlog, overviel een Franse oorlogsvloot bij Spitsbergen
een Nederlands-Duitse walvisvaardersvloot van 50 bodems,

Drie Hollandse walvisvaarders in de Poolzee tussen ijsbergen waar op walvissen wordt gejaagd. Op de voorgrond jaagt de bemanning van enkele
sloepen op ijsberen. In het water bevinden zich ook enkele walrussen. Schilderij door Abraham Storck, 17de eeuw. (Rijksmuseum)

Anne Doedens (Den Haag,
1945) is geïnteresseerd in geschiedenis op basis van archief
onderzoek en richtte zich de
afgelopen jaren op de maritieme
geschiedenis.
Jan Houter (Hoorn, 1944) is
geschiedschrijver over en entertainer van Vlieland. Zijn passie
van jongs af aan was altijd
geschiedenis.
Samen publiceerden ze verschillende boeken over de geschiedenis van de Wadden en die van
Vlieland.
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WIEBE HOEKSTRA

Fryske rassen troch
de tiden hinne

T

Johannes Spyksma in Sumar. (Foto Hoge Noorden)

Tijdens een reis naar Duitsland, eind jaren negentig van de vorige eeuw, kwam
Johannes Spyksma (1938) in contact met het fenomeen levend erfgoed. ‘Ik
seach by it projekt “Eigenständige Regionalentwicklung” dat sy mei de âlde
rassen dwaande wiene. Ik stjitte dêr min of mear tafallich op en thús lies ik
artikelen oer read-bûnt Frysk fee. Yn Italië ûntstie yn dy tiid slow-food, wêrby’t
it foaral om de smaak giet. Dy saken kinne jo oan elkoar keppelje.’ Het was het
begin van een breed onderzoek naar Fries levend erfgoed.

alloze soorten planten en dieren worden met
uitsterven bedreigd wanneer er geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. Deskundigen stelden
een Rode Lijst op om onderzoek, bescherming en beheer
te bevorderen. Ook oude, door de mens gedomesticeerde,
dieren- en plantenrassen dreigen uit te sterven. Zij waren het
resultaat van een ontwikkelingsproces over honderden jaren,
behoren tot onze ‘identiteit’ en maken – net als gebouwen
en cultuurhistorische landschappen – deel uit van ons cultureel erfgoed.
In 2017 publiceerde Spyksma het overzichtswerk Tiden
hawwe tiden, over de geschiedenis van de Friese en met
Friesland verwante dierenrassen, landbouwgewassen en
fruitrassen. Hiermee legde hij het fundament onder de kennis van het Friese levend erfgoed. Ook schreef hij een reeks
brochures over hetzelfde onderwerp. Vanaf begin 2000 werkt
deze pionier aan een netwerk van groepen agrariërs, hobbyisten en individuen die zich voor verschillende aspecten van
het levend erfgoed inzetten. Hij is bovendien al jaren één van
de drijvende krachten die de Friese rassen en gewassen voor
het voetlicht proberen te brengen.
Johannes Spyksma werd in Burgum geboren, waar zijn vader
schoolmeester was. Na zijn studie andragologie was hij
docent in het Sociaal Hoger Onderwijs in Leeuwarden en
verbonden aan de NHL. Andragologie is een specialisme
binnen de sociale wetenschappen dat tot doel heeft de
volwassen mens bij te staan in de ontwikkeling tot mondigheid, autonomie, humaniteit en verantwoordelijkheid.
Hij promoveerde in Groningen op een onderzoek over ‘de
smalle marge: een exemplarisch praktijkonderzoek naar het
ontwikkelen van beïnvloedingsmethoden voor maatschappijkritische politiek actieve groepen’.

gen van Friese koeien, geiten, paarden, schapen en kippen.
‘It Griene Nêst wie in goed plak. It wie in kennissintrum en
frijwilligers organisearren iepen dagen. Sa koenen minsken
dermei yn ’e kunde komme. It krige in goede bekendheid en
it rûn geweldich. Spitigernôch is dêr yn 2015 in ein oan kommen, om’t ien en oar net langer ûnderhâlden wurde koe. It
Wurkferbân, yntusken opgien yn it Platform Friese Rassen en
Gewassen, siket in oar plak dêr’t de kolleksjes ûnderbrocht
wurde kinne en dêr’t foarljochting en edukaasje oer ien en
oar bean wurdt.’
Momenteel zijn er bij het platform achttien organisaties
aangesloten. De collecties omvatten 110 landbouwgewassen, acht dierenrassen, zestien fruitrassen en 115 in Friesland
geïnventariseerde houtige gewassen, zoals vlier, meidoorn
en zesendertig braamsoorten. Een deel van de collecties
kwam al voor in de tijd van de Friese terpenbouw. Het gaat
om streekrassen en -gewassen die in (een deel van) Friesland
zijn ontstaan of er vroeger voorkwamen en zeldzaam zijn
geworden of bedreigd worden.
Het platform zet zich in voor het in stand houden en bevorderen van de (agro)biodiversiteit. De eigenschappen van de
gewassen zullen in de toekomst hard nodig zijn. Door de
gewassen in stand te houden en toe te passen, worden uit
cultuurhistorisch oogpunt waardevolle sporen bewaard die
eerdere landbouwactiviteiten hebben nagelaten. Een deel
van de gewassen vormt uitgangsmateriaal voor het ontwik-

Platform
In de folder omschrijft het platform de doelstellingen als volgt: Door de gewassen in
stand te houden en toe te passen, bewaren we uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle sporen van eerdere landbouwactiviteiten. Een deel van de gewassen vormt
uitgangsmateriaal voor het ontwikkelen van agrarische streekproducten.
Het zou mooi zijn wanneer in de toekomst ook voor het publiek een toegankelijke plek
te vinden is voor het kleinvee. Voor jongeren zou het zéér educatief zijn om aan de
hand van de dieren en planten het verhaal over onze cultuurhistorische landschappen
te kunnen vertellen. Daarom verdienen deze initiatieven brede steun.
Het werkverband is op zoek naar mensen, die hobbymatig of professioneel willen bijdragen aan het in stand houden of toepassen van de Friese rassen en gewassen.
Dat kan op diverse manieren: volkstuin, boerderij, stads- of dorpstuin of historisch
landgoed. Meer informatie is te vinden op de website van het platform
(www.frieserassenengewassen.nl) waar ook gratis brochures over dierenrassen, landbouwgewassen, fruitrassen en houtige gewassen kunnen worden gedownload.

