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Domein van de vrouw

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

Cover: Eetzaal van de buitenplaats De Klinze.
Schilderij door Christiaan Francke, ca 1785.
(Particuliere collectie)

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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De elite schraagt haar status graag met bijzondere kunstobjecten. De Friese adel was daar een goed
voorbeeld van, met een lang onderbelichte rol van de vrouw. Het gaat dan vaak om schilderijen, zilver
en porselein. Een belangrijke, maar amper onderzochte blijk van status is de linnenuitzet van de edele
vrouw. Zoals de schrijvers van ons artikel hierover, Sanny de Zoete en Yme Kuiper, het uitdrukken: Hoe
welgestelder de ouders, hoe hoger de stapels in haar kabinet. Albertina Agnes telde 145 tafellakens
en 1.322 servetten. In de loop van de 17de eeuw verschijnen tafellakens van damast, een ingewikkelde
nijverheid en bijgevolg gewild bij de elite. Dekema State kreeg nu van de Ottema-Kingma Stichting een
damasten tafellaken in bruikleen, dat is gemaakt in opdracht van de schoonzusters Lucia van Eysinga en
Lucia van Meckema.
Dit jaar wordt kunstenaar Jentsje Popma honderd. Doeke Sijens belicht enkele van diens historische
sculpturen, plus Popma’s soms felle verdediging van ‘onze’ Friese kunstenaars.
Resultaat van noest archiefonderzoek is het artikel van Gerard Mast over de Broekster zwanenjacht.
Hoe steekt het recht op zwanenjagen in elkaar, waar liepen de grenzen?

“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

Passer en winkelhaak

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

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

YME KUIPER EN SANNY DE ZOETE

Damast als statussymbool
van de Friese edelvrouw
Nog voordat in Nederland vrouwengeschiedenis in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
schoorvoetend aan een opmars in Academia begon, was gender history al populair onder Angelsaksische
elite-onderzoekers aan de universiteit. Zo publiceerde de Amerikaanse hoogleraar Miriam Slater in 1984
een boek over het 17de-eeuwse familieleven onder de Engelse gentry. Bijzonder tafellinnen, te zien in
Dekema State in Jelsum, is de aanleiding om Friese adellijke families nader te onderzoeken.

Detail van de met damast gedekte tafel in de eetkamer op de buitenplaats
De Klinze/Orxma State van de familie Van Sminia. Schilderij door Christoffel
Fr. Franck, circa 1785. (Particuliere collectie)
De maaltijd van burgemeester
Julius Schelto Aitzema van
Dokkum met een onbekende,
mogelijk Russische gast. De
vrouw des huizes, Sara van
den Broecke, heeft de tafel
laten dekken met schoon wit
linnen. Haar persoonlijke
meid staat achter haar en drie
bedienden in livrei staan klaar
met wijn en schone borden.
Op tafel zien we het dessert,
een vrouwelijke bediende met
een schoon wit schort brengt
nog een schaal fruit binnen.
Op de voorgrond hangt een
opgevouwen handdoek over
de kan. Schilderij door Gerard
Wigmana, 1697. (Gemeente
Noardeast-Fryslân)

moeders en weduwen – bij de 17de-eeuwse Friese elite.
Antropologen zijn meer dan historici gewend te denken in
termen van familie- en verwantschap, van ritueel en ceremonie; historici zijn vaak meer vertrouwd met juridische kaders
en met politieke en economische machtsbronnen. Maar wie
de context wil begrijpen van het optreden van een elite als
de Friese adel in de Vroegmoderne tijd (grofweg 1500 tot
1800) zal oog moeten hebben voor haar drie invloedssferen:
macht, welstand en status. Die waren in de 17de eeuw nog
nauw met elkaar verstrengeld.

Macht, welstand en status

S

later baseerde zich voor haar boek op ruim 10.000
brieven die ze aantrof in het familiearchief van de
Verney’s van Clayton House. Het is niet eens een dik
boek, van ruim 200 bladzijden. Ze deelt haar studie op in de
volgende hoofdstukken: de rijke bron zelf, de familiegeschiedenis van deze Verney’s, hun familierelaties, het instituut huwelijk, vanuit zowel een mannelijk als vrouwelijk perspectief
bekeken, én de wereld van kinderen, bedienden en ouders.
Zelden troffen we een boek op dit onderzoeksterrein van
adellijk familieleven dat zowel helder van opzet is als voorbeeldig to the point geschreven. Een Nederlands equivalent
voor ‘onze’ adel in de 17de eeuw is lastig aan te wijzen. De
biografie van Luuc Kooijmans over de Friese stadhouder Wil-
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I nterieur met moeder en dochter bij de linnenkast. Schilderij door Pieter de Hooch,
1663. (Rijksmuseum)

lem Frederik van Nassau en zijn echtgenote Albertina Agnes
van Oranje komt dicht in de buurt van Slaters monografie.
Ze opent haar boek met een citaat van de antropoloog Oscar
Lewis. Hij zette het thema culture of poverty in zijn vak op de
kaart en deed onderzoek onder heel arme en zeer rijke families in Mexico. Hij had eens opgemerkt: ‘Door de intensieve
bestudering van specifieke families leren we pas begrijpen
wat instituties betekenen voor individuen. Die studie helpt
ons boven [de onderliggende] vorm en structuur van dit instituut uit te stijgen naar de realiteit van het dagelijks leven.’
Idealiter schuiven antropologie en geschiedenis ineen als
we onderzoek gaan doen naar de positie van adellijke jonge
en oudere vrouwen – onder wie gehuwden en ongehuwden,

De Friese adel was in die tijd in collectief opzicht een geboorte-elite, maar fungeerde ook als een machts-, economische en
een statuselite. Het wordt vaak over het hoofd gezien, maar
vrouwen hadden in alle vier een cruciaal aandeel, met name
op het vlak van status. Uitermate belangrijk is juist ook dit
gegeven: Friese edelmannen trouwden het liefst met adellijke
vrouwen, en omgekeerd. Dit was niet alleen een ethos, het
gebeurde in de praktijk zeer vaak – enkele uitzonderingen
daargelaten. Hoezeer in het 17de-eeuwse Friesland adel met
adel trouwde, zien we ook weerspiegeld in de voor- en familienamen die onder de in deze elite geboren personen rouleerden. Steeds vinden we namen in allerlei combinaties terug in
elkaar opeenvolgende generaties. Sterker nog, sterft een familienaam uit, dan kan die terugkomen als deel van de naam.
Daarom treffen we wonderlijke combinaties aan als Harinxma

De tafel gedekt in Dekema State met de ingeweven wapens van Lucia van Eysinga en Scipio Meckema
van Aylva in het damast. (Foto Dekema State)
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< Servet, dessin Jacht,
1600-1650; wit linnen
damast, 100 x 71 cm.
(Collectie Sanny de Zoete,
Delft)
> Servet van wit linnen
damast, met ingeweven
zeemonsters en de wapens
van Lucia van Eysinga en
Scipio Meckema van Aylva,
1661. (Ottema-Kingma
Stichting)

Donia, Meckema Aylva, Mockema Unia, Roorda Eysinga, enz.
In de 17de eeuw was het zelfs mode Friese voornamen te latiniseren (alias te verdeftigen). Zo werd bij de Aylva’s regelmatig Lutske een Lucia, heette Jel voortaan Juliana, en veranderde Sippe in Scipio. Genoemde naamcombinaties illustreren
fraai een – voor antropologen – centraal gegeven bij huwelijken onder de adel: huwelijksallianties. Om met de befaamde
antropoloog Claude Lévi-Strauss te spreken: Friese adellijke
families wisselden onderling bruiden uit. Maar dat niet alleen: ook goederen (grondbezit bijvoorbeeld) en geschenken
(juwelen, goud en zilver, gebruiksvoorwerpen). Een belangrijk
statussymbool van de jonge bruid is de linnenuitzet die zij bij
haar huwelijk meekrijgt: tafellakens, servetten en bijpassende
handdoeken (dwaelen), beddenlakens met slopen en droogdoeken voor in het huishouden. Hoe welgestelder de ouders,
hoe hoger de stapels in haar kabinet.

Voortzetting van het geslacht

Helena van Heuclom,
echtgenote van Frans
Harinxma van Donia, vrouwe
van Hinnema State te Jelsum.
Schilderij door Gerard van
Honthorst. (Rijksmuseum
Twenthe)
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Naast alliantie is er het aspect van afstamming: bruiden baren kinderen (liefst ook zonen). Op die manier is de onder de
adel sterk gekoesterde voortzetting van een geslacht verzekerd. In de genoemde sferen van macht en welstand traden
mannen in die tijd doorgaans veel meer op de (publieke)
voorgrond dan vrouwen.
Bij status, hier op te vatten als familieprestige, is daarentegen juist voor de vrouw, met name als echtgenote, een
minstens even belangrijke representatieve functie weggelegd.
Het is haar taak om de huishouding, inclusief het aansturen van haar personeel op rolletjes te laten lopen. Zij zorgt
ervoor dat de feestelijke maaltijden voor familie en andere
voorname gasten stijlvol kunnen plaatsvinden in de adellijke
stadshuizen of op edele staten ten plattelande. De dagboe-

ken van Willem Frederik van omstreeks 1650 verhalen
daar uitgebreid over. We kunnen gerust aannemen dat
hij bij zijn bezoek in Jelsum aan Hinnema State van
de Friese afgevaardigde voor de Vrede van Münster in
1648 – Frans Harinxma van Donia en zijn echtgenote
Helena van Heuclom – aan een met damast gedekte
tafel zit te dineren.
We komen op het terrein van de materiële cultuur.
Binnen de kunstgeschiedenis is het linnengoed
van vrouwen een lang verwaarloosd aspect. Waar
schilderijen, zilver, porselein en tin door talloze
kunsthistorici zijn bestudeerd en hun boeken
daarover bibliotheken vullen, zijn er in ons land
slechts een handvol onderzoekers van dit onderwerp
in een hele eeuw aan te wijzen. Hier ligt dus nog een
mooie taak. In boedelinventarissen lezen we dat de
welgestelde vrouwen van het Rapenburg in Leiden, de
grachten van Amsterdam en de adel op hun kastelen,
states en landgoederen in de 17de eeuw tientallen
tafellakens en honderden servetten bezitten. Bij
de Oranjes lopen die aantallen nog flink op; in de
linnenkabinetten van Eleonore van Bourbon, vrouw van prins
Filips Willem van Oranje, staan na haar dood in 1621 op de
inventaris 281 tafellakens en ruim 1.800 servetten vermeld.
Albertina Agnes van Oranje, in 1652 gehuwd met stadhouder

Geen tafel zonder linnen
Eeuwenlang zijn de tafellakens van linnen, afkomstig
van de vlasplant, geweven. Daarom spreken we van de
linnenuitzet, tafellinnen en linnenkast. Deze woorden
refereren aan het materiaal en komen nog steeds voor,
ook al is onze linnenkast inmiddels een katoenkast
geworden. Rijk en ook minder rijk, in de stad en op het
platteland, van de Late Middeleeuwen tot in de jaren
zeventig van de 20ste eeuw, uit en thuis, bijna niemand
at van kale houten tafels. Overal dekken vrouwen of hun
personeel de tafels met wit linnen tafellakens, deels uit
hygiënische en praktische overwegingen, want linnen is
sterk en heel goed wasbaar en deels om mee te pronken.
Alles wat de mens maakt, wil hij mooier en beter maken
en dus verschijnen er patronen in tafellakens. Eerst kleine motiefjes in de Middeleeuwen, daarna komen vanaf
de 16de eeuw damast-voorstellingen op tafel. Damast is
een complexe manier van weven, waarbij de dessins als
het ware verborgen zitten in het witte linnen tafellaken,
slechts zichtbaar als het wordt aangeraakt door het licht.
Het weven van damast begint in de Zuidelijke Nederlanden in de 16de eeuw, maar door de val van Kortrijk
en Antwerpen trekken de wevers massaal naar Haarlem,
omdat ze daar al connecties hebben met de linnenblekerijen. Daar brengen ze de stad tot bloei: uit Haarlem
komen de mooiste damasten van de wereld.

Willem Frederik van Nassau, heeft volgens de inventaris uit
1681 in het Hof te Leeuwarden 145 tafellakens, 1.323 servetten
en zes bijpassende handdoeken in haar linnenkabinetten.
Damast kan familiebesef genereren. Zo heeft de familie
Van Sminia omstreeks 1780 opdracht gegeven voor een
familieportret. De tafel in de state (De Klinze? Orxma State?)
is gedekt met een mooi erfstuk uit haar linnenkabinet, een
tafellaken met een jachtdessin dat in de eerste helft van de
17de eeuw in de mode was. Het zou heel goed in Haarlem
geweven kunnen zijn. Rechts naast het jongetje zien we
de fontein met de eenhoorn, daarboven een wegvliegende
pauw. De Van Sminia’s, zelf gekleed naar de laatste mode,
laten door het geschilderde antieke damast tafellaken zien
dat ze hun kostbare, geërfde familiebezit koesteren en in
ere houden. Wie het afgebeelde tafellaken vergelijkt met het
servet, herkent in het midden de fontein met aan weerszijden
de eenhoorn en de pauw die er boven vliegt.

Damast op de state en in de stad
Ander voorbeeld, nu in een Friese stedelijke omgeving van de
late 17de eeuw. Vrouw des huizes Sara van den Broecke heeft
de tafel voor manlief, de burgemeester van Dokkum, en hun
belangrijke gast laten dekken met schoon wit linnen. Het
personeel kent zijn taken: haar persoonlijke meid staat achter haar en drie bedienden in livrei staan klaar met wijn en
schone borden. Op tafel zien we het dessert, een vrouwelijke
bediende met een schoon wit schort brengt nog een schaal
fruit binnen. Op de voorgrond hangt een opgevouwen handdoek over de kan. Een tiptop georganiseerd huishouden.
Terug naar de wereld van de edele state. Uit Friese adellijke families zijn prachtig geborduurde beddenlakens en
kussenslopen en de mooiste en meest bijzondere sets
tafellinnen bewaard gebleven. De vrouwen personaliseren
modieuze dessins door hun namen en wapens in hun tafellakens en servetten te laten weven. De schoonzusters Lucia
van Eysinga en Lucia van Meckema gaan een stap verder. Zij
laten zelfs nieuwe dessins ontwikkelen en ook daarin hun
namen en wapens weven.

