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JAN POSTMA

Een venster voor nieuwkomers

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
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roem. Skûtsjesilen is niet alleen topsport, het is ook traditie,
emotie en feest. De SKS draait op een groot aantal toegewijde
vrijwilligers, die er mede voor zorgen dat het skûtsjesilen is
uitgegroeid tot een van de grootste zeilevenementen ter wereld.

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

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

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

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

Te koop in de boekhandels en via www.frieslandpost.nl/webshop

Cover: Molukkers bij de moskee op kamp Wyldemerk,
1968. (Collectie Ghani van den Bergh)
twitter.com/htfryslan

Dit jaar zijn de Molukkers in Nederland nogal in het nieuws. Niet altijd even positief, maar daar zijn
gegronde historische redenen voor. Naar hier gehaald, afgedankt en in een hoek gegooid, zo voelen
Molukkers zich behandeld. Friesland kende drie, later vier Molukse woonoorden, waaronder de
Wyldemerk bij Harich. Hier gaan na rumoer elders de moslim-Molukkers wonen. In goede harmonie met
de omgeving, en onder bezielende en beminde leiding van Achmed Tan. Juist als hij op z’n brommer
de hadj naar Mekka wil ondernemen, overlijdt hij plotseling. Jan van Zijverden beschrijft zijn verhaal en
pleit voor een canonvenster over nieuwkomers naar Friesland aan de hand van Tan. Nu herinneren in
Gaasterland alleen een boom, een vijver en een trafohuisje aan dit bloeiende woonoord. De moskee doet
dienst als hobbyschuur in Haskerhorne.
Niet te missen deze maand is de herdenking van Kneppelfreed. Atte Jongstra zet voor ons de
gebeurtenissen nog een keer op een rij. De wellicht koppigste politicus die Friesland heeft gekend, was
Coert van Beyma. Jan Postma somt zijn dwarsigheden