Gewassen die op de lijst van
het Platform Friese Rassen en
Gewassen staan (koolraap en
twee aardappelsoorten). Ze
waren vorige zomer te zien in
paviljoen Obe in Leeuwarden
bij de tentoonstelling ‘Fan
wâldbean oant wetterhoun’
over Fries levend erfgoed.
(Foto Haye Bijlstra)

Opbouw netwerk
Na zijn ervaringen in Duitsland ging hij samenwerken met
de idealistische groenteteler Ruurd Walrecht, die zich inspande voor het behoud van ‘oergroenten’ en oude fruitrassen. Ze bouwden een netwerk op van organisaties die zich
in 2005 aansloten bij ‘It Griene Nêst’ op de zorgboerderij
van Tjalling Holwerda in Sumar. Onder deskundige leiding
hielden cliënten van de GGZ zich daar bezig met de teelt
van Friese landbouwgewassen, fruit, bessen en het verzorFriese jagers met hazewindhonden poseren voor de ‘Lange Jacht’.
Zij zijn uitgerust met polsstokken in plaats van vuurwapens, 1910.
(Tresoar)
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Een aardappelproefveld,
te herkennen aan de witte
bordjes, in Engelum. Bij de
boerderij staat een glazen
poterbewaarplaats. Schilderij
door Johannes Elsinga.
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kelen van agrarische streekproducten. Sinds kort draagt het
platform ook zorg voor de houtige gewassen, dat zijn de oorspronkelijke bomen en struiken die na één van de IJstijden
weer de kop opstaken.
De uitgave van het boek Tiden hawwe tiden was een belangrijk onderdeel van het platform. ‘Boeken oer de Fryske skiednis biede frijwol gjin ynformaasje oer de biste- en fruitrassen
en oer de lânbougewaaksen dy’t yn Fryslân ûntstien binne of
earder foarkamen. De ynhâld fan it boek moast út allerhande
boarnen bymekoar swile wurde.’
In de terpentijd doet dankzij handelscontacten met Scandinavië de geit zijn intrede en de hoenders zijn waarschijnlijk
met de Romeinen meegekomen. De Friese hennen lijken nog
sterk op de hoenders uit deze periode. De kloosters in de
Late Middeleeuwen hebben een grote bijdrage geleverd aan
het verder ontwikkelen van de landbouw. Zij introduceerden
de fruitteelt. Deze beperkte zich lange tijd tot de landgoederen, kastelen en kloosters, waar je ook uitgebreide moestuinen aantrof.
In het handboek wordt beschreven welke gewassen door de
eeuwen heen in Friesland geteeld werden en welke dieren
werden gehouden. De rundveepest die in de 18de eeuw
enkele keren genadeloos toesloeg, zorgde voor grote veranderingen. Boeren die hun runderen verloren hadden, gingen
weiland scheuren en stapten over op akkerbouw en schapen,
die niet vatbaar waren voor deze ziekte. Door het importeren
van (kleiner) vee uit Jutland werd een nieuw rundveebeslag
opgebouwd.

De borstels op schot en rug zijn tot een handbreedte lang. Er
is een stamboek voor geweest, en fokstations in Westermeer
en in Hommerts. Vanaf de 19de eeuw werd er gekruist met
Aziatische varkens.
Er moet ook een Friese windhond zijn geweest, die zich door
zijn robuuste bouw met zware spieren zou hebben onderscheiden van de Engelse windhonden. Zij waren met name
geschikt voor de ‘lange jacht’ op de Friese klei. Nadat deze
jacht in 1910 verboden werd, verloren ze aan populariteit en
zijn ze in de loop van de vorige eeuw eveneens uitgestorven.
‘Oan it begjin fan de 20ste iuw rekket de lânbou troch allerhande technyske en kommersjele fernijings yn in streamfersnelling. It tal hynders giet bot efterút, de Fryske kij wurde
opfolge troch de molkrike Holstein-Friesian. De belangstelling foar it Fryske molkskiep wurdt minder om’t it Tekselske
skiep mear fleis opbringt.’

Inmiddels verdwenen soorten

Voorlichting en demonstratietuinen

Een voorbeeld van een inmiddels uitgestorven dierenras is
het Friese landvarken, dat hier vanaf de terpentijd rondliep
en in de jaren dertig van de vorige eeuw is uitgestorven. Het
was een sterk gebouwd groot varken met een vuilwitte kleur.

De Landgeit Fokkersclub Fryslân, de Fryske Hinneklub en de
landelijke vereniging voor stabij- en wetterhounen hebben er
zorg voor gedragen dat deze rassen in stand zijn gebleven.
Door ‘veredeling’ van landbouwgewassen worden de oude
gewassen verbeterd, zoals bijvoorbeeld het bekende wâld
beantsje. Het veredelingsproces richt zich ook op smaak. Dit
maakt oude gewassen zo aantrekkelijk voor de hoogwaardige
culinaire keuken.