Albertina Agnes als weduwe. Volgens de inventaris uit 1681 had zij 145 tafellakens, 1.323 servetten en zes
bijpassende handdoeken in haar linnenkabinetten. Schilderij door Abraham van den Tempel, 1668. (Fries
Museum)

Lucia van Eysinga schotelt haar gasten in 1661 zeemonsters
voor, niet óp hun bord, maar eronder; in haar damast met
woelige zeetaferelen. Speciaal voor haar en haar man Scipio
Meckema van Aylva geweven, met hun namen en wapens in
de hoeken. Hun dochter, ook een Lucia, gaat in 1675 op Dekema State in Jelsum wonen en dekt daar waarschijnlijk met
haar moeders tafellinnen. Vervolgens raakt het op drift, echter
na honderden jaren en vele verervingen krijgt het damast
alsnog een behouden thuiskomst. Het is aangekocht door de
Ottema-Kingma Stichting die het in de zomer van dit jaar in
langdurig bruikleen heeft gegeven aan Dekema State. Daar
is de tafel weer gedekt. Helaas, aanschuiven mag niet, maar
Lucia zou ongetwijfeld tevreden zijn dat wij na 350 jaar haar
damast met het boeiende patroon hier komen bewonderen. <

> Meer weten?
• C.A. Burgers, ‘De Friese wapens
tussen andere wapeninwevingen
in Haarlemse linnen tafeldamasten uit de 17de eeuw’, De Vrije
Fries 44 (p. 123-148), 1960
• Yme Kuiper en Sjoerd Cuperus,
Dekema State Jelsum. Biografie
van een landgoed, Gorredijk,
2020
• Jet Pijzel-Dommisse, Nederland
dineert. Vier eeuwen tafelcultuur,
Zwolle, 2013
Yme Kuiper (Heerenveen, 1949)
is antropoloog. Hij is emeritus
bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Sanny de Zoete (Naaldwijk, 1954)
is kunsthistorica en damastexpert.

Symposium: Van leven op edele state naar visies op erfgoed en landschap
Stichting Dekema State (OBW) organiseert, in samenwerking met
de stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL), op
vrijdag 19 november van 10.00 tot 16.30 uur bij Campus Fryslân in
het Beursgebouw in Leeuwarden het dagsymposium ‘Van leven op
edele state naar visies op erfgoed en landschap’. Een eerder gepland
symposium, geïnitieerd door wijlen notaris mr. W.J. Adema, lid van
de Stichting Dekema State, kon vanwege covid-19 geen doorgang
vinden. Het symposium is een hommage aan de man die veel heeft
bijgedragen aan het borgen van Fries erfgoed. Acht spreker belichten
thema’s die Adema aan het hart gingen en die verbonden zijn met

de vorig jaar verschenen studie Dekema State Jelsum. Biografie
van een landgoed: portretkunst (Piet Bakker), tuincultuur (Lenneke
Berkhout), chine-de-commande (Eline van den Berg), erfgoed (René
Dessing), vrouwengeschiedenis (Yme Kuiper), landgoed (Willemieke
Ottens), landschap (Meindert Schroor) en damast (Sanny de Zoete).
Dagvoorzitter is Geart de Vries.
Aanmelden kan op de website van sKBL (www.skbl.nl), deelname kost
€ 25,- per persoon (inclusief koffie/thee, lunch en afsluitende borrel in
het Fries Museum).
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BYLDZJENDE KEUNST

DOEKE SIJENS

gemeente Weststellingwerf krige om in monumint foar Peter
Stuyvesant te meitsjen. Hy wie doe al in kundich fakman.

Holbrekkens oer Stuyvesant

Sjen litte wat
in minske
klear krije kin
Foar it byld fan Peter
Stuyvesant yn Wolvegea
fan goed twa meter heech
hie Popma twa grutte
frachtweinen boetsearklaai
nedich. Om’t syn eigen atelier
net grut genôch wie, koe er
terjochte yn de kassen fan
de gemeente Ljouwert. (Foto
Hoge Noorden)

Yn syn lange wurksume libben hat Jentsje Popma (*1921) in tal stânbylden makke fan histoaryske Fryske
figueren, dy’t syn fakmanskip goed sjen litte. Se binne ek allegear noch te bewûnderjen. Popma hie graach
wat mear fan dat soart monuminten meitsje wollen, mar lang net altyd gie yn Fryslân de opdracht foar
in byld nei in provinsjale keunstner. Popma koe him bysûnder lilk meitsje oer opdrachtkommisjes, dy’t
neffens him gjin doel hienen oer keunst. Likegoed hat er net de minste Friezen stal jaan kinnen: Peter
Stuyvesant, Dirk Camphuysen, Gysbert Japicx, Anne Vondeling en Piet Paaltjens.

I

t wie lang gjin brûkme om foar ferneamde Friezen in
stânbyld op te rjochtsjen. Der bestie in wjeraksel tsjin
it op in fuotstik pleatsen fan minsken dy’t in bysûndere
prestaasje levere hienen, soks die tefolle tinken oan it ferearjen
fan hilligen. Gysbert Japicx of Joast Halbertsma krigen op syn
heechst in boarstbyld (ek wol ‘kopstik’ neamd) yn in nis. In
útsûndering wie ‘Us Heit’ – Willem Lodewijk van Nassau –
dy’t yn 1905 in stânbyld krige op it Hôfplein yn Ljouwert.
Nei de Dútske besetting feroare dy hâlding en ûntstie in
grut ferlet om de minsken fan it ferset heech te setten en
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Sûnder mis soe Peter Stuyvesant (c. 1612-1672) as autoritêr
hearsker en koloniaal yn ús tiid net mear yn oanmerking
komme foar in stânbyld, mar yn de jierren fyftich waard er
noch sjoen as ien fan de grutte soannen fan Fryslân. Sa stiet
er ek noch altyd yn Wolvegea, goed twa meter heech, op
in sokkel fan nochris 2,5 meter. Popma hat noait wer sa’n
klassyk byld makke, dat in steatsman ferhearlike. Stuyvesant
wie ferneamd as de lêste bestjoerder fan Nieuw-Nederland
ear’t de Ingelsken it regear yn 1664 oernamen. Earder yn
syn karriêre wie er troch in Spaanske kanonskûgel in skonk
kwytrekke en hie in houten proteze krigen, dy’t goed te sjen
is op it byld fan Popma.
It hie de keunstner wol holbrekkens koste om ‘in zo’n
gestalte het juiste evenwicht te brengen en er een eastetisch
verantwoord geheel van te maken.’ Doe’t it byld ôf wie,
wie Popma fan betinken dat ‘de slapeloze nachten, die de
voorbereiding en uitvoering mij hebben gekost […] dit alles
waard was.’ De pommeranten wienen yn 1955 tige posityf.
Nei’t Popma in ûntwerp klear hie, wie er earst begûn mei it
opsetten fan ‘een houten geraamte, omwikkeld met kippengaas, waar overheen het grote beeld geboetseerd moest
worden.’ Om’t syn eigen atelier net grut genôch wie, koe
er terjochte yn de kassen fan de gemeente Ljouwert. Foar it
boetsearjen hienen ‘twee grote vrachtwagens boetseerklei’
nedich west. Wikenlang hie Popma soarch dat it byld troch
dy boetsearklaai te swier waard en yninoar sakje koe. Doe’t
fan it byld – part foar part – in ôfjitsel yn gips makke wie,
folge de kreaasje fan it úteinlike byld, dêr’t 350 kilo brûns foar

te ferearjen mei in monumint. Yn de measte gefallen barde
soks op sobere wize mei in plakette yn koper, mar op guon
plakken waarden de sokkels heger en ûntstienen echte
stânbylden. It oarlochsmonumint dat er yn 1953 makke foar
Boalsert wie ien fan de earste monumintale opdrachten fan
de jonge keunstner Jentsje Popma. It gie om in groep fan
trije treurjende minsken, twa mannen en in frou. Popma
hat de tryste hâlding fan de groep goed troffen, benammen
dy fan de man mei de hoed yn ’e hân. It byld makket dúdlik
dat Popma in jier letter net sûnder reden de opdracht fan de

Foar it byld fan Dirk
Camphuysen yn Dokkum
makke Popma gjin byld fan
de man sels, mar fan syn
poëtyske geast: op in bol sit
in grutte fûgel. Foar dy tiid, de
jierren fyftich, wie it in modern
en orizjineel ûntwerp. (Foto
Hoge Noorden)

brûkt waard. In byld is lang net altyd foar de ivichheid, ek it
plak net dêr’t it pleatst wurdt.
Yn Weststellingwerf wie it byld fan de grutte soan yn it haadplak fan de gemeente pleatst, wylst neffens de genealogen
de held yn Skerpenseel berne wie. Dêrom hie Popma foar
dat doarp in hege pylder makke mei dêrop in skip. Yn 1989
die lykwols bliken dat Stuyvesant yn Pepergea berne wie en
de minsken fan dat plak wienen fan betinken dat sy no rjocht
hienen op de pylder mei it skip. By einbeslút hat Peperga ek
in byld krigen fan dat skip (makke troch Aquino van Dijk).

De geast fan de dichter

Jentsje Popma yn syn atelier oan ‘e Potmarge yn Ljouwert yn 1963.
(Tresoar)

Yn 1956, it jier nei Stuyvesant, makke Popma in byld foar in
held fan hiel oar kaliber. Dirk Camphuysen (1586-1627) hâlde
him as menist fêst oan syn leauwe yn in tiid dat de rjocht
linige kalvinisten it foar it sizzen hienen. Camphuysen hat op
in soad plakken tahâlden en fûn úteinlik rêst yn Dokkum. Yn
de jierren fyftich fan de tweintichste iuw krige Camphuysen
yn Dokkum in eigen strjitte en by dy gelegenheid wienen
fjouwer keunstners troch de gemeenteried frege in ûntwerp
foar in monumint te meitsjen. Popma krige dy opdracht.
Oars as by Stuyvesant makke er net in byld fan de man, mar
fan syn poëtyske geast. Hy neamde it tige moderne byld yn
Dokkum by gelegenheid plechtich in ‘symbolische typering
van de boventijdelijke betekenis van de indertijd in Dokkum
9

BYLDZJENDE KEUNST
er it hielendal net op stean hie, wienen de kommisjes dy’t
in geskikte keunstner foar in opdracht útsykje moasten. Syn
ûnderfining wie dat ‘commissies […] kunstenaars dermate
kunnen irriteren dat werken praktisch onmogelijk wordt.’
Begjin jierren sechtich waarden de grutte soannen fan Fryslân mear en mear fereare mei echte stânbylden. Piter Jelles
Troelstra wie yn Ljouwert ien fan de earsten. Popma wie mear
as kritysk doe’t er it byld yn 1962 ûnder eagen krige. Skriuwer
en sjoernalist J.P. Wiersma wie foarsitter fan de kommisje
dy’t Hildo Krop útsocht hie om it byld te meitsjen. Yn in
ynstjoerd krantestik wie Popma net mijen. Neffens him hie
de kommisje dúdlik net op de hichte west fan de ‘hedendaagse beeldhouwkunst in ons land’. Nei syn betinken wie
Krop gjin geskikte kandidaat, om’t syn fertsjinsten ‘meer op
het decoratieve vlak’ leinen, ‘zoals het versieren van bruggen
en gebouwen.’ Hy neamde it byld (dat noch altyd by de Aldehou stiet) ‘een hobbezak’.
Yn 1966 wie Gysbert Japicx oan bar foar in echt byld (300 jier
nei syn ferstjerren) en op ’e nij krige net in Fries de opdracht,
mar de Hollanner Wilfried Put. Popma en oare keunstners
út de provinsje reagearren wrantelich. Sy hienen it gefoel
dat kommisjes mei sin gjin Fryske keunstners fregen en dy
hienen dêr – al waard it sa net útsprutsen – dochs rjocht op?
Doe’t by de feestlikheden yn Boalsert bliken die dat it byld
fan de grutte dichter noch net ôf wie, stjoerde Popma daliks
in brief nei de krante. ‘Ik vind, en met mij vele anderen,’

Foar Wytmarsum makke
Popma in bysûnder moai
boarstbyld fan Gysbert Japicx.
De trekken en de foarm fan
it gesicht binne masterlik en
subtyl fan útdrukking. (Foto
Hoge Noorden)

religieus asyl genoten hebbende banneling.’ De sokkel is
wol wer sa’n twa meter heech, mar de wyn kin troch it ‘byld’
waaie dat makke is fan stieltried. Op in bol sit in grutte fûgel.
‘De bol is de aarde, en de vogel symboliseert de geest, die
boven het aardse verheven is, doch niettemin daaraan verbonden is.’ It byld foar Camphuysen liket yn neat op de oare
bylden dy’t Popma makke hat fan histoaryske figueren. Foar
de jierren fyftich wie sa’n monumint foar in grut man tige
modern en it ûntwerp is noch altyd hiel orizjineel.

Frysk Kultuerferried

Foar it byld fan Anne
Vondeling socht Popma sels
nei in gaadlik plak yn Ljouwert,
dêrby naam er in sokkel mei
dêr’t er sels op stean gie.
It byld moast neffens him
tusken de minsken stean.
(Foto Hoge Noorden)
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Neffens skriuwer Piter Terpstra moast in stânbyld yndruk
meitsje en in gelikenis sjen litte mei de persoan dy’t útbylde
waard, mar dan wol op in oare wize as in foto. Popma bliuwt
yn syn wurk (meastentiids) ek sa ticht mooglik by de realiteit.
Ien fan syn foarbylden wie Aristide Maillol (1861-1944), dy’t
him spegele oan de antike byldhoukeunst. Popma hie fansels
ek te krijen mei de winsken fan syn opdrachtjouwers, dy’t op
’t lêst syn honorarium betellen. Hy seach it as in útdaging
‘om binnen bepaalde beperkingen toch met iets goeds voor
de dag te komen.’
Skeel om jild wie der bytiden wol, sa miende de gemeente
Weststellingwerf dat Popma allinnich rjocht hie op in fergoeding fan de materiaalkosten en net op in honorarium. Dêr’t

sa skreau er, ‘dat het comité een onvergetelijke fout heeft
gemaakt door niet een kunstenaar uit eigen gewest te kiezen
voor deze opdracht. […] Door miskenning van eigen kunstenaars tart men de Muzen. Ik hoop nu maar, dat men na
de aanklacht bij de Oldehove en de blamage bij de Martini
[Boalsert] zoveel geleerd heeft dat niet nogmaals gehoor
gegeven wordt aan de serene influisteringen van het Fryske
Kultuerferried.’
Oan de Gysbert-betinkingen fan 1966 hie Popma oars wól in
opdracht oerhâlden. Foar Wytmarsum, dêr’t de dichter ûnderwizer west hie, makke er in bysûnder moai boarstbyld, dat
syn bewûndering foar Amedeo Modigliani (1884-1920) dúdlik
útkomme lit. De trekken en de foarm fan it gesicht binne
masterlik en hiel subtyl fan útdrukking. Spitich is wol dat de
buste wat healslachtich op in behindige sokkel stiet.

In man yn kolbert
It byld fan Anne Vondeling (1916-1979) dat sûnt 1982 op
’e ‘trijesprong’ fan de Lytse Tsjerkestrjitte en de Nijstêd yn
Ljouwert stiet, is nei alle gedachten it meast bekende byld
fan Popma. Vondeling hie lid fan de Twadde Keamer west,
minister en in prominint sosjalist. Hy hie mear as fjirtich jier
yn Ljouwert wenne. Vondeling hie populêr west, neffens in
Ljouwerter stie er ‘heel dicht bij de gewone mensen. Hij was
niet een man met een slag in de rug’. Vondeling hie altyd in

krityske hâlding oannommen, ek ‘tegenover het Fries-zijn.’
De beide opdrachtjouwers, Friese Pers en Stifting Je Maintiendrai, woenen in ‘wel gelijkend’ byld dat ek ‘artistiek
verantwoord’ wie. Popma wie wiis mei de opdracht mar, sa
wie syn betinken, ‘het was altijd een man in een colbertjasje,
en zo heel keurig. Dat geeft problemen voor een beeldhouwer.’ Popma hat sels yn de stêd socht nei in gaadlik plak foar
it byld. ‘Zo’n figuur als Vondeling was,’ sa wie syn betinken,
‘moet je niet bijzetten in een rustig parkje. Hij moet midden tussen de mensen, als het ware als een functie in het
verkeer.’ Op syn syktocht naam er dan in sokkel mei ‘en daar
ging hij zelf op staan, of hij zette er zijn enige kennis-meteen-driedelig-pak op.’
Vondeling kaam net as Stuyvesant op klassike wize op in
fuotstik, mar ‘tot aan heuphoogte op een vrije hoge sokkel,
armen over elkaar, zijn lippen geplooid tot die eeuwige halve
glimlach.’ De Ljouwerters wienen tige ynnommen mei it byld
en ek in kritikus wie fan betinken dat Popma ‘trouw gebleven [was] aan zijn eigen principes van vorm en compositie.
Zoals al het werk van Popma […] geen dramatische gebaren
nodig heeft om het een krachtig en doelmatige expressie te
verlenen, is hij ook in dit beeld van een massief gesloten en
evenwichtige vorm uitgegaan.’ It hie Popma syn bedoeling
west om ‘een sympathieke, vriendelijke man’ te meitsjen.
‘Wat hij ook was, zoals ik van iedereen hoor die hem gekend
heeft. Heel intelligent. Geen strijder of volksmenner, maar
ook geen kamergeleerde.’

De dichter út Ljouwert
In pear jier letter krige Popma noch ien kear in opdracht foar
in byld. De makelderij fan syn jongere broer Folkert bestie yn
1986 25 jier en bea dêrom Ljouwert in byld oan fan de dichter
François Haverschmidt (1835-1896), dy’t yn de stêd berne en
grut wurden wie. Under de skûlnamme Piet Paaltjens hie er
letter opfallende fersen skreaun. Jentsje Popma socht sels
wer it plak út dêr’t it byld it bêste stean koe: op in stik gers yn
de middenberm fan de Westerplantaazje, ticht by de Frouwepoartsbrêge. It byld is minder heech as dat fan Vondeling en
mear in klassyk boarstbyld. Haverschmidt is yn hannen fan
Popma net in ‘doodvermoeide predikant’ wurden, mar earder
in dandy mei in oerdreaune dwersstrik. Men tinkt by it byld
earder oan de keunstner as oan de dûmny of de selsmoardner. Guon taskôgers falt syn ‘priemende oogopslag’ op.
Popma koe him by gelegenheid wakker opwine oer hoe’t
Fryslân omgie mei syn helden. ‘De mannen fan de Oerfal,
dat wienen helden. Dat wie unyk, bysûnder, spektakulair. De
jongens, dy’t de moed hienen dat te dwaan… En wat sit dêr
by de gefangenis? In stientsje! Dêr hie dochs in behoarlik
reliëf komme moatten? Dan siz ik, wat is dat foar in folk dat
sy helden op sa’n manier earet? It is ferskuorrend.’ Yn alle
gefallen wurde de fiif mannen dy’t Popma ferivige hat (al dan
net op in sokkel) net sa gau oer de holle sjoen. <

It byld fan dichter Piet
Paaltjens (François
Haverschmidt) is by Popma
net in ‘doodvermoeide
predikant’ wurden, mar earder
in dandy mei in oerdreaune
dwersstrik. (Foto Hoge
Noorden)

Yn de Grutte Tsjerke is
in tentoanstelling mei
wurk fan Jentsje Popma
(te sjen oant en mei
2 oktober) en op 30
septimber iepenet yn it
Fries Museum in útstalling mei wurk fan Jentsje
Popma en skilders dy’t
him oansprekke.
> Mear lêze?
• Jan Henk Hamoen (red.), Jentsje
Popma. Kunstenaar met een
missie, Gorredijk, 2021
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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Kijkluikjes in een
verdwenen wereld
In het onlangs verschenen boek Geleefd geloof,
over het geloofsleven in Noord-Nederland in de
periode voor de Reformatie, wordt de invloed van
de kerk op de Friese samenleving beschreven.
Vastgesteld wordt dat in de rechtshandschriften
naast diverse Friese rechtsregels ook de tien
geboden uit de Bijbel een plaats hebben.

Pelgrimsampul uit Canterbury die in de stad Groningen is gevonden.
Op de ampul een afbeelding van de moord op Thomas Becket.
(Groninger Museum, foto Arjan Verschoor)

oorkonden, laten zien dat de bovenlaag van rijke boeren,
adel, en welvarende burgers volop in de kerk investeerden
door te betalen voor deze diensten. Het resulteerde in een
hele kerkindustrie.
Religieuze verenigingen van leken en priesters regelden voor
elkaar de zorg voor de overledenen en vormden en passant
handige netwerken voor het sociale verkeer. Het is boeiend
om hierover te lezen, al is er helaas maar weinig informatie
over deze broederschappen – waar vrouwen soms deel
van uit maakten – bewaard. Van sommige kennen we het
bestaan enkel door een terloopse vermelding. Van andere
zijn ledenlijsten bewaard met daarin de dagen waarop de
afgestorven leden werden herdacht en waarin het menu van
de feestelijke maaltijd wordt beschreven.

D

> De getijden voor de
eeuwige wijsheid. (Tresoar)

eze zijn zo belangrijk dat op de grafzerk van
Tiaerd Hauckeszoon (†1558) en zijn vrouw Lisck
Doekesdochter (†1555), zij woonden op de Eningastate bij Easterein, naast een Nederlandstalig randschrift en
enkele citaten in het Latijn, de Friestalige oproep ‘Haad dae
tzien’ ofwel ‘Houd de tien [geboden]’ staat vermeld. Dat Fries
is opmerkelijk, want tot eind 19de eeuw komt de Friese taal
weinig voor op graftekens. Alle reden om af te reizen naar
Easterein om de zerk te bezichtigen. Hij ligt in de prachtige
kerk voor een herenbank tegenover de preekstoel. De zerk is
beschadigd, maar de Friese tekst is onmiskenbaar.
Dat deze oproep mij trof bij het lezen kenmerkt een calvinist,
die het Woord vooropzet en in dit boek kennismaakt met
een verdwenen wereld. De invoering van het calvinisme in
Noord-Nederland (in 1580 in Friesland, in 1594 in Groningen
en in 1598 in Drenthe) heeft het rijke roomse leven van voor
die tijd nagenoeg uitgewist. Enkele sporen bleven zichtbaar,
het meeste verdween onder de grond, achter de witkalk of
zat verstopt in de weinige boeken die niet verloren gingen,

Getijdeboeken

maar wel verspreid raakten over de hele wereld. Een half
millennium later zijn, door nijver speurwerk, de nodige
kijkluikjes van deze verdwenen wereld beschikbaar.

Verblijf in vagevuur verkorten
De oproep ‘Haad dae
tzien’ op de grafzerk van
Tiaerd Hauckeszoon van
Tiara en zijn vrouw Lisck
Doeckesdochter van Eninga
in de kerk van Easterein. (Foto
auteur)
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In de katholieke kerk stelde men dat over de genade in het
hiernamaals kan worden onderhandeld. Door extra missen
op te voeren en kaarsen te branden kon op het verblijf in
het vagevuur worden gekort. Om de kaarsen brandende
te houden deden mensen schenkingen van land en rentes
aan de kerk. De schaars bewaard gebleven boeken, en ook

De middeleeuwse boeken, gemaakt in kloosters, vaak ook
voor particuliere opdrachtgevers, zijn verspreid geraakt over
de wereld. Inmiddels is goed bekend wat er nog is. Ze laten
zien dat het geloof niet alleen iets was voor de kerk, maar
dat ook de individuele geletterde leek erover kon beschikken.
De eerdergenoemde oproep ‘Haad dae tzien’ wijst erop dat
velen konden lezen, want de oproep zal niet zonder reden in
het Fries zijn gesteld. Naast adellijke lieden waren dat ook
de talloze rijke landbouwers en burgers in de steden. Ook
uit hun kringen gingen mannen naar het groeiend aantal
universiteiten in Europa. Overigens ontbrak het niet aan
geletterde vrouwen, sterker nog; een aantal vrouwenkloosters
staat tegenwoordig nog bekend vanwege hun hoge
boekproductie, bijvoorbeeld in Selwerd en Thesinge. Geleefd
geloofd geeft van deze boeken talloze voorbeelden. Doordat
sommige nonnen hun naam of opdrachtgever vermeldden,
komt in beeld door wie en voor wie ze bedoeld waren.

Zo zijn er ook vermeldingen van pelgrimsreizen en, nog
leuker, souvenirs van deze reizen teruggevonden. Die
souvenirs, gemaakt van tinloodlegering, zijn in onze streken
wat zeldzamer dan elders in Nederland, maar ze zijn er
volop. De afbeeldingen van Sint Jacobsschelpen en de
schelpen zelf, meegenomen uit Noord-Spanje, prachtige
ampullen met homeopathisch verdund bloed van Thomas
Becket uit Canterbury en andere pelgrimsinsignes. De
oorzaak dat ze hier schaarser zijn dan in het westen van het
land wordt gezocht in minder opgravingen. Gelet op het
grote aantal metaaldetectorzoekers in het noorden kan dat
echter niet de oorzaak zijn. Groningen heeft al lange tijd een
intensief stadsarcheologiebeleid en daar zijn meer insignes
gevonden, maar veel minder dan bij de stadsarcheologie in
het westen.
Er waren ook pelgrimsoorden dichter bij huis. Naast graven
van de heilige Walfridus en Radfridus in Bedum, slachtoffers
van de Noormannen, werden enkele kloosterabten vereerd,
zoals Siardus van Hallum, Eelko van Lidlum en Hatebrand
van Feldwerd. Hun gebeenten werden bij de Reformatie
meegenomen naar het katholieke zuiden waar ze nog altijd
vereerd worden. Er waren ook wonderen geschied met
hosties en de Groninger Martinikerk maakte furore met een
arm van Johannes de Doper. Op meerdere plaatsen was een
Mariabeeld met bijzondere verering.
Ongeletterde mensen konden zich naast de pelgrims
souvenirs ook kleine heilige beeldjes gemaakt van pijpaarde
veroorloven. Van hetzelfde materiaal werden overigens ook
pelgrimshoorns gemaakt. Onderzoek wees uit dat er in elk
geval 61 van deze beeldjes zijn teruggevonden. Voor het eerst
is duidelijk dat deze beeldjes, die in huiselijke kring van het
gezin gebruikt konden worden, ook in Noord-Nederland
volop voorkwamen.