‘Jannumer pronkbean’ en ‘swarte hjouwer’ zijn voorbeelden van Friese
gewassen. (Platform Friese Rassen en Gewassen)
Klassieke boerentuin bij Latsmastate in Sexbierum (boven en midden)
en groentetuin met traditionele gewassen volgens oorspronkelijk
beplantingsplan Roodbaardtuin bij Ropta State in Wijnaldum, 2010
(Foto’s Sietse de Boer)

22

< Fries roodbont-vee bij
biologsiche boer Jaring
Brunia in Raerd. (Foto
auteur)
> Het Friese landvarken is in
de jaren dertig van de vorige
eeuw uitgestorven. Het
varken liep hier vanaf de
terpentijd rond. Het was een
sterk gebouwd groot varken
met een vuilwitte kleur. De
borstels op schot en rug zijn
tot een handbreedte lang.

Bij het Fries Landbouw
museum worden Friese
gewassen geteeld. (Foto Fries
Landbouwmuseum)

‘As platfoarm besykje wy yngong te finen by de natuerynklusive lânbou en kringlooplânbou yn Noardeast Fryslân. De
kij, Frysk read-bûnt en swart-bûnt, binne behoarlik op streek.
Der binne no noch altyd agrariërs dy’t it ras oanhâlde. Fan
de provinsje hawwe wy dit jier fia de Regiodeal jild beskikber
krigen om in projektlieder oan te stellen. Troch foarljochting,
it ûntwikkeljen fan in nij fertsjinmodel en it jaan fan demonstraasjes besykje wy de âlde gewaaksen fierder yngong fine te
litten. Wy heakje ek yn op it toerisme en de hoareka.
By it Frysk Lânboumuseum yn Ljouwert hawwe we in demonstraasjetún mei âlde gewaaksen en by de Kruidhof yn Bûtenpost is ek sa’n tún. We wolle minsken helpe dy’t it hiem wer
histoarysk ynrjochtsje wolle.’ <

Arche Hof
Over heel Duitsland en Oostenrijk bestaat een netwerk van Arche Höfe (www.arche.nord-west.de), dat ook van overheidswege gestimuleerd wordt. Een Arche Hof is een boerderij waar zeldzame gedomesticeerde dierenrassen gefokt en oude landbouwgewassen geteeld worden. Deze Höfe zijn voor het publiek toegankelijk. Nutsrassen en plantenveredeling hebben de
oude rassen en gewassen verdrongen. Talrijke vroeger wijdverbreide dierenrassen zijn van de hand gedaan. Veel oude rassen
zijn al uitgestorven, van andere zijn nog slechts enkele populaties overgebleven. Daarmee gaat niet alleen kostbaar erfgoed
verloren waarmee in de regio honderden jaren gefokt is, maar verdwijnt er ook definitief een stuk levende cultuurgeschiedenis. Hetzelfde geldt voor de gewassen. Dit leidt tot een onomkeerbare ecologische verschraling. Niet alleen in Nederland,
ook in Duitsland en Oostenrijk worden bij de almaar toenemende productiviteitsverhoging van de landbouw vraagtekens
gezet. Natuurvriendelijk productie, extensivering en zorgen voor een evenwichtig landschap komen meer op de voorgrond te
staan. Daarnaast worden er hogere eisen gesteld aan de culinaire kwaliteiten en variatie van producten.

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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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur
Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer
										

Leeuwarden, juni 2021

Geachte leden,
Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap nodigt u uit voor de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 29 september 2021 om 19.45 uur. De vergadering
wordt gehouden in Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, Leeuwarden.
De agenda vindt u bijgaand.
Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus denkt het bestuur
dat het eind september weer mogelijk is een Algemene Ledenvergadering onder
normale omstandigheden te organiseren. Mochten er onverhoopt toch nog
beperkende maatregelen nodig zijn dan zal dat zo spoedig mogelijk vermeld
worden op onze website www.friesgenootschap.nl.

Gouden ring met de inscriptie ‘U hopes des hertes’. (Fries
Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)

Na het zakelijke gedeelte houdt dr. Diana Spiekhout een lezing onder de titel
‘Pronkzucht in middeleeuws Friesland’.
Op 9 februari 1561 schreef de Oostfriese hoofdeling Unico Manninga (1529-1588)
de eerste regels in het zogenoemde Manningahuisboek. Daarin staan niet alleen teksten, maar ook prachtige tekeningen van onder andere Friese edelen in
kledingdracht. Het zijn gedetailleerde afbeeldingen en beschrijvingen van Friese
mode. Manninga heeft deze laten vervaardigen met als doel volgende generaties
te tonen hoe Oudfriese dracht eruitzag.
Wetenschappers houden zich al jarenlang bezig met onderzoek naar vol- en
laatmiddeleeuws Friesland. Geschreven bronnen vormen meestal het vertrekpunt
van deze studies. Voor de Middeleeuwen zijn die echter beperkt overgeleverd.
Daarom maken de onderzoekers vaak gebruik van een retrospectieve methode:
door jongere bronnen te verbinden met oudere kunnen zij belangrijke inzichten
verwerven over de middeleeuwse wereld.
In deze lezing zal deze methode ook worden toegepast op het Manningahuisboek. Hoe oud zijn de afgebeelde kledingstukken en juwelen? Hoe verhouden
deze zich tot de uit middeleeuws Friesland afkomstige voorwerpen? Is er sprake
van een Friese kledingtraditie in de Middeleeuwen en is er binnen deze traditie
verschil waarneembaar? En hoe zouden eventuele verschillen kunnen worden
verklaard?
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Ritske Mud
secretaris

In 1561 schreef de Oostfriese hoofdeling Unico Manninga het
Manningahuisboek. Naast teksten staan er ook prachtige tekeningen
in van Friese edelen in kledingdracht.
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 29 september 2021 om 19.45 uur
in Historisch Centrum Leeuwarden,
Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden.