Christuskind met duif in
een wieg, circa 1450-1550,
gevonden in Irnsum. (Fries
Museum, collectie Koninklijk
Fries Genootschap)

Inleiding voor verdere studie
Geleefd geloof laat een groot aantal facetten zien van het
geloofsleven in onze streken. Het volle en soms rommelige
boek heeft echter een paar inconsequenties. Het gaat over
de Friese landen, maar met de nodige voorbeelden uit de
stad Groningen. De ondertitel sluit echter de stad expliciet
uit. De geringe aandacht voor Ostfriesland is ook een gemis
en er had wel een kapittel in mogen staan over kruistochten,
waaraan de Friezen enthousiast deelnamen.
Ondanks de kleurige uitstraling en de vele plaatjes is
het boek niet voor een breed publiek geschreven, maar
vooral een inleiding voor verdere studie voor de studieus
aangelegde lezer die beschikt over een behoorlijke
historische en theologische basis. De onderschriften bij het
beeldmateriaal zijn vaak kort en de verantwoording achterin
geeft niet altijd de verblijfplaats van het getoonde. Dat is
jammer, want de lezer wil natuurlijk ook zelf de voorwerpen
nader aan de tand voelen, en meer dan de bijzondere
grafzerk met ‘Haad dae tzien’ in het echt zien. <

Geleefd geloof.
Het geloofsleven van boeren
en burgers in Friesland en de
Ommelanden van Groningen,
1200-1580
Anneke B. Mulder-Bakker,
Rolf H. Bremmer Jr (red.)
WalburgPers, Zutphen, 2021
246 p. | isbn 9789462496552
€ 29,99

Egge Knol (Den Helder, 1956)
werkt als conservator archeologie,
geschiedenis en oude kunst
bij het Groninger Museum
en publiceert over de NoordNederlandse cultuurgeschiedenis.
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Friese schippers actief
in de houtvaart
Laden van hout in een
Scandinavische haven.
Schilderij door Cornelis
Claesz. van Wieringen, 16201630. (Maritiem Museum,
Rotterdam)

Gedurende de 16de eeuw groeide in Nederland de vraag naar hout voor onder andere de groeiende
steden, de constructie van dijken en scheepsbouw. Het bosareaal in Nederland schoot al een tijd in
aanbod tekort, waardoor het hout van verder weg moest komen; uit de Ardennen, Duitsland, Scandinavië
en het Oostzeegebied. Dit hout werd via rivieren en over zee verscheept. Onder de Nederlandse schippers
speelden vooral de Friezen een actieve rol in de houtvaart over zee en langs de kust van NoordwestDuitsland. Hun aandeel in deze sector groeide verder in de 17de en 18de eeuw.

sterke daling van houtexport naar de Republiek. Aangezien
de Hindelooper schippers een groot aandeel hadden op deze
route, waren voor hen de gevolgen groot. Daarop verlegden
de Friese schippers, onder druk van de Noorse protectionistische maatregelen, hun werkgebied naar de Grote Oost
ofwel het Oostzeegebied. In de Sonttolregisters is dan ook
zichtbaar dat steeds meer Hindelooper schippers door de
Sont voeren. Voor deze omschakeling tussen gebieden is
een aanvullende verklarende factor geformuleerd door Jan de
Vries en Ad van der Woude in Nederland 1500-1815. De eerste
ronde van moderne economische groei: in 1683 zette Denemarken een stop op de export van ongezaagd Noors hout om
zo een eigen houtzaagindustrie te creëren. Dit bracht een
conflict teweeg tussen de Republiek en het Deens-Noorse rijk
dat een extra impuls gaf voor het verleggen van de focus op
de Oostzee.
In de loop van de 18de eeuw steeg het aandeel Friezen in het
houttransport vanuit belangrijke houthavens in het Oostzeegebied zoals Riga (Letland) en Narva (Estland), waar ze
uiteindelijk zelfs dominant werden. Terwijl in 1722 in Riga
nog maar tien procent van de schippers een Fries was, was
dit in 1760 al meer dan vijftig procent. De Oostzeevaart van
de Hindelooper schippers nam echter in de tweede helft van
de 18de eeuw af. Na 1780, het begin van de Vierde EngelsNederlandse Oorlog, zette deze afname in sterkere mate
door en raakte de Hindelooper houtvaart in verval.
Onderwijl bleef de houtvaart op Noorwegen voortbestaan, zij
het in geringere mate. Na een achteruitgang in de zeevaart
vanuit Harlingen halverwege de 18de eeuw bloeide deze
tegen het einde van de eeuw weer op waardoor de houtvaart
op Noorwegen weer een grotere rol ging spelen.

Bevrachtingscontracten

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
vierde bijdrage in deze
serie.
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V

anaf de 16de eeuw legden Friese schippers zich
in toenemende mate toe op de houthandel met
Noorwegen en de ‘Kleine Oost’; de Noordzeekusten
van Duitsland en Denemarken. In de loop van de
daaropvolgende twee eeuwen voerden zij ook steeds meer
de boventoon. Bij scheepsmetingen in Noorwegen in
de jaren 1647 en 1648 werden 384 Nederlandse schepen
genoteerd die betrokken waren bij de houtvaart op dit
land. Veertig procent van de schippers was afkomstig uit
Noord-Holland en zestig procent uit Friesland. Onder de
Friese schippers waren met name die uit Hindeloopen goed
vertegenwoordigd. Maar ook voor schippers uit Harlingen
was Noorwegen een belangrijke bestemming, zo blijkt
bijvoorbeeld uit het register van het last- en veilgeld dat in
die stad werd geheven in de jaren 1654 en 1655. De meeste
schippers die uit Harlingen vertrokken hadden echter de

Kleine Oost als bestemming, waar zij met een groot aantal
kleine schepen onder meer hout haalden.

Focus op de Oostzee
In de tweede helft van de 17de eeuw vond een groot aantal
ontwikkelingen plaats in de houtvaart. Dit had niet alleen
gevolgen voor de Nederlandse schippers, maar ook voor
het aanbod Noors hout dat naar de Republiek werd gehaald.
Allereerst zorgde de Engelse Akte van Navigatie (1651) ervoor
dat Nederlandse schippers werden uitgesloten van het transport van Noors hout naar Engeland, dat sindsdien uitsluitend
door Denen, Noren en Engelsen werd uitgevoerd. Daarnaast
was de totale houtexport vanuit Noorwegen aan het einde
van de eeuw met dertig procent verminderd. De export naar
Engeland was toen verviervoudigd. Het resulteerde in een

Net als andere schippers, voeren Friezen over het algemeen
voor rekening van de reders of de bevrachter(s). Zelf had de
schipper vaak een aandeel in het schip, en daarmee in de
baten en kosten. De overeenkomst tussen een schipper en
bevrachter(s) werd bij een notaris vastgelegd in een bevrachtingscontract. Of een dergelijk contract met afspraken werd
opgesteld wanneer er voor rekening van de reders werd gevaren is niet bekend. Deze zijn in elk geval niet overgeleverd.
In het stadsarchief van Amsterdam zijn vele bevrachtingscontracten betreffende houtvaart bewaard gebleven. Hierin
worden vaak Friese schippers genoemd, voornamelijk uit
Hindeloopen. Daarnaast betreffen ze uitsluitend grotere
scheepstypen. De contracten schetsen dus een vertekend
beeld, aangezien veel Friezen met kleine schepen hout haalden in Noorwegen en de Kleine Oost, zoals hierboven bleek
uit het register van Harlingen.
In de Amsterdamse bevrachtingscontracten werd de betaling
voor de reis van tevoren afgesproken. De bevrachter had het
recht op het gebruik van het ruim van een schip. Mocht het

schip twee doorlopende dekken hebben, zoals bij een fluitschip, dan konden er ook afspraken worden gemaakt over
de ruimte op het eerste, laagste, dek. Naast de afgesproken
lading kon de schipper extra lading mee terug nemen om wat
bij te verdienen, ‘de bovenlast’. De extra winst moest dan
meestal worden gedeeld met de bevrachter. Daarnaast werd
afgesproken voor wiens rekening de overige kosten waren,
zoals tol, en het maximaal aantal werkdagen dat gebruikt
mocht worden voor het beladen van het schip.

Een fluitschip dat wordt
beladen met planken.
Schilderij door Aert
van Antum, 17de eeuw.
(Amsterdam Museum)

Waar kwam het hout vandaan?
Uit verschillende gebieden werden diverse houtsoorten- en
producten gehaald. In de Kleine Oost werd met name eikenhout vanaf Hamburg en Bremen over de Wezer en de Elbe
als houtvlotten naar de kust vervoerd en vanaf daar verder

Een Friese smak. Prent door
Adolf van der Laan, 1725.
(Het Scheepvaartmuseum,
Amsterdam)
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MARITIEME GESCHIEDENIS
 alken worden door een
B
luik in het achterschip van
een katschip overgebracht
naar een hektjalk. Tekening
door Pieter Aartsz Blauw,
1790-1800. (Fries Scheepvaart
Museum)

Hindeloopen met op de
voorgrond enkele schepen.
Rechtsboven het stadswapen
van Hindeloopen. Veel
schippers uit Hindeloopen
waren betrokken bij de
houtvaart. Kopergravure uit de
17de eeuw. Maker onbekend.
(Fries Scheepvaart Museum)
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verscheept. Dit hout werd echter als van mindere kwaliteit
beschouwd dan dat bij de Oostzee.
In Noorwegen werd vooral in de havens in het zuidoosten
hout gehaald zoals Kristiansand, Porsgrunn, Drammen, Son
en Oslo. Het ging om planken, balken en rondhouten. Daarnaast werd Noors hout geroemd voor mastbouw. In de 16de

eeuw werd er veel eikenhout vandaan gehaald tot de koning
van het koninkrijk Denemarken en Noorwegen dit in 1602
verbood om te voorkomen dat de eik geheel uit de Noorse
bossen zou verdwijnen. Vervolgens werd er uitsluitend
grenen- en vurenhout uit Noorwegen gehaald, hoewel ook is
gebleken dat er af en toe nog een poging werd ondernomen
om eikenhout mee te nemen.
Uit de Grote Oost kwamen verschillende houtwaren van
vuren- en eikenhout. Op Stettin (Szczecin) en Danzig
(Gdansk) na bevonden de meeste houthavens zich in het
oosten van het Oostzeegebied. Narva (Estland) en Riga (Letland) waren hier de belangrijkste houthavens. Riga was de
primaire haven om rondhout voor masten te halen. Dit hout
werd beschouwd als van nog betere kwaliteit dan het Noorse.
Voor het vervoer van hout werd een verscheidenheid aan
scheepstypen gebruikt, afhankelijk van het gebied waar
men op voer en de houtwaren die werden vervoerd. Aan het
begin van de 17de eeuw groeide één scheepstype uit tot de
voornaamste vrachtvaarder, de fluit. In vergelijking met voorgaande scheepstypen was de fluit zeer lang in verhouding tot
zijn breedte. Het was ontwikkeld om een grote laadcapaciteit
te verkrijgen zonder dat dit de vaareigenschappen negatief
beïnvloedde. In de loop van de 17de eeuw werden de vorm en
constructie van de fluit afgestemd op specifieke ladingen en
gebieden. Zo kreeg men een type fluit dat specifiek ontworpen was voor de houtvaart, namelijk de noortsvaerder. Deze
stak dieper dan bijvoorbeeld het type dat ontworpen was voor
graantransport, de oostvaarder. Uit de Hindelooper scheepsboeken van de jaren 1715-1718 blijkt dat de Hindelooper
schippers vooral fluitschepen inzetten voor houttransport.
Aan het einde van de 17de eeuw verscheen er ook een ander
scheepstype, het katschip. Dit type was vierkanter van vorm
dan de fluit, waardoor het een grotere laadcapaciteit had en
houtwaren gemakkelijk gestouwd konden worden. Dit kwam
de vaareigenschappen echter niet ten goede. Nicolaes Witsen
schreef hierover in 1671: ‘Aen te mercken is in deze Katten, die
men beter Ezels mogte noemen, om haer traegheit (…)’. Katschepen konden volgens Witsen ook niet worden volgeladen
met graan of zout vanwege het gewicht. Wel waren ze geschikt
voor het verschepen van grote hoeveelheden hout aangezien
de soortelijke massa hiervan kleiner is. Katschepen lijken
vooral gebruikt te zijn geweest voor het vervoer van masten.
In de houtvaart werden ook schepen van een kleiner formaat
ingezet. Dit blijkt uit het register van het last- en veilgeld dat
in Harlingen werd geheven in de jaren 1654/55. Er wordt een
verscheidenheid aan kleinere typen genoemd, zoals kaegh,
schuit, smalschip, galjoot, smack en wijdtschip, die voornamelijk op de Kleine Oost voeren. Ook in de 18de eeuw werden
kleinere scheepstypen gebruikt voor het vervoer van hout
vanaf de Kleine Oost. In de Amsterdamse bevrachtingscontracten worden echter alleen grotere scheepstypen genoemd.
In de 18de-eeuwse Amsterdamse contracten worden meerdere malen smakschepen vermeld die in Zuid-Noorwegen hout
haalden. Deze smakschepen waren van een groter formaat

Een kenmerk dat geregeld in verband wordt gebracht met
houthaalders zijn poorten in het achterschip of de boeg die
het mogelijk maken om lange voorwerpen in het ruim te
stuwen. In aanvulling hierop bevonden zich vaak laadpoorten
in de zijdes van een schip die toegang gaven tot het ruim.
Hierdoorheen konden kortere houtwaren aan boord worden
gebracht. Alle beschikbare ruimtes van een schip werden
benut. Er werden ook ruimtes leeg gehaald of zelfs aangepast
om ruimte te maken voor lading. Soms werden zelfs slaapplekken van de bemanning opgeofferd.

Verschillende scheepstypen
in de houtvaart

Een kofschip. Prent door Gerrit Groenewegen, 1787.
(Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam)

dan die uit 1654/55. Het waren nu schepen met een laadvermogen van veertig tot tachtig last terwijl de smakschepen in
het register tussen de een en tien last waren. Of dit ook het
daadwerkelijke laadvermogen was staat evenwel ter discussie. Het toenemen van het formaat, en daarmee het laadvermogen, lijkt een algemene trend te zijn in de 18de eeuw. Voor
het vervoer van hout kwam er tevens een grotere verscheidenheid aan grotere schepen. In de bevrachtingscontracten
worden onder andere de galjoot variërend tussen 22 en 37
meter, het kofschip (23 tot 27 meter) en het hoekerschip (30 tot
40 meter) genoemd. Net als de katschepen waren de lange
hoekerschepen zeer geschikt voor het vervoer van masten.

De Friezen waren al vroeg actief in de houtvaart vanuit Noorwegen en de Kleine Oost. Vanaf de Kleine Oost haalden zij
hout met kleinere schepen. Voor de vaart op Noorwegen en
later de Grote Oost gebruikten ze noodzakelijkerwijs grotere
schepen. In de 17de eeuw waren dit eerst het fluitschip en
even later ook het katschip. Uit de bevrachtingscontracten
blijkt dat er in de 18de eeuw enkele grote typen bijkomen,
zoals de galjoot, de kof en de hoeker. Gedurende de 17de en
18de eeuw waren de Friezen, en in het bijzonder de Hindelooper schippers, dominant in de houtvaart op de Republiek.
Het was een specialisme geworden waardoor ze zich aan
nieuwe situaties konden aanpassen. Zo legden ze zich in de
tweede helft na een achteruitgang in het aanbod van Noorse
houtwaren relatief snel en in toenemende mate toe op de
Oostzee. De Friezen hebben hiermee in de loop van de tijd
een grote hoeveelheid hout verscheept naar de Republiek en
andere West-Europese landen met nijverheden die afhankelijk
waren van de continue aanvoer van hout. <

Driemastgaljoot met in
de vlag het jaartal 1775.
Tegeltableau door Pals
Karsten. (Fries Scheepvaart
Museum)

Jeroen Louwe Kooijmans
(Arnemuiden, 1992) is werkzaam
als Meyjes wetenschappelijk
onderzoeker bij Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Hij is
opgeleid als maritiem archeoloog
en legt zich in zijn onderzoek
voornamelijk toe op de houten
scheepsbouw van Nederland.
Hiervoor bestudeert hij zowel
archeologische als historische
bronnen.

Inscheping en ontscheping
Houtvaarders vertrokken regelmatig met enkel ballast naar
de houthavens. Ook was het niet ongewoon om zout uit
Frankrijk of Spanje naar de Oostzee te vervoeren en vervolgens hout mee terug te nemen. Het hout werd in Nederland
doorverkocht of ging direct naar een (buitenlandse) koper.
Uit bevrachtingscontracten uit het tweede kwart van de 17de
eeuw lijkt deze ‘voorbijlandvaart’ al gebruikelijk te zijn in de
houtvaart op Noorwegen. Bij twee derde van de bevrachtingen werd er direct naar de (buitenlandse) afnemer gezeild,
voornamelijk naar Frankrijk. In de loop van de 18de eeuw
nam dit fenomeen toe.
Het hout werd vanaf het water in de schepen geladen. Het
stuwen van de lading werd door de bemanning zelf of door
stouwers in de haven uitgevoerd. Van de grotere houtwaren,
zoals lange planken, werden eerst houtvlotten gemaakt en zo
naar de schepen gebracht. Kleinere houtwaren werden met
schuiten aangevoerd.

Een driemast hoekerschip. Prent door Gerrit Groenewegen, 1789. (Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam)
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ZWANENJACHT

GERARD MAST

Kerkhof in Broek met het
klokhuis. (Foto Gerard Mast)

altijd details over de begrenzingen van de bijbehorende
swannekrite. In het Genealogysk Jierboek 1994 staat een artikel
van Hein Walsweer over de Broekster Rouckema’s en hun
swannekrite: de Sickinga of Broekster zwanenjacht. Zijn doorwrochte stuk illustreert hij met een kaart van B. Schotanus
van de grietenij Doniawerstal uit 1689/90. Op die kaart heeft
hij echter niet de begrenzing van de swannekrite aangegeven.
Daarom zijn twee verkoopakten uit respectievelijk 1616 en
1710 van dit recht in de omgeving van het dorp Broek, in de
grietenij Doniawerstal, zo interessant. In deze akten wordt
het gebied en de begrenzing omschreven aan de hand van
veel veldnamen en namen van waterwegen. Dankzij de vele
toponiemen in deze twee oude akten is de ligging van de
Sickinga of Broekster zwanenjacht te reconstrueren.

Sickinga zwanenjacht bij Broek
Een zwanenjacht is het grondgebied waarop iemand het recht heeft om zwanen te houden en er op te
jagen. Een ander woord voor zwanenjacht is zwanendrift. In Friesland wordt zo’n gebied een swannekrite
genoemd. Door aanpassingen in de wetgeving bestaan er nu geen zwanenjachten meer in Nederland. Twee
verkoopakten geven een inkijkje in de ligging en grootte van de Sickinga of Broekster zwanenjacht.

De bedreigde zwaan. Schilderij
door Jan Asselijn, circa 1650.
(Rijksmuseum)
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H

et oude recht van het houden en bejagen van zwanen, een zwanenjacht, kwam vooral toe aan de adel
en aan eigenerfden. Het bezit van het recht van een
zwanenjacht gaf de eigenaar status en het recht tot exploitatie van zijn zwanenpopulatie. Zwanengebraad op tafel
was luxueus; de jonge dieren, het vlees en de veren konden
worden verkocht. De zwanen van de eigenaar van zo’n krite
waren gemerkt, bijvoorbeeld door stukjes af te snijden van
de poten en/of de snavel.

Zo’n swannekrite kan een behoorlijke afmeting hebben, tot
meer dan duizend hectare. Ze is een zakelijk recht voor een
begrensd gebied, voor het grootste deel op de gronden en
wateren van derden. Die derden mogen de zwanen op hun
landerijen niet verstoren of bejagen. Kortom: ze moeten die
vogels en hun nesten op hun gronden gedogen.
In oude koopcontracten wordt soms melding gemaakt van
een zwanenmerk – een eigendomsmerk – of zwanenjacht
behorend bij een boerderij of state. Helaas ontbreken vrijwel

Verkoop met tien medailles aan een band

cke deze zwanenjacht, gelegen in de dorpen Ouwsterhaule,
Broek en Goingarijp, geheel zelf mag genieten en gebruiken.
De koopprijs bedraagt 275 carolusgulden, dat nu gelijk staat
aan € 4.151,67. De jaarlijkse verplichte levering van twee ‘levendige’ zwanen wordt kwijtgescholden. Bovenop dit bedrag
moet de koper ook nog een band van een hoed leveren, die
gegarneerd en gestoffeerd is met tien medailles. Kennelijk
is dit een geschenk bij de koop geweest. Helaas wordt in de
akte niet de naam van de verkoper genoemd, evenmin aan
wie de zwanen niet meer geleverd hoeven te worden.
De limieten (grenzen) van de zwanenjacht worden in deze
akte omschreven. De vermelde water- en veldnamen zoals
die in de akte staan, zijn cursief vermeld. Sommige wateren
worden dubbel genoemd, eigen aan het soms rommelige van
de akte, en andere namen kunnen vrijwel niet gelezen worden,
daar staat een vraagteken tussen haakjes. Niet alle namen
kunnen herleid worden naar de tegenwoordige namen.

In zwanenboeken staan de
namen van de bezitters van
het zwanenrecht. Tekeningen
van de eigendomskenmerken
op poten en snavels laten
zien welke zwaan aan wie
toebehoort. (Tresoar)

De oudst bekende eigenaar van deze Broekster zwanenjacht is mr. Idzert van Sickinga, die in 1544 student is aan
de universiteit van Leuven. Hij wordt na zijn afstuderen
advocaat voor het Hof van Friesland. Later, in de periode
1558 tot zijn dood in 1575, is hij raadsheer in dit Hof. Hoe
Idzert in het bezit van de zwanenjacht gekomen is, is niet
goed bekend. Mogelijk heeft hij dit geërfd van zijn ouders:
Abbe Idsckez Sickinga, dorpsrechter van Ouwsterhaule, en
Oeg Oege Rouckemadr van Albada. In 1616 weet neef Tjalcke
van Sickinga, zoon van Idzerts broer Oege Sickinga (†1571),
vijfzesde deel van deze zwanenjacht te kopen. Zulke delen
zijn ontstaan door vererving. Tjalcke van Sickinga woont
ten tijde van de aankoop op Sickinga State in ’t Wold (later,
sinds Albertina Agnes, Oranjewoud geheten) in Schoterland.
Hij heeft er samen met Rienck Dekema de leiding over de
Dekema, Cuyck en Foeyts-veencompagnie.
In de bekendmaking van verkoop in 1616 wordt al iets duidelijk over de ligging van de swannekrite. Daarin staat dat Tjal19

ZWANENJACHT
De grenzen lopen door Broek en Goingarijp in de
Goingrijpster poelen oostwaarts en verder de slachten (de
Oude Slachtedijk) langs bij Haije Siurdts waedt komende
(grenzend) aan de zwanenjacht van Douwe Roorda
[1536-1601, begraven in Terkaple], en dan van daar voorts
langs den scheen aan Snickswagerackers lopende door naar
den Jouwer en binnen de slachte komende de zwanen van
Sickinghajacht op de landen en wateren van wijlen Ulcke
Hoytema [grietman 1550-1558] die op de Jouwer woonde
en ter plaatse daar ‘sijnen erven merck praetenderen te
hebben strekkende de voorschreven crytte en lymiten’
van de zwanenjacht (…) westwaarts in het dorp Ouwsterhaule door de Sypen aan ‘sygelegers’ en voorts aan
Tyetsesloot en in de oldenweij of wech en oost mede in de
groote ende cleine wiellen beiden in het dorp Ouwsterhaule en zo voorts omme varende achter het feenlant in
foocklante na de dolte en zo voorts langs in Oeyemeer (?)
van daar voorts door de watering genaamd de ghoeseholle
schapewiell en Stede (?) Wiel het Spijckerboor ende voorts
langs Sneecker …(?) in Goynryperpoelen en in Doedewiell
liggende in voorschreven Goingarijp ende in de Groote
en kleine Scharwielen en crypewiell (?) Allertswiel en in de
blocksloott en bansloott en alzo voorts in Doedewiell ende
Goingrijpster poellen voorts zoals voormaals mr. Idzart van
Sickingha gepossideert en gebruikt heeft (…).

> Door de namen te herleiden
naar de huidige benamingen
is het mogelijk om een
kaart met de grens van deze
zwanenjacht te maken.
De oude dorpsgebieden
van Broek en Goingarijp
liggen volgens het
historische en geografische
informatiesysteem
HisGIS grotendeels
binnen de zwanenjacht.
De dorpsgebieden van
Ouwsterhaule, OuwsterNijega, Boornzwaag
in Doniawerstal en
die van Uitwellingerga
en Oppenhuizen in
Wymbritseradeel liggen er
volgens HisGIS deels binnen.
De kaart van Wopke Eekhoff
uit 1850 van de grietenij
Doniawerstal toont een nog
ongeschonden landschap.
Hoewel deze zwanenjacht
toen al niet meer bestond,
kunnen daarom op deze
kaart wel alle grenzen van
de zwanenjacht worden
getrokken. (Tresoar, belijning
door auteur)
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Deze verkoop roept drie reacties op. Die zijn in de kantlijn
van de akte bijgeschreven. Jan Henrix Coops van Kuinre en
Christoffel Henrix van Kampen stellen dat zij door vererving
recht hebben op een zesde deel van deze zwanenjacht.
Wlcke Gerrits en zijn oomzegger claimen dat hun voorouders rechten hebben op hun zwanenmerken en zwanencrytte
binnen de Sickingazwanenjacht voor zover die gebieden binnen Ouwster-Nijega en de poelen van Ouwsterhaule liggen.
Dan is er juffr. Saepck (Erasmusdr) van Douma. Zij maakt
bezwaar voor haar zelf en als moeder van haar kinderen bij
wijlen jr. Bartholt van Douma [ca 1567-1615], haar voormalige
echtgenoot. De wateren waar zij rechten op meent te hebben
zijn Tietsesloot, de Ee, Jenjemeeren en voorts om foockel fenne
heen. Ze woont in 1605 op Douma State te Hallum en maakt
in 1647 op Douma State te Langweer haar testament op.
Al deze protesten worden bij het Nedergerecht ingediend.
Op 22 augustus 1616 wordt de koop aan Tjalcke van Sickinga
toegewezen met behoud van de ingebrachte claims.
Later is Gerrit van Sickinga, zoon van Tjalcke van Sickinga en
Maria van Siercksma, door vererving de eigenaar van deze
zwanenjacht, voor datzelfde vijfzesde deel. Gerrit is secretaris van Schoterlandse Veencompagnie en woont eveneens te
Schoten (Schoterland, op de plek van het huidige Voormeer).
Zijn zwanenjacht wordt uiteindelijk verkocht aan Sibrant Jans
Echten die al het zesde deel van de zwanenjacht bezit en zo
het geheel verwerft.

In 1710 wordt de proclamatie bekend gemaakt van een koop
door Allard van Burum, grietman van Doniawerstal, en raad
ter admiraliteit te Harlingen, en zijn vrouw Catharina Johanna
van Eysinga, echtelieden te Langweer. De verkoper is dus [ds]
Regnerus Meijlema verbi divini minister [predikant] op Langweer
als curator over de minderjarige kinderen van wijlen de bijzitter Sibrandus van Echten. De koop betreft een huis en tuin in
Langweer en een zwanenjacht, de Broekster zwanenjacht.