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering 23 september 2020
4. Jaarverslag van de secretaris over 2020
5. 	Toelichting van de penningmeester op de jaarrekening over 2020
6.	Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden
kascommissie
7. Vaststelling jaarrekening en decharge van het bestuur
8. Begroting 2022 en vaststelling contributie 2022
9.	Benoeming bestuursleden:
Ritske Mud (secretaris) is tussentijds aftredend. Het bestuur
stelt voor hem opnieuw te benoemen voor een tweede termijn.
Definitief aftredend zijn mevrouw Anneke Hellinga en mevrouw
Romana Bremer. Het bestuur stelt voor in de ontstane vacatures
te benoemen mevrouw Henny Tuinhout-de Leeuw en mevrouw
Fonny Krol-Postma.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 15 september 2021 aanmelden
op: info@friesgenootschap.nl.
10.	Nieuws over het Fries Museum en de collectie van het
Genootschap, door de directeur van het Fries Museum
11. Rondvraag
12. Pauze
13	Na de pauze geeft mevrouw dr. Diana Spiekhout een lezing
over Pronkzucht in middeleeuws Friesland
14. Sluiting
De vergaderstukken, waaronder de jaarrekening over 2020 alsmede
de begroting voor 2022 zijn vanaf 1 september 2021 te raadplegen via
de website www.friesgenootschap.nl en zullen uitgeprint in de zaal
aanwezig zijn.

Toegankelijkheid:
Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is goed toegankelijk voor mindervaliden of rolstoelgebruikers.
Openbaar vervoer:
Het HCL ligt op ongeveer
13 minuten loopafstand
van het NS station. Het
HCL staat aangegeven op
de toeristische bewegwijzering.
Parkeren:
De dichtstbijzijnde
parkeergelegenheid is in
Parkeergarage Oldehove,
Oldehoofsterkerkhof 3,
8911 DM Leeuwarden.
Vanuit de parkeergarage is
het een minuut lopen naar
het HCL.
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KORT NIEUWS

MARIJKE DE BOER

De Friese identiteit in Groningen blijft wringen. Volgend jaar wordt 350 jaar Gronings Ontzet gevierd met
daarbij een grote expositie in het Groninger Museum. Het bisdom Münster heeft al prachtige bruiklenen
toegezegd met voorwerpen uit het bezit van bisschop Bernhard von Galen. Die dacht in 1672, het Rampjaar,
Noord-Nederland te veroveren.

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 en publiceert over
de Noord-Nederlandse
cultuurgeschiedenis.
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O Groninge, pilaer en hooftstadt van de Vriezen,
Van waer begint men best t’ontvouwen uwen lof ?
De beginregel is een prachtige tentoonstellingstitel, maar
één die het niet zal redden. De Groningers zullen steigeren
dat ze geen Friezen zijn, en het gekrakeel ten westen van de
Lauwers zal nog groter zijn, al was in 1672 Groningen wel
degelijk de pilaar van Friesland. Was de stad gevallen dan
was ook Friesland overspoeld door Münsterse en Keulse
troepen. Maar ‘Groningen hoofdstad der Friezen’, dat wordt
in dit tijdschrift niet graag gelezen.
Dat wringen van die Groninger Friese identiteit is er ook in
Friesland, waar met het grootste gemak bijzondere zaken

De belegering van Groningen. Gravure door Romeyn de Hooghe
op een pamflet met de beschrijving van het beleg, 1672. (Groninger
Museum, foto Heinz Aebi)

worden omarmd zonder daar Oosterlauwerse Friezen de
credits van te geven. In het vorige nummer van Fryslân stond
een leuk stukje van Marlies Stoter over een tekening van het
13de-eeuwse ‘Friesenbild’ in Münster, gemaakt in opdracht
van het Fries Genootschap. Nergens in het – noodzakelijkerwijs korte artikel – werd erop gewezen dat dit ‘Friesenbild’
een afbeelding vormde van de Oosterlauwerse Friezen die
door Liudger waren gekerstend en daarom tot zijn bisdom
Münster hoorden. Het ‘Friesenbild’ werd opgericht om de
herinnering levend te houden dat de genoemde gouwen het
geld schonken voor twee gewelven van de aan Sint Paulus
gewijde dom in Münster. Hun gouwnamen stonden er wel
duidelijk boven geschreven: Rheiderlandia, Smalagonia,
Fivelgonia, Hunesgonia. Smalagonia is een oude benaming
voor het Groninger Oldambt en niet Smallingerland. <

Gravure van het ‘Friesenbild’ in de Dom van Münster voor de restauratie, naar een tekening van H. Walde, 1861.
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Zilveren Anjer
Schrijver Johan Veenstra
uit Nijeholtpade heeft een
Zilveren Anjer van prinses
Beatrix ontvangen in het
Koninklijk Paleis op De Dam
in Amsterdam. Veenstra
schrijft al vijftig jaar in
het Stellingwerfs. ‘Hij is
daarmee van belang voor de
ontwikkeling van literatuur
in het Stellingwerfs en van
streekliteratuur in het algemeen’, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De Zilveren Anjers worden sinds 1950
jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig en
onbetaald inzetten voor de cultuur of natuur.
www.omropfryslan.nl

Fryske Anjer
Keunstner Jentsje Popma (99) krijt de Fryske Anjer fan
it Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. It is de bedoeling dat kommissaris fan de Kening Arno Brok de priis
op 2 novimber yn it Provinsjehûs oan Popma oerlanget. Popma krijt de Fryske Anjer foar syn alsidigens as
byldhouwer, glêsartyst en skilder. Hy wie ek ien fan de
inisjatyfnimmers fan de FRIA (Bond van Beeldend Kunstenaars in Friesland) en hy joech syn kennis as dosint
oan Academie Minerva ek jierren troch oan oaren. De
priis bestiet út in spjelde, in oarkonde en 5.000 euro.
www.omropfryslan.nl