In 1710 lopen de grenzen van deze zwanenjacht kort
gezegd door: ‘den gehelen dorpe Broeck, Goingarijp en
Goingarijper poelen oostwaarts voorts de Slachte langs
aan Saaunvoet, komende alzo aan de swanenjacht van
wijlen Douwe Roorda nu jr. Albada en van daar voorts
langs de Scheen of wel Scheydinge aan Snick-swagerackers, lopende door naar de Joure, en buiten of ook
binnen de Slaghte komende de swanen van Sickinga
of Broeksterjacht voorschreven nu hier verkocht op
de landen en in de wateren van Ulcke Hoijtsma op de
Joure voorschreven nu de welgeboren Heere Hessel
Vegilin van Claerbergen oud en substituit grietman over
Haskerland toebehorende, streckende mede voorts
de voorschreven limiten en krijte achter uit den dorpe
Broek, westwaarts in den dorpe Broek, westwaarts in

den dorpe van Ouster Haule door de Zijpen, aan wijlen
Sije Jelgers ende voorts aan Tzietse Sloot, of wel de dijcksloot tot het einde van de Rien, in de olde weij ofte dracht
en oock mede in de grote en kleijne wielen, de grootste
genaamt Haulster-wiel of Boonlands-poel en de kleijne
wiel genaamt boonwiel, leggende in den dorpe Ouster
Haule voorschreven en alsoo voorts omvarende achter
het feenland of boonlandt, in de dolte, langs de famme
wiel, brecken, kaij en achter Fokle fenne om de Jeniemeer,
en van daar voorts door de wateringen, door langhstarts-poel, goesse holle en Eesgewiel, Schapewiel, grote en

kleine scharwielenen de Corneswielen, ellerts wiel, en in de
block-sloot ende bansloot en also in de dodewiel of blindewiel genaamt en in de Goingarijper poelen voorschreven,
voorts soodanigh en andersins dese Swanejacht magh
strecken (…).
De koopsom op 3 juli 1710 is 600 carolusgulden, de vastigheid voor 500 en de zwanenjacht voor 100, wat vandaag de
dag zou neerkomen op € 889,69. De vroegere bezwaren
waren al lang van tafel, het gehele zwanenrecht was intussen
in een hand gekomen. <
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Nr. 1616
1710
Sypen
Zijpen
Tyetsesloot
Tzietze Sloot
Oldenweij of wech
olde weij ofte dracht
Groote ende cleine wiellen
grote en kleijne wielen
Feenlant in foocklante
feenland of boonlandt
dolte
dolte
ghoeseholle
goesse holle
Spijckerboor
Groote en kleine Scharwielen
grote en kleijne wielen
			
blocksloott
block-sloot
bansloott
bansloot
famme wiel
brecken
kaij
foockel fenne
Fokle fenne
Jenjemeeren
Jeniemeer
langh-starts-poel
Doedewiell
dodewiel of blindewiel
Goingrijpster poellen
Goingarijper poelen

1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Detail van de koopakte uit
1616, met in de kantlijn erbij
geschreven de protesten.
(Tresoar)

Fryske Akademy
Beanlannen en Foklefinne
Goezzekop
Spikerboar
Noord: Annewiel
Zuid: Scharrewiel
Bloksleat
Fammensakker
de Kaei
Foklefinne
Jentsjemar
Langstirtepoel
Blynpoel
Goaijingearypsterpoellen

Heden
Alde Wei
Gravepuoltsje
De Dolte
Gudsekop
Annewiel
Skarrewiel
Bloksleat
Bânsleat
Fammensrakken
De Brekken
De Kaai
Jentsjemar
Langsturtepoel
Bokkewiel
Goaiïngarypster Puollen

Namen
Veel van de benamingen in de
akte uit 1710 komen ook voor
in de akte uit 1616. Niet alle
in de akten gebruikte land- en
waternamen zijn aan de huidige
benamingen te koppelen. In de
tabel is per naam de benaming
gegeven uit 1616 en 1710,
aangevuld met de veldnaam uit
de Collectie Fryske Akademy,
1938-1960 en met de huidige
door de provincie vastgestelde
waternamen.

Met dank aan Theewis de Jong die
me op de akten van 1616 en 1710
over de zwanenjacht opmerkzaam
maakte (Tresoar, DON 103 8 en
DON 17 135).
Gerard Mast (Gorredijk, 1944)
publiceert onder meer over de
historie van Friese eendenkooien. Eerder dit jaar verscheen
zijn boek Eendenkooien in Fryslân
1450-2015.
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HANS KOPPEN

Leerschool voor het leven
Liepen er omstreeks 1735 aan het hof van de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso (1711-1751)
vrijmetselaren rond? Was de stadhouder wellicht zélf een vrijmetselaar? Het zijn denkbeelden waar Friese
vrijmetselaren zich graag mee vleien, ondanks het feit dat het bewijs voor deze gedachten zeer zwak, zo
niet non-existent is. Zeker is echter wel dat in 1782 de eerste Friese vrijmetselaarsloge De Friesche Trouw in
Leeuwarden werd opgericht.

doelstelling sloot het gezelschap aan op de burgerlijke vernieuwingsidealen. De leden van die vereniging, ‘een Nobel
en oudt Friesch Caracter van een rechtgeaert vriendhoudent
gezelschap’ zoals zij zichzelf omschreven, kwamen namelijk
bij elkaar om ‘…in alle bescheiden vriendelijkheid, met wellevendheid gepaard, de aangename en gezellige samenleving
weer tenminste onder een klein aantal mannen te doen herleven en door vrije en ongedwongen gesprekken onderling aan
elkaar lering en verbetering en ten algemene nutte werkzaam
te zijn’. Anders geformuleerd: Constanter was een sociëteit
die niet alleen gericht was op gezelligheid en persoonlijke
ontplooiing, maar die ook de verheffing van de maatschappij
nastreefde. Daarmee leek Constanter in doelstelling, maar
niet in werkwijze, op de vrijmetselarij.
Naast Constanter was in Leeuwarden van 1780 tot 1782
de vrijmetselaarsloge L’Esprit du Corps gevestigd, een loge
verbonden aan het toentertijd in die stad gelegerde cavalerie
regiment Graaf van Rechteren. Militaire loges waren ambulant, dat wil zeggen dat wanneer het legeronderdeel naar
elders werd overgeplaatst zij meeverhuisden. Veel binding
met de lokale samenleving had zo’n militaire loge dus niet.
De Leeuwarder loge had echter ook een aantal burgers,
meest bestuurders en hoge ambtenaren, als lid aangenomen. Deze burgers besloten in 1782 om een eigen, permanente vrijmetselaarsloge op te richten, niet langer afhankelijk
van militaire aanwezigheid. Leden van Constanter konden, als
zij wilden, tot de nieuwe loge toetreden, evenals leden van
de besloten, deels doopsgezinde sociëteit Door Vrijheid en
IJver. De oprichters van de maçonnieke loge waren notabele
Friezen, waaronder Wilco baron thoe Schwartzenberg en
Hohenlansberg, grietman van Wonseradeel, dijkgraaf en

Gedeputeerde van Friesland; Johannes Bergsma, jurist en
koopman; Arent van Glinstra, grietman; Epeus Wielinga
Huber, stadsrentmeester van Leeuwarden en Petrus Schik,
commies van de Staten van Friesland. Op 11 februari 1782
zag loge De Friesche Trouw het levenslicht.

Die Logenbrüder. Schilderij
door Lovis Corinth, 1898.
(Lenbachhaus, München)

Vrijmetselarij in onrustige tijden
De tweede helft van de 18de eeuw was een tijd van grote en
toenemende politieke verdeeldheid. Prinsgezinden (orangisten) en patriotten bestreden elkaar fanatiek. Binnen de
beslotenheid van de loges konden zij echter goed met elkaar
verkeren, mede omdat politiek en geloof daarin ‘verboden
onderwerpen’ waren. De broeders van de Leeuwarder loge

Wat is vrijmetselarij?

Aanname van een vrijmetse
laar in de 18de eeuw.
(Vrijmetselaars Museum)
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D

e leden daarvan waren vooral te vinden onder het
patriciaat van dit gewest. De oprichting van de loge
reflecteert de idealen van de Verlichting. Hierdoor
was de loge nauw verbonden met de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen van de 18de eeuw.
De 18de eeuw wordt de tijd van de Verlichting genoemd, de
culturele stroming die uitgaat van het gebruik van de rede
om wereld en mens te begrijpen en die ieders recht op een
eigen mening benadrukt. Met ‘Mens, durf te denken!’ riep
de Duitse filosoof Immanuel Kant de verlichte burger op om
zelfstandig naar waarheid te zoeken. De Verlichting bepleit
een optimistisch en democratisch mensbeeld: mens en

samenleving zijn in staat zich te ontwikkelen en te verbeteren
en om zichzelf in vrijheid te besturen. Mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Dit zijn alle waarden die ook tegenwoordig nog ten grondslag liggen aan het maçonnieke gedachtegoed en die vrijmetselaren proberen te realiseren.

Lering en verbetering
Niet alleen filosofisch, maar ook sociaal gezien was de 18de
eeuw een periode van verandering. In die tijd kwam namelijk
het genootschapsleven tot bloei. Zo was in Leeuwarden van
1748 tot 1795 het gezelschap Constanter werkzaam. In zijn

Oud-patriottenleider, vrijmetselaar en burgemeester Hayo Tuinhout
richtte in 1796 in Harlingen de vrijmetselaarsloge Deugd en IJver op.
Schilderij toegeschreven aan Taco Pieters Scheltema, 1799. (Het
Hannemahuis)

Weinig organisaties spreken zó tot de verbeelding, en weinig organisaties zijn zó omgeven met verhalen en geheimzinnigheden als de vrijmetselarij. In het verleden heeft
die besloten organisatie het daar ook zelf wel naar gemaakt. Open over hun manier
van werken, doel en leden waren de loges niet bepaald. Vrijmetselarij is wel omschreven als ‘een leerschool voor het leven’. In zijn kern is het een denkmethode die, met
behulp van door de traditie aangereikte verhalen, symbolen en rituelen, de vrijmetselaar doen nadenken over zichzelf en over ethische en zingevende vraagstukken. Een
vrijmetselaar stelt zich daarbij vragen als: Wie ben ik, wat wil ik met mijn leven, hoe sta
ik tegenover mijn medemens en wat is mijn rol in de samenleving? De vrijmetselarij
heeft geen leer, is geen religie en propageert geen ideologie, maar helpt haar leden
om na te denken over dit soort persoonlijke vragen. Wát de vrijmetselaar daarbij denkt
is geheel aan hemzelf. Niemand schrijft hem antwoorden voor of geeft een oordeel
over zijn gedachten en opvattingen. De vrijmetselarij is officieel begonnen in Londen,
in 1717. In dat jaar werd de eerste Grootloge opgericht. Over oudere wortels van de
vrijmetselarij in bouwgilden, Tempeliers of andere historische en mystieke organisaties
is in de loop der tijd veel gespeculeerd, maar nooit iets afdoend bewezen.
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houding kort daarvoor bij Goejanverwellesluis van prinses
Wilhelmina (1751-1820), zuster van de koning van Pruisen en
echtgenote van stadhouder Willem V (1748-1806). Opstandeling, staatsgreepleider, brigadegeneraal, later gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, Herman Daendels (1762-1818)
was een van de meer bekende leden van deze patriottische
expat-loge. Loge Deugd en IJver was in personele zin een
voortzetting van de opstandelingenloge Les Vrais Bataves.

Nadenken over levensvragen
Vrijmetselaar Rob Leemans (1949), redacteur van
het boek Geschiedenis van de vrijmetselarij in NoordNederland, volgde een maritieme opleiding en voer als
stuurman. ‘Op een gegeven moment ben ik geneeskunde gaan studeren. Daarna ben ik jarenlang werkzaam
geweest als traumachirurg, in het ziekenhuis te Leeuwarden en ook in het leger bij uitzendingen naar Afghanistan en Irak. In mijn werk maakte ik heel veel uren. Toch
Rob Leemans. (Eigen foto)
wilde ik niet alleen maar bezig zijn met medische zaken.
Andere, meer levensbeschouwelijke en filosofische onderwerpen hadden ook mijn belangstelling. Op een openbare voorlichtingsbijeenkomst
maakte ik kennis met de vrijmetselarij. De vrijheid en het ondogmatische, maar ook
het sociale en vriendschappelijke bij de vrijmetselarij spraken mij aan. De vrijmetselarij
heeft vooral betekenis voor de leden daarvan. De loge is geen serviceorganisatie zoals
bijvoorbeeld Rotary, Lions of een goede-doelenclub. De loge heeft tot doel de leden in
staat te stellen een beter mens te worden. Niet een beter mens in de zin van zich beter
of verheven voelen boven een ander, maar om jezelf te ontwikkelen. De vrijmetselarij
heeft zeker toekomst. In mijn ogen zal er altijd behoefte zijn aan een plek waar mensen
in een vertrouwde omgeving kunnen nadenken over belangrijke levensvragen. Een plek
wat afgezonderd van het haastige en vluchtige daagse leven, een plek ook van veiligheid en van oprechte aandacht voor medemens en medebroeder.’

Deugdzaamheid en burgerzin

De Baanders Tempel in het
logegebouw te Sneek. (Foto
Jeroen Deen)

Gevelsteen met in de
vrijmetselarij vaker
voorkomende symbolen van
een passer en een winkelhaak
in het logegebouw De Friesche
Trouw te Leeuwarden. De
passer zou een symbool
voor de geest zijn en de
winkelhaak voor de stof, maar
de symbolen mogen op eigen
wijze worden geïnterpreteerd.
(Foto Rob Leemans)
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waren allemaal rechtgeaarde Friezen. Bij de logemaaltijden
dronken zij als hoogste gezag in het land niet de stadhouder,
maar de Friese Staten toe. De idealen van De Friese Trouw
– Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap – komen in het loge
zegel tot uitdrukking. Boer en edelman reiken elkaar daarop
de hand.
In Harlingen verzamelde oud-patriottenleider, vrijmetselaar
en burgemeester Hayo Tuinhout (1757-1811) in 1796 een
aantal vrienden en vrijmetselaren om zich heen en richtte
als tweede vrijmetselaarsloge in Friesland de loge Deugd en
IJver op. Deze Harlinger loge was sterk revolutionair gericht.
Een aantal van haar eerste leden was namelijk afkomstig
van de loge Les Vrais Bataves uit Duinkerken (1790). Deze
loge bestond uit naar Frankrijk gevluchte patriotten, in 1787
overhaast daarheen vertrokken na de inval van het Pruisische
leger in Nederland. Die inval was weer een reactie op de aan-

Historici karakteriseren de eerste helft van de 19de eeuw wel
als een wat futloze, burgerlijke tijd. De Orde van Vrijmetselaren staat dan onder leiding van Grootmeester-Nationaal
prins Frederik (1797-1881). Tijdens zijn bewind doofde het
patriottisch en democratisch vuur van de loges langzaam
uit. Deugdzaamheid en een enigszins benepen burgerdom
gingen het karakter van de loges in Friesland bepalen. Twee
nieuwe loges werden opgericht: Concordia Res Parvae Crescunt (1818) te Sneek en, wat later in de eeuw, Excelsior (1876)
in Dokkum.
De binding van de loges met de samenleving nam echter
toe. Zo zetten de Friese broeders zich in voor de slachtoffers
van rampen, zoals de desastreuze overstromingen in 1825 en
1861 en de vissersramp van Paesens-Moddergat in 1883. Ze
richtten ook verenigingen en hulporganisaties op die zich bezighielden met het bestrijden van alcoholisme en het bieden
van onderdak aan wezen en ongehuwde moeders. Vrijmetselaren werden daarnaast opnieuw en in toenemende mate
politiek actief. Van de progressief-liberale gemeenteraad van
Sneek werd na 1870 gefluisterd dat een groot deel van de
leden logeman was. In dezelfde stad waren vrijmetselaren
als maatschappelijk geëngageerde burgers betrokken bij de
oprichting van de Ambachtsschool.
Mogelijk dat deze maatschappelijke binding invloed had
op de teruggang van het logeleven; geleidelijk delfde in de
loop van de 19de eeuw het spirituele en vrijzinnig denken
binnen de loges het onderspit. Ook het spelelement binnen
het logeleven, zo sterk aanwezig in de begintijd van de vrijmetselarij, nam af. De aantrekkelijkheid van de vrijmetselarij
liep daardoor terug. Al dan niet tijdelijk sloten verschillende
Friese loges de deuren. Na verloop van tijd kwamen ze echter ook wel weer tot leven. In 1911 werd loge Ken U Zelven in
Heerenveen opgericht.

Het gebouw van de vrijmetselarij aan Bij de Put in Leeuwarden in
1976. (Historisch Centrum Leeuwarden)

Grootmeester Van Tongeren (1876-1941) werd in 1941 in
gevangenschap afgevoerd naar het kamp Sachsenhausen,
maar eerder in zijn hoedanigheid als verzetsstrijder dan als
vrijmetselaar. In het concentratiekamp kwam hij om het
leven. Ook verscheidene Friese logeleden overleefden de
oorlog niet.
Na de oorlog waren de Friese loges druk met het opbouwen
van hun maçonnieke organisaties en met het herstellen
van de aanzienlijke schade die door de bezetter in de loge
gebouwen was aangericht. Hoewel het logeleven al snel weer
op gang kwam, in de jaren vijftig tot zeventig zelfs weer opbloeide, leek de vrijmetselarij in de tweede helft van de 20ste
eeuw de aansluiting bij de maatschappij wat te verliezen.

Negatieve beeldvorming
De Tweede Wereldoorlog vormde een even duidelijke als uitermate pijnlijke cesuur in het logeleven. Hitler beschreef in
zijn boek Mein Kampf de vrijmetselarij als een volksvijandige,
subversieve organisatie en als zionistisch complot. Binnen
enkele maanden na de Duitse inval werden de Nederlandse
loges ontbonden en alle eigendommen geconfisqueerd.

Zegel van loge
De Friesche Trouw,
de eerste Friese
vrijmetselaarsloge,
opgericht in
Leeuwarden in 1782.
(Wikipedia)

Ondanks het feit dat na de jaren zestig vier loges in Friesland
werden opgericht – in 1970 loge Industria te Drachten, in 1984
loge Concordia Ad Libertatem te Sneek en in L eeuwarden de
loges Het Azuren Gewelf (1986) en Viglius (2015) – bleef het
lidmaatschap van de Orde procentueel gezien achter bij de
groei van de bevolking. De vrijmetselarij werd in de tweede
helft van de 20ste eeuw, zoals het boek Geschiedenis van de
vrijmetselarij in Noord-Nederland schrijft, bovendien ‘…ervaren
als een elitaire club. Dit imago van besloten en elitaire vereniging kan gemakkelijk worden geassocieerd met paternalisme,
gevestigde orde, oude waarden en traditie’.

Slachtoffer van eigen karakter
De gevolgen van deze beeldvorming zijn dat de Orde vanaf
de jaren negentig krimpt en de gemiddelde leeftijd van de
vrijmetselaren oploopt – alle inspanningen van de laatste
decennia om de vrijmetselarij bij de tijd te brengen ten spijt.
In zekere zin blijkt de vrijmetselarij het slachtoffer te zijn van
haar eigen karakter: beslotenheid wordt gezien als geheimzinnigheid, het volgen van oude tradities en gebruiken als
verstarring en het ontberen van een duidelijk maatschappelijk profiel als overbodigheid. Mensen zijn ook tegenwoordig
geïnteresseerd in het gedachtegoed van de vrijmetselarij en
willen graag een tijd meedoen, maar voor een levenslang
logelidmaatschap wordt steeds minder gekozen. Andere
bezigheden wegen al snel zwaarder, zeker als men volop in
het drukke leven staat. <

> Meer weten?
• Rob Leemans (red.), Geschiedenis van de vrijmetselarij in NoordNederland, Grou, 2020
• F. van Egmond (red.), Het
juweeltje van Sneek, De Baanders
Tempel, Sneek, 2018
Hans Koppen (Batavia, 1949) is
historisch-geograaf. In 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift
Het fenomeen van de geografische
ervaring.
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Passie voor boeken?

KORT NIEUWS

Monument
Hoornsterzwaag heeft met de ‘lawei’ (een mand
aan een stok) een eerste monument. De lawei stond
bekend als ‘het horloge van de veenarbeiders’. De lawei
omhoog betekende ‘pauze’ of ‘naar huis’. De mand
was eeuwenlang een vertrouwd element in streken waar
turf werd gewonnen en verdween eind 19de eeuw. Het
monument staat op de hoek van de Ds. Ten Catewei en
de By de Leijwei.
www.omropfryslan.nl

Maatwerk

Zoals u dat wenst
Aantrekkelijk geprijsd

(Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam)

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

Impressionisten
De collectie Franse impressionisten uit Museum
Boijmans Van Beuningen komt volgend jaar naar het
Fries Museum. Met het Rotterdamse museum wordt
een grote tentoonstelling gemaakt over de invloed
van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst,
met landschappen van Franse meesters als Monet en
Cézanne, maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris
en Weissenbruch. De tentoonstelling ‘À la campagne!

Industrieweg 7A - Sint Nicolaasga (0513) 431789

www.jaring.nl

De Tiid
Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward is 7
september geopend door koning Willem-Alexander. In
het gebouw uit 1614-1617 zit een bibliotheek, gemeenteloket, museum, gemeentearchief en café. Het monumentale stadshuis van Bolsward is gerestaureerd tot
ontmoetingsplek voor de bewoners en kwam er nadat
de gemeente Bolsward in 2011 opging in de nieuwe
gemeente Súdwest-Fryslân.
www.omropfryslan.nl
Waling
Dykstra
De nije eigener
fan it hûs yn
Holwert dêr’t
Waling Dykstra
(1821-1914) oan
de Hegebuorren wenne, wol
der in museum/
skriuwershûs fan
meitsje.
www.lc.nl

(Foto Stichting Interieurs in Fryslân)

Plaquette
De herdenkingssteen uit 1995 met 38 oorlogsslachtoffers op de Got Tjark-tsjerke op Schiermonnikoog is
vervangen door een nieuwe plaquette. Er zijn negen
namen bijgekomen. Bovendien staan de exacte locaties
erbij waar ze zijn omgekomen. Eilandbewoner Arend
Maris verdiepte zich in de geschiedenis en schreef van
de 47 oorlogsslachtoffers hun levensverhaal op.
www.omropfryslan.nl

(Foto Omrop Fryslân)

(Foto Arend Maris)

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

Franeker geschiedenis
De nieuwe audiotour ‘Stemmen uit de muren’ verhaalt over de geschiedenis van Franeker. Zo ‘vertelt’
burgemeester Pieter Ens in 1592 over de bouw van
het stadhuis. Het verhaal is ingesproken door Josse
Pietersma, een van de medewerkers aan het project.
Stickers met een QR-code hangen op 54 plekken in de
stad, via die code komen bezoekers op de website met
de fragmenten.
www.omropfryslan.nl

(Museum Martena)

(Foto Koloniën van Weldadigheid)

Werelderfgoedstatus
Een aantal voormalige kolonies van de Maatschappij
van Weldadigheid heeft de status van UNESCO Wereld
erfgoed gekregen. Het gaat om Frederiksoord, Wilhelminaoord, Veenhuizen en Wortel. Voor die status is al
jaren gelobbyd. De kolonies Merksplas, Ommerschans
en Willemsoord zijn eerder uit de nominatie gehaald.
Zo is Willemsoord niet ‘authentiek’ genoeg meer na de
aanleg van een grote weg in het gebied en de ontwikkeling tot een gewoon dorp.
www.omropfryslan.nl

Rijkserfgoedlab
Het Rijkserfgoedlab
van de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed heeft
in Museum Martena in
Franeker verschillende
objecten onderzocht met
mobiele onderzoeksapparatuur, waaronder
handschoenen en
brieven uit de Tweede
Wereldoorlog. Een portret van Redbad (Radboud) werd
met röntgenstralen en een laserapparaat geanalyseerd
om de ouderdom van het schilderij te kunnen bepalen.
www.omropfryslan.nl

(Foto Omrop Fryslân)

Het Franse licht van Maris tot Monet’ is te zien van
19 februari tot en met 17 juli 2022 en is onderdeel van
de Friese triënnale Arcadia, waarin met een uitgebreid
cultureel programma 100 dagen lang wordt stilgestaan
bij maatschappij, landschap en erfgoed.
www.friesmuseum.nl

Boekenkasten voor opbergen. Exclusief bij Jaring de Wolff.
Als uw passie het verzamelen van boeken is, dan heeft De Wolff de oplossing om ze op een fantastische manier op te bergen. Verkrijgbaar van klassiek
tot uiterst modern, maar een bibliotheek van De Wolff is altijd maatwerk. Ga voor meer info www.jaring.nl en vraag via info@jaring.nl informatie aan.
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Muurschilderingen
In Bakhuizen zijn tijdens de verbouwing van
het oude café Bleeker
vier muurschilderingen
ontdekt. De schilderingen zijn in de Eerste
Wereldoorlog gemaakt door een Belgische soldaat die
naar Bakhuizen was gevlucht. Op de tekeningen is te
zien hoe de Belgen tegen de Duitsers vochten in de Eerste Wereldoorlog. De soldaten staan met geweren en
kanonnen tussen de bomen. Doordat er in de muur is
geboord, zijn de schilderingen beschadigd. Wat er met
de schilderingen gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.
www.omropfryslan.nl
Historische
interieurs
Stichting
Interieurs in
Fryslân heeft
930 woningen
en boerderijen
in de gemeente
Waadhoeke
onderzocht
op historische
interieurs.
Een derde
daarvan is als
‘zeer waardevol’ aan te merken. Bijzonder was dat
er een aantal blikken sierplafonds is aangetroffen,
met name in Franeker. Die plafonds waren begin
20ste eeuw in de mode. Er is veel bewaard gebleven,
maar ook veel historische elementen zijn in de
sloopcontainer verdwenen. De stichting pleit voor meer
bewustwording.
www.omropfryslan.nl
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Jan Loman

Impressie van de tentoonstelling. (Tresoar,
foto Haye Bijlstra)

Grensoverschrijdend als titel van de tentoonstelling met werk van Jan Loman
(Bolsward 1918 - Beetsterzwaag 2006) bij
Tresoar is goed gekozen. De veelzijdige
autodidact beheerste verschillende disciplines; van etsen tot schilderijen en van
haiku tot grafisch werk. Veel werk is op de
tentoonstelling te zien.
Jan Loman behoorde
tot de avant-garde van
de noordelijke kunst in
de jaren zestig en was
medeoprichter van kunstenaarsgroep NU.
Jan Loman ontwierp
dit logo in 1965.

Met uiteenlopende
materialen schiep de
kunstenaar ruimte in woord en beeld. De
wadden vormden een grote inspiratiebron.
Ruimte, overzicht en horizon zijn terugkerende elementen in het landschappelijke,
abstracte en tekstuele beeldende werk. Zijn
iconische beeldmerk voor de Waddenvereniging uit 1965 wordt nog steeds gebruikt.
Indrukwekkend is zijn productiviteit en
beheersing van uiteenlopende materialen.
Met vlakken op doek, in hout en metaal
verbeeldde hij het landschap. Daarnaast
was hij literair actief en schreef ruim tachtig haiku, die in een bundel zijn verzameld.
door wind en water
vertekenen golfribbels
rots, wad en woestijn
Naast het werk wordt ook het leven van
Loman beschreven (hij studeerde geodesie, werkte als civiel landmeter) en zijn
er persoonlijke eigendommen als notitieboekjes te zien.
De tentoonstelling vormt een dubbelexpositie
met Galerie Bloemrijk Vertrouwen (Aldtsjerk)
en is te zien tot en met 31 oktober.
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BOEKEN KORT
Frisian of the Early Middle Ages
John Hines en Nelleke IJssennagger-van der Pluijm (ed.)
Boydell & Brewer, Boydell Press,
Suffolk, 2021
438 p. | isbn 9781783275618
€ 89
Thematische studies in dit boek laten zien hoe
divers ‘Friezen’ in verschillende plaatsen en contexten konden zijn. Ze putten uit een reeks multidisciplinaire bronnen en methodologieën om
een uitgebreid scala aan sociale, economische en
ideologische aspecten van de vroeg-Friese cultuur
te verkennen, van Zeeland in het zuidwesten tot
de Noord-Friese regio in het noordoosten.
Prinsentuin
Els van der Laan-Meijer en Willemieke Ottens
Noordboek, Gorredijk, 2021
88 p. | isbn 9789056158095
€ 17,90
Halverwege de 17de eeuw werd de Prinsentuin in
Leeuwarden als lusthof aangelegd door stadhouder Willem Frederik van Nassau. In 1819 gaf
koning Willem I de hoftuin terug aan de bewoners
van de stad. Lucas Pieters Roodbaard ontwierp
een aaneengesloten groenstructuur op het
bolwerk. Zijn collectie ontwerptekeningen geeft
inzage in de aanleg vanaf 1821 tot ongeveer 1846.
Tuinarchitect Lucas Pieters
Roodbaard (1782-1851) en de
landschapsstijl
Rita Radetzky
Noordboek, Gorredijk, 2021
446 p. | isbn 9789056157517
€ 49,90
Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851)
werkte in de landschapsstijl die zich kenmerkt
door kronkelpaden, slingervijvers, open en dichte
tuindelen en tuinsieraden zoals priëlen. Hij was
favoriet binnen een groot netwerk van de Friese,
Groninger en Drentse elite en ontwikkelde een
eigen stijl waarin zijn beeldend vermogen een
grote rol speelde.
Macht, bezit en ruimte
Hildo van Engen, Han Nijdam en
Kaj van Vliet (red.)
Uitgeverij Verloren, Hilversum,
2021
640 p. | isbn 9789087048754
€ 39
Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de
middeleeuwen bij het afscheid van J.A. (Hans)
Mol als bijzonder hoogleraar Geschiedenis van
de Friese landen in de middeleeuwen aan de
Universiteit Leiden. De bijdragen zijn een ode aan
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het langzaam veranderende landschap, rechtsinstellingen en machtsstructuren die eeuwenlang
standhouden, kastelen, kloosters en andere
gebouwen.
Reflecties
Gosse Koopmans
DeRyp, Koudum, 2021
120 p. | isbn 9789083163819
€ 22,50
Kunstenaar Gosse Koopmans
(1957) verhuisde in 2019 van Eastermar naar het
Groningse Warfhuizen, alwaar zijn werk vernieuwende impulsen krijgt. Naast een uitvoerige
inleiding van Susan van den Berg over het werk
van Gosse Koopmans bevat het boek foto’s van
Koopmans’ kleurrijke schilderijen, krachtige tekeningen en imposante panorama’s.
It Libben fan de Hillige Martinus
Venantius Fortunatus
(oersetting Klaas Bruinsma
en Joop Zeinstra)
Elikser, Ljouwert, 2021
90 s. | isbn 9789463653558
€ 18,50
It is de lêste oersetting (út it Latyn) fan Klaas
Bruinsma (1931-2018), dien makke en bewurke
troch Joop Zeinstra. Fortunatus wie in let-kristlik
dichter út de 6e iuw, ien fan de belangrykste
dichters út de Merovingyske tiid. Sint Martinus is
ferneamd om syn goedens en syn ienfâldige libbenswize. Mannich tsjerke, ek yn Fryslân, is oan
him wijd.
Als de kippen erbij
Hessel Bouma
Uitgave in eigen beheer,
Aldeboarn, 2021
272 p. | € 20 (te bestellen bij
hesbouma@hotmail.com)
Uitgebreide herdruk van amateurhistoricus Bouma over zijn leven en over
verzetsstrijder Gerard Reeskamp (1899-1970), die
hij als kleine jongen leerde kennen toen hij was
ondergedoken bij de Bouma’s in Scharnegoutum.
Doorgehaald, maar niet uitgewist
Arend Maris
Uitgeverij Louise, Grou, 2021
296 p. | isbn 9789491536816
€ 27,50
Op 4 mei 1995 is op
Schiermonnikoog een
gedenksteen onthuld met daarop de namen
van eilandbewoners die, waar ook ter wereld,
tussen 1940-1945 door oorlogsgeweld zijn
omgekomen. De levens van deze 47 mensen zijn
bijeengebracht in dit boek.