Titus Brandsma
Het familiearchief van Titus
Brandsma (1881-1942) wordt gedigitaliseerd. Het archief ligt bij
Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor RK Friesland
in Bolsward. In het archief zitten
honderden brieven van Titus
aan zijn familie, maar ook foto’s,
gedichten, publicaties en andere
documenten.
www.omropfryslan.nl

(Foto Omrop Fryslân)

D

(Tresoar, foto Haye Bijlstra)

Herdenkingsbordje 250
jaar Groningens Ontzet.
Plateelbakkerij Zuid-Holland,
1922. (Groninger Museum,
foto Marten de Leeuw)

Houten loopfiets
Een houten loopfiets uit 1818 is mogelijk de oudste fiets
ter wereld. De loopfiets en acht andere fietsen komen
uit de collectie van Jan Nicolaas Jellema (1871-1938) uit
Franeker. Hij had een rijwielzaak, verkocht dorsmachines en had meerdere landerijen en huizen in zijn bezit.
Aan het eind van de 19de eeuw begon hij historische
fietsen te verzamelen. Het werden er acht, die hij in
1928 aan de gemeente Franeker schonk. Het fietsenmuseum van Batavus in Heerenveen had ze later in bruikleen, maar toen de fabriek in 1986 failliet ging, raakten
de fietsen buiten beeld. Ze zijn nu weer opgedoken. Na
restauratie gaan ze waarschijnlijk naar het Nationaal
Fietsmuseum Velorama in Nijmegen. Eén fiets komt
mogelijk naar Museum Martena in Franeker.
www.omropfryslan.nl

(Foto Jan Henk Hamoen)

Herdenkingsbordje 250 jaar
Groningens Ontzet met citaat
van Vondel. De porceleyne
fles, 1922. (Groninger
Museum, foto Arjan
Verschoor)

ie vlieger ging niet op en op 28 augustus van dat
jaar bleek hij het beleg voor de stad Groningen te
hebben opgebroken. Een grote opluchting voor de
jonge Republiek en ook voor de provincie Friesland want de
verdediging van dit gewest werd met kunst- en vliegwerk
en een wankele waterlinie in stand gehouden. De Friese
bevelhebber, baron van Aylva, liet zijn troepen heen en weer
lopen langs de schansen zodat de vijand dacht dat daar een
groot leger paraat stond. In 1673 passeerden de Münsterse
troepen de Friese waterlinie wel, maar als zandhazen uit
Westfalen durfden ze niet goed verder te trekken met slechts
een smalle doorgang door het enge water, aldus Meindert
Schroor in het boekje De Friese Waterlinie.
Alle reden om Groningen dankbaar te zijn en niemand minder dan Joost van den Vondel schreef een loflied op de stad
Groningen, met de indrukwekkende beginregel:

(Kazemattenmuseum)

Het blijft wringen

Bodywarmer
Het Kazemattenmuseum in
Kornwerderzand
heeft een Canadese
bodywarmer uit de
Tweede Wereldoorlog gekregen. Klaas
Rispens bood de
bodywarmer aan bij
het museum. Zijn
vader had de Jerkin
in 1945 gekregen
van een Canadese
militair toen hij in
Oldambt in contact
met de bevrijders
kwam. Na 75 jaar
in de familie heeft Rispens het kledingstuk aan het
museum geschonken dat het in de tentoonstelling in
Kazemat VI opneemt.
www.omropfryslan.nl

Maria Louise
Een metershoog tegeltableau brengt Maria
Louise van HessenKassel weer terug op het
Oldehoofsterkerkhof in
Leeuwarden. Het portret
bestaat uit 2.340 tegels,
gemaakt bij Koninklijke
Tichelaar Makkum. Het
is een duurzame vervanging van het portret
dat in 2015 bij het Maria
Louisejaar was geschilderd op de muur van de
brasserie.
www.lc.nl

(Foto Omrop Fryslân)

EGGE KNOL

Rouwbord
Na 226 jaar is het rouwbord van Douwe Aylva van Loo
terug in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Douwe Aylva van Loo (1639 -1669) woonde op Mammema
State in Jellum. Het rouwbord verdween in 1795 tijdens
de Franse Tijd uit de kerk. De afgelopen jaren was het in
particuliere handen. De huidige eigenaar heeft het aan
de kerk geschonken.
www.omropfryslan.nl

Alsengem
Het Kollumer Museum heeft
een zogenoemde alsengem
in bruikleen gekregen.
Het amulet uit de Middeleeuwen werd in 2000
gevonden door Henk
Dijkstra uit Westergeast. Dorpsgenoot en
historicus Oebele Vries
herkende een alsengem in
het ronde steentje, gemaakt
van twee aan elkaar gesmolten
lagen glas. Vaak zijn er mannetjes op gekrast. Waar ze
voor gebruikt werden is niet duidelijk. Waarschijnlijk
komen de amuletten uit de periode 1100 tot 1300.
www.omropfryslan.nl
Rembrandt
Het Fries Museum
in Leeuwarden heeft
een ets uit 1646 van
Rembrandt van Rijn
aangekocht. Het gaat
om een postuum
portret van dominee
Jan Cornelis Sylvius,
de aangetrouwde
neef van Rembrandts
vrouw Saskia. Vermoedelijk is de ets
gemaakt in opdracht
van Sylvius’ zoon
Petrus. Rondom
het portret is de
levensloop van de
predikant te lezen. Het is vanaf 11 september te zien in
de tentoonstelling ‘Icons: topstukken uit de National
Portrait Gallery’.
www.friesmuseum.nl

(Foto OKS)