De stem van het water
Hylke Speerstra
Noordboek, Gorredijk, 2021
400 p. | isbn 9789056157920
€ 24,90
Omnibus van vier verhalenbundels (Kop in de wind, De laatste
echte schippers, Schippers van de
zee en Bij nacht en ontij) met getuigenissen van
de vroegere schipperij, een hard bestaan voor
schipper, zijn vrouw en kroost. Van Ameland tot
Maastricht sprak Hylke Speerstra met tientallen
schippers en hun vrouwen.
Twee Vrouwen Twee Levens
Aly van der Mark e.a.
Het Nieuwe Kanaal,
Leeuwarden, 2021
136 p. | isbn 9789492457530
€ 22,50
Geschiedenis van twee onbekende Friese vrouwen uit de 19de eeuw. Ze
kwamen uit dezelfde familie en wisten van elkaars
bestaan, maar toch verliepen hun levens totaal
verschillend. Jelske Vlaskamp, zuster van tuinarchitect Gerrit Vlaskamp, was het zwarte schaap
van de familie. Janke Diderika Vlaskamp, dochter
van chirurgijn Gerrit Arents Vlaskamp trouwde
met marinearts Doeke Hellema.
Koos van der Sloot
Annet Huisman, Bert Looper
e.a.
Noordboek, Gorredijk, 2021
144 p. | isbn 9789056158101
€ 22,50
Koos van der Sloot (1953-2018) maakte ruimtelijk
werk waarvoor het ei en het landschap van zijn
jeugd de inspiratie leverden. Zijn creaties zijn sterk
symbolisch en vaak verhalend. Gaandeweg werd zijn
werk abstracter en maakten de assemblages met
eieren plaats voor bouwkundige constructies. Het
boek bevat alle highlights van zijn werk en leven.
De onbekende wereld van
Henk Melgers
Doeke Sijens
Uitgeverij kleine Uil,
Groningen, 2021
160 p. | isbn 9789493170391
€ 29,95
De Groningse schilder Henk Melgers (18991973) stond vaak in de schaduw van tijdgenoten
als Altink, Wiegers en Dijkstra. Hij was lid van
De Ploeg en schilderde het landschap en het
boerenleven en maakte grafiek voor socialistische
en communistische publicaties tijdens de
crisisjaren. Na de oorlog schilderde hij magischrealistische, sprookjesachtige voorstellingen.

Douwe Gorter (1811-1876)
Eduard Visser
Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2021
105 p. | isbn 9789087049126
€ 17
Biografie van Douwe Gorter (18111876), doopsgezind dominee in
Staveren, Warns en Balk. Als student won hij met
een verhandeling over Plato in 1832 de gouden
medaille in een prijsvraag van de Universiteit
van Utrecht. Daarna ontwikkelde hij zich tot een
strijdbare vertegenwoordiger en – niet alleen in
eigen kring – bekende spreekbuis van het doperse
geloofsgoed zoals dit voor hem leefde.
Oerkommeling
Anne de Vries
Uitgave in eigen beheer,
Boelenslaan, 2021
220 p. | € 19,99
Anne de Vries (Leeuwarden,
1954) beschrijft zijn jeugd in een
arbeiderswijk, zijn schooljaren en ontdekkingsreizen door weiland en waterland. Zijn grote drang
naar vrijheid vormt de rode draad door het boek.
Justitie, detentie en voogdij, bloedbroederschap
en de fysieke en geestelijke mishandeling door
een tirannieke vader, dat alles liet zijn sporen na.
Spaces of enslavement
Andrea C. Mosterman
Cornell University Press, Ithaca,
2021
246 p. | isbn 9781501715624
€ 53,99
Tot de afschaffing van de slavernij in de staat New
York in 1827 profiteerden alle vrije New Yorkers
ervan. Door analyse van huizen, kerken en openbare ruimten laat Mosterman zien dat Nederlandse gemeenschappen in de 17de en 18de eeuw een
dagelijkse strijd voerden met zwarte New Yorkers
die manieren vonden om vrijheid te claimen en
weerstand te bieden aan onderdrukking.
Verhandeling over de aanleg van
vrouwen voor de wetenschap
Anna Maria van Schurman (vertaling Renée ter Haar)
Noordboek, Gorredijk, 2021
112 p. | isbn 9789056157678
€ 14,90
Anna Maria van Schurman (1607-1678) kreeg
als eerste vrouw in Nederland toestemming om
colleges te volgen. In dit korte essay uit 1641 legt
Van Schurman uit waarom het logisch is om meer
vrouwen toegang tot de universiteit te verlenen.
Bij de geactualiseerde vertaling zit een inleiding
van Angela Roothaan. Jacob Bouwman zorgde
voor de selectie van relevante brieven.

Informeer bij de boekhandel naar de beschikbaarheid. Vanwege papierschaarste verschijnen titels soms later dan aangekondigd.

Rangaku
Johan Mattelaer
Sterck & De Vreese, Gorredijk,
2021
176 p. | isbn 9789056157456
€ 24,90
De Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)
had handelsbetrekkingen met Japan vanuit de
basis in Batavia en kreeg toestemming om zich
te vestigen op het kunstmatige eilandje Deshima.
Daardoor kwam Japan in contact met de westerse
geneeskunde en de Nederlandse taal. Tot op
heden zijn er 350 woorden die in het Japans te
linken zijn met het Nederlands.
Lang haw ’k net nei skoalle west
Jouwert Jouwertsma (besoarge
troch Rients Aise Faber)
Hispel, Loenen aan de Vecht,
2021
208 s. | isbn 9789074516433
€ 19,50
Yn dit boek stiet Jouwert Jouwertsma (1857-1889)
syn wurk as skriuwer en dichter sintraal. Troch
histoarysk tafal binne syn hânskriften bewarre
bleaun en hûndert jier letter wer foar it ljocht
kommen. Hy hearde ta de Fryske ‘folksskriuwers’
en is in foarbyld fan hoe’t it Frysk ta libben kaam
by it gewoane doarpsfolk yn de 19de iuw.
Leeuwarden
Yme Kuiper & Henk Oly (red.)
Noordboek, Gorredijk, 2021
312 p. | isbn 9789056158491
€ 24,90
Erebundel voor Geart de Vries
bij zijn vertrek als directeur
van het Historisch Centrum Leeuwarden. Ruim
twintig auteurs leverden een bijdrage. Ieder essay
heeft betrekking op aspecten van de Leeuwarder
cultuur en geschiedenis of daarmee verbonden
personen. De stad beleefde een culturele revival,
bekroond in 2018 met de aanwijzing tot culturele
hoofdstad van Europa.
Houtstromen
Paul Borghaerts
Noordboek, Gorredijk, 2021
544 p. | isbn 9789056156886
€ 49,90
Dendrochronoloog Borghaerts
onderzoekt de herkomst van hout dat in NoordNederland gedurende 1600 tot 1950 gebruikt
werd om boerderijen te bouwen. Hij mat bijna
200 boerderijen in en onderzocht in archieven
oude akten, met name uit de 16e eeuw. Elke
onderzochte balk is op het jaar nauwkeurig te
dateren wat de ontwikkeling van de greidboerderij
tot in detail zichtbaar maakt.
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vanaf 30 september

17 oktober

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

tot en met 13 november

CHERCHEZ LA FEMME!
Lezing door Yme Kuiper over vrouwenlevens op
Dekema State te Jelsum, 1500-1800.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

VAN PARIJS TOT PYEONGCHANG
Tentoonstelling over het kaatsen en de Olympische
Spelen.
www.keatsmuseum.frl

1 oktober

21 oktober

MINI-SYMPOSIUM
Symposium en boekpresentatie ter gelegenheid van het
afscheid van Geart de Vries als directeur van Historisch
Centrum Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 13 november

LUCAS PIETERS ROODBAARD
Lunchlezing door Rita Radetzky over tuinarchitect
Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851).
www.tresoar.nl

HOGE LUCHTEN
Tentoonstelling ‘met schatten uit het Rijks’, schilderijen
uit de 17de-19de eeuw.
www.hannemahuis.nl

23 oktober

14 novimber

SPOREN VAN HET SLAVERNIJVERLEDEN
Lezing door Barbara Henkes over slavernij en Leeuwarden.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

KNEPPELFREED
Lêzing troch Peter Boomsma oer de ‘Slach op it Saailân’ (16 novimber 1951).
www.historischcentrumleeuwarden.nl

24 oktober

19 november

JE MAG WEL BANG ZIJN, MAAR NIET LAF
Lezing door Toni Boumans over de familie Bakker, die
een zware prijs betaalde voor hun houding tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

SYMPOSIUM
Symposium over het boek Dekema State Jelsum.
Biografie van een landgoed.
www.skbl.nl

2 oktober
LEEUWARDEN IN DE ZESTIENDE EEUW
Lezing door Meindert Schroor over de oudste rekeningen van het Old Burger Weeshuis.
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

21 november

28 oktober

HET GEHEIM VAN BONNEMA
Lezing door Klaas Arie Beks over het legaat van architect Abe Bonnema.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

ABDELKADER BENALI
Lezing door Abdelkader Benali in het kader van de
Maand van de Geschiedenis.
www.tresoar.nl

tot 1 december

31 oktober
3 oktober
HET LEVEN OP CAMMINGHABURG
Lezing door archeoloog Cuno Koopstra over de opgravingen bij Cambuur.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

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

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

7 oktober
FRIESLAND IN BEELDEN EN WOORDEN VAN
JAN LOMAN
Lunchlezing door Gerhild van Rooij over Jan Loman
(1918-2006).
www.tresoar.nl

vanaf 15 oktober
EVEN GOEDE VRIENDEN
Tentoonstelling over samenwerkingen en vriendschappen in de kunstwereld.
www.museumdrachten.nl

30

tot en met 9 januari 2022

tot en met 31 oktober

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

JAN LOMAN: GRENSOVERSCHRIJDEND
Tentoonstelling met werk van Jan Loman (1918-2006) in
Tresoar en Galerie Bloemrijk Vertrouwen in Aldtsjerk.
www.tresoar.nl

tot en met 31 oktober
KOOS VAN DER SLOOT
Tentoonstelling met werk van Koos van der Sloot
(1953-2018) in paviljoen Obe.
www.tresoar.nl

VERWACHT

6 november
GENEALOGISCHE CONTACTDAG
Deze editie staat in het teken van water, de binnenvaart,
schippers, schepen, familiegeschiedenis en sociale
omstandigheden.
www.tresoar.nl

10 oktober
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

AMERIKAANSE BOERDERIJ
Tentoonstelling over de Amerikaanse boerderij, een
type dat tussen 1923 en 1937 is gebouwd.
www.landbouwmuseumfriesland.nl

DE ENGELSESTRAAT
Lezing door Ad Fahner over de Engelsestraat in de
Vosseparkwijk.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

vanaf 11 november
ROCK-’N-ROLL IN FRYSLÂN 1960-2000
Tentoonstelling in paviljoen Obe over veertig jaar
rock-’n-roll met portretten en verhalen van 42 Friese
rockers.
www.tresoar.nl

Leven is ook doorgeven
Wilt u ook na uw leven van betekenis zijn voor de cultuurhistorie in Fryslân?

(Historisch Centrum Leeuwarden)

Beeld onder kalender: ‘Wurdum’ van Jentsje Popma. (Fries Museum, collectie provinsje Fryslân)

KALENDER

Door It Fryske Gea als begunstigde in uw testament op te nemen, beschermt
u het Friese erfgoed voor later.
Het is in november zeventig jaar geleden dat de
‘Slag op het Zaailand’ plaatsvond, beter bekend
als Kneppelfreed. Hoe zat dat ook alweer? Atte
Jongstra legt uit.
De volgende editie van Fryslân, nummer 6,
verschijnt op 24 november.

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