NABUREN

Tafelkleed
De Ottema-Kingma Stichting (OKS) heeft een 17deeeuws tafellaken met twaalf bijbehorende servetten
aangekocht. De set is gemaakt in 1661, vermoedelijk
in Haarlem. Doordat het damast ingeweven familiewapens bevat, is bekend voor wie het is gemaakt:
Scipio Meckema van Aylva en zijn vrouw Lucia van
Eysinga. Van Lucia zijn ook de initialen als merkteken
opgenomen in het tafellaken. Het damast is gedecoreerd met boten, vissen, schaaldieren en zeehonden.
Ook zijn zeemonsters en zeemeerminnen weergegeven. De aanwinst is in bruikleen gegeven aan Dekema
State in Jelsum, omdat met dat huis banden liggen met
Lucia en Scipio. Hun oudste dochter, eveneens Lucia
geheten, trouwde in 1675 met Douwe Carel van Unia, de
toenmalig slotheer van de State.
www.oks.nl
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RECENSIE

RIEMER JANSSEN

Middeleeuwse human interest

Oorkonde uit besproken
boek. (Foto Haye Bijlstra)

Ferdban. Oudfriese
oorkonden en hun
verhaal
Oebele Vries
Noordboek,
Gorredijk, 2021
430 p.
isbn 9789056156428
€ 49,90

Riemer Janssen (Assen,
1975) is archiefambtenaar bij
de gemeente Midden-Groningen en lid van de boekhistorische onderzoeksgroep
Pastei (www.pastei.frl).
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A

fhankelijk van welke definitie
je hanteert, zijn er uit de Middeleeuwen tussen de 1.100
en meer dan 1.250 oorkonden in het
Oudfries overgeleverd. De oorkonden vormen zo’n 40 procent van de
Oudfriese tekstoverlevering. Historicus
Oebele Vries definieert ze in zijn nieuwe
boek Ferdban. Oudfriese oorkonden en hun verhaal
als ‘[…] document[en] [van vóór ca. 1800] waarin onder
inachtneming van bepaalde vormen en rechtsgeldig gemaakt
door bezegeling - later ook door handtekening - een rechtshandeling (of rechtsfeit) is vastgelegd met de bedoeling die
(of dat) ook later nog te kunnen bewijzen.’
Tussen 1927 en 2016 zijn er vijf uitgaven van deze oorkonden
verschenen, bezorgd door Pieter Sipma en Oebele Vries. Een
schitterende reeks, maar niet toegankelijk voor een breed
publiek, want de oorkonden zijn nooit her- of vertaald. Met
Ferdban beoogt Vries deze lacune te vullen, zo valt te lezen in
de inleiding waarin hij ingaat op zijn selectiecriteria en de categorieënindeling toelicht. Hij legt de zogenoemde oorkondeleer
of diplomatiek uit en gaat kort in op de taal van de Friese
oorkonden en plaatst ze in een politiek-maatschappelijke context. Uiteraard verklaart hij de titel: ‘Een ferdban is een door
de rechter uitgesproken vredegebod.’ Dit vredegebod werd
toegepast bij een transactie betreffende onroerend goed.
De honderd geselecteerde oorkonden laten van alles zien: van
alledaags lief en leed, tot vete en vrijheidsstrijd, kloosteractiviteiten en politieke transformatie rond de wisseling 15de, 16de
eeuw.
Zo is er het drama rond Dirck en Foeck uit Stiens. Foeck
beledigde haar kersverse echtgenoot, die vervolgens met
een uithaal haar linkerarm verwondde. Dircks heftige reactie
maakte indruk en Foeck wilde spijt betuigen. Maar een wondinfectie maakte een einde aan haar leven. Dirck zag de bui al
hangen en koos het hazenpad naar Visvliet, en de familie van

Foeck eiste de pas
betaalde bruidsschat
terug. Dircks broers
deden de onderhandelingen en sloten in
1540 een akkoord met
Foecks nabestaanden,
waarmee Dirck verder
kon met zijn leven. En
wat te denken van die
ene boer uit Kimswerd,
die in 1510 een transactie
sloot met een koopman
uit Harlingen. Deze oorkonde toont een heel alledaags beeld
van een boer die wat extra inkomen wil genereren, een boer
die later bekend zou worden als een iconische figuur uit de
Friese geschiedenis: Grutte Pier.

Vertaling en uitleg
Vries heeft de oorkonden geografisch afgebakend tot de huidige provincie, hoewel er uit de Groninger Ommelanden ook
Friestalige oorkonden bekend zijn. Een aantal is thematisch
samengebracht, bijvoorbeeld over de bijzondere staatsrechtelijke positie van Ameland.
Elke oorkonde is weergegeven in het Oudfries, hier en daar
taalkundig zodanig aangepast, zodat het voor de lezer toegankelijk is. Ze worden begeleid door een Nieuwfriese hertaling
en Nederlandse vertaling. Dat is belangrijk, want volgens
Vries moeten deze historische en waardevolle bronnen goed
toegankelijk zijn. Daarnaast is elke oorkonde voorzien van een
gedegen uitleg, voor de nodige context, en soms is kaartmateriaal toegevoegd. Naast dit interessante beeldmateriaal
bevat Ferdban schitterende, contrastrijke foto’s van enkele
oorkonden, waarvan de zegels als dikke stukken drop van het
perkament lijken te druipen. Bovendien is Ferdban verlucht
met sfeervolle foto’s van de wenteltrappen in de Oldehove, die
de verschillende hoofdstukken van het boek markeren.
Ferdban is het vervolg op Vries’ eerder verschenen Asega,
is het dingtijd? (2007), en doet qua omvang en opzet hier
niet voor onder, zij het dat de insteek een andere is. Waar
de inhoud van Asega gedomineerd werd door wetsteksten,
oftewel rechtsregels die het maatschappelijk leven reguleren,
vormen oorkonden de neerslag van het toepassen van deze
regels. En juist dát maakt een oorkonde zo interessant voor
het kunnen beschrijven van het alledaagse. Of, zoals Vries het
zelf stelt: ‘[…] in oorkonden [ontmoeten] we concrete mensen,
die op een concrete tijd en op een concrete plaats handelend
optreden.’ <

BOEKEN KORT
Pionier van het verzet
André Vermeulen
WalburgPers, Zutphen, 2021
240 p. | isbn 9789462495548
€ 19,99
Al vroeg in de jaren dertig
zag Sybrand Marinus van
Haersma Buma (1903-1942) de gevaren van het
nationaalsocialisme. Toen Hitlers leger in 1940
Nederland binnenviel, was het duidelijk voor
hem dat hij de bezetter zou tegenwerken. Hij
organiseerde ondergrondse activiteiten en legde
een netwerk van onderduikadressen aan.
Testamint fan de siel
Hylke Speerstra
Bornmeer, De Gordyk, 2021
440 s. | isbn 9789056157630
€ 29,90
Twa jonges belibje, los fan elkoar,
in ferskriklike jeugd. De iene
yn it Fryske wetterlân, de oare tusken mislearre
ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern
wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette
troch. Wat se trochmakken en harren pleaget
ferswije se. Yn Kanada komme se as âlde mannen
mei-elkoar yn ’e kunde en reitsje oan de praat.
Gerrit van der Wielen (1767-1858)
Martine van der Wielen-de Goede
Uitgeverij Verloren, Hilversum,
2021
264 p. | isbn 9789087049041
€ 29
Het bouwbedrijf van Gerrit van der Wielen
voorzag veel huizen in Leeuwarden van een
statige neoclassicistische voorgevel met sobere
decoratie in empire stijl. Als stadsarchitect
leverde hij tussen 1813 en 1843 een belangrijke
bijdrage aan de gedaantewisseling van vesting
tot open stad. Hij ontwierp scholen, de Prins
Frederikkazerne en de Infirmerie en drukte zo zijn
stempel op de stad.
200 jaar Friese
landbouwmechanisatie
Henk Dijkstra
Noordboek, Gorredijk, 2021
448 p. | isbn 9789056156435
€ 39,90
In de afgelopen twee eeuwen veranderde de wijze
van landbouw bedrijven ingrijpend. In Friesland
begonnen in de jaren net voor en na de Tweede
Wereldoorlog innovatieve dorpssmeden en
uitvinders met de import, verkoop en bouw van
landbouwwerktuigen. Dijkstra beschrijft de historie van de landbouwmechanisatie in Friesland,
met uitstapjes naar (inter)nationale en ontwikkelingen.
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Op iedere hoek
Wilma Koole
Uitgave in eigen beheer,
Leeuwarden, 2021
104 p. | isbn 7428476024949
€ 18,50 (o.a. te koop bij het
HCL)
Over de bedrijvigheid van weleer in de Leeuwarder ‘MTV-wijk’, Muziek-, Transvaal- en Vogelwijk. Met foto’s en interviews van bedrijfjes
en middenstanders, waaronder ijsfabriek De
Friesche koe (beroemd om zijn frambozenijs) uit
de Kwartelstraat en ook de bakkerij die in 1931
begon, bestaat nog steeds.
Katla
Luit van der Tuuk
Omniboek, Utrecht, 2021
224 p. | isbn 9789401917698
€ 20
Katla, een welgestelde Zweedse
vrouw, reisde van Birka naar
Dorestad. Aan de hand van haar reis vertelt Van
der Tuuk de geschiedenis van Birka, Dorestad en
de handelsroutes van de 9de eeuw. Hij beschrijft
de omstandigheden en de positie van vrouwen
in die samenleving, en de handel en scheepvaart,
hoe werd er genavigeerd en hoe zagen de schepen er uit?
Sheherazade van ‘t Neevlig
Noorden
Cornelie van Uuden
Wijdemeer, Dokkum, 2021
448 p. | isbn 9789492052728
€ 35
Levensverhaal van de in
een Fries socialistisch milieu opgegroeide
schrijfster Nine van der Schaaf (1882-1973).
Als zeventienjarige gaat ze naar Den Haag om
daar als dienstmeisje te werken. Ze biedt haar
verhalen tevergeefs aan bij een plaatselijke
boekhandel. Na haar ontdekking door de letterkundige Albert Verwey begint haar leven als
schrijfster.
De Friezen - Middeleeuwse geschiedenis van de Lage Landen
Luit van der Tuuk
Omniboek, Utrecht, 2021
288 p. | isbn 9789401918206
€ 20
Zich baserend op historische
bronnen en archeologische vondsten schetst
Van der Tuuk hoe de Friezen een voorname rol
speelden in de Nederlandse geschiedenis. Hij
schrijft over een volk van boeren en kooplieden,
maar ook over de Friese opstand, koning Radbod
en Bonifatius.

Van ondiepe poelen
tot meerlanden
Durk Strikwerda e.a.
Uitgave van studiegroep Oud
Staveren, Staveren, 2021
352 p. | isbn 9789064559150
€ 29,75 (bestellen op
studiegroep.oudstaveren@upcmail.nl)
Geschiedenis van het poldergebied tussen
Molkwerum, Warns, Scharl en Staveren vanaf het
ontstaan tot heden. De polders, ook wel Staverse
Meren of Noarder- en Sudermar genoemd, kunnen tot de grootste en oudste drooglegging van
Friesland worden gerekend. Naast kaartmateriaal
is ook een namenindex opgenomen.
Jan Mankes – de dieren en
de ziel der dingen
Maarten van Doremalen
Noordboek, Gorredijk, 2021
80 p. | isbn 9789056157883
€ 22,50
Catalogus bij de tentoonstelling in Museum
Belvédère in Oranjewoud, waarin schilderijen en
werken op papier worden getoond die Jan Mankes (1889-1920) maakte van de dieren en vogels
in en om zijn huis. In de kleinste dieren herkende
hij het bijzondere van Gods schepping en dit
werd zijn belangrijkste bron van inspiratie.
Jentsje Popma
Erik Betten, Susan van den Berg
en Jan Henk Hamoen
Noordboek, Gorredijk, 2021
128 p. | isbn 9789056157401
€ 24,90
Jentsje Popma (1921) ontwikkelde zich in de
loop van zijn leven tot een veelzijdig kunstenaar:
beeldhouwer, glazenier, tekenaar en kunstschilder. Hij maakte een groot oeuvre van beelden,
ramen en (landschaps)schilderijen. Betten
beschrijft Popma’s levensloop, Van den Berg gaat
in op zijn werk en Hamoen in op de relatie met
de Stifting Nijkleaster in Jorwert.
Neergestort
Gerard Groeneveld
WBooks, Zwolle, 2021
160 p. | isbn 9789462584204
€ 34,95
De Tweede Wereldoorlog speelde
zich voor een groot deel in de lucht af. De route
van de geallieerde vliegtuigen liep vaak over
Nederland. Niet zelden vielen ze onderweg ten
prooi aan luchtafweer of Duitse nachtjagers.
Duizenden geallieerde vliegtuigen sloegen op
Nederlandse bodem te pletter. Vijftien verhalen,
waaronder een Fries verhaal, tonen hoe genadeloos die luchtoorlog in zijn werk ging.
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tot en met 28 augustus

tot en met 26 september

ETALAGE
Tentoonstelling en makersplek in paviljoen Obe van
Marc Henri Queré, Marleen Stoelwinder en Nick
Veenstra.
www.tresoar.nl

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

tot en met 31 oktober
AFRA EISMA
Tentoonstelling met werk van Afra Eisma (1993) van
getufte tapijten, keramiek, papier-maché en textiel.
www.friesmuseum.nl

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

MISCHA KEIJSER
Tentoonstelling met werk van Mischa Keijser (1974) die
de vaak schurende verhouding tussen mens en natuur
onderzoekt.
www.museumbelvedere.nl

tot en met 28 augustus
MARIA LOUISE WAS HERE
Openluchtevenement in de paleistuin van het Princessehof waarin video, muziek en licht samenkomen.
www.princessehof.nl

vanaf 30 september
JENTSJE POPMA
Tentoonstelling met werk van Jentsje Popma (1921) en
werk van schilders die hem persoonlijk aanspreken.
www.friesmuseum.nl

tot 1 september
PRINSENTUIN
Tentoonstelling over 200 jaar Prinsentuin in Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 2 oktober
JENTSJE POPMA
Tentoonstelling met werk van Jentsje Popma (1921) in
de Grote Kerk in Leeuwarden.
www.nijkleaster.frl

vanaf 4 september

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

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

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

19 september

tot en met 3 oktober
DE SCHILDER EN ZIJN
LANDSCHAP
Tentoonstelling over het Friese
landschap met drie tijdlijnen
(toen, nu en straks).
www.museumdrachten.nl

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.

tot 1 november
EEN SELECTIE UIT DE COLLECTIE
Tentoonstelling met topstukken uit het Nationaal Veeteelt Museum, dat sinds dit jaar onderdeel van het Fries
Landbouwmuseum is.
www.frieslandbouwmuseum.nl

vanaf 6 november
MORTEN LØBNER-ESPERSEN
Tentoonstelling met werk van de Deen Morten Løbner
Espersen (1965) met rijke glazuren, veel textuur in
uitbundige kleuren.
www.princessehof.nl

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

Erratum
In de mei-editie van Fryslân staat
de afbeelding op pagina 17 (zeeton)
ondersteboven. Dit is de juiste wijze.

7 oktober
SLAUERHOFF-LEZING
Lezing door dr. Hein Aalders over de tochten van Slauerhoff en diens personages.
www.dorpskerkhuizum.nl

10 oktober

Maatwerk

Zoals u dat wenst
Aantrekkelijk geprijsd

VERWACHT

IN GESPREK MET
Rudi Wester vertelt over haar jaren in Leeuwarden en de
biografie van Jef Last (1898-1972) die ze schreef.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

vanaf 16 oktober
KOREA
Tentoonstelling over de voorgeschiedenis van de Koreaanse cultuur, waarin keramiek een belangrijke rol speelt.
www.princessehof.nl

vanaf 16 oktober

JOFEL CULTUURDAG
Programma met tal van workshops, lezingen en films
over de Joodse cultuur.
www.tresoar.nl

YOON SEOK-HYEON
Tentoonstelling met werk van Yoon Seok-hyeon (Korea,
1992) met traditionele techniek en lakmateriaal door
middel van houthars.
www.princessehof.nl

tot en met 26 september

28 oktober

TONY CRAGG
Zes monumentale sculpturen in het museumpark en
kleiner werk in het museum van Tony Cragg (1949).
www.museumbelvedere.nl

ABDELKADER BENALI
Lezing door Abdelkader Benali in het kader van de
Maand van de Geschiedenis.
www.tresoar.nl
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Boekenkasten voor opbergen. Exclusief bij Jaring de Wolff.

(Fries Landbouwmuseum)

tot en met 26 september

HINDELOOPEN IN BEELD
Tentoonstelling met werk van schilder Philippus van
Drooge (1821-1876).
www.museumhindeloopen.nl

Passie voor boeken?

tot en met 26 september

(Sierd Geertsma, Museum Drachten)

Beeld onder kalender: Queen Elizabeth I. Schilderij door Nicholas Hilliard, circa 1575. (© National Portrait Gallery, Londen)

KALENDER

In de aanloop naar de Gouden Eeuw stijgt de
vraag naar hout zo explosief dat de grondstof
uit Noordwest-Duitsland, Noorwegen en het
Oostzeegebied moest komen. In de uitdijende
scheepvaardij speelden Friezen een actieve
rol. De volgende editie van Fryslân, nummer 5,
verschijnt op 29 september.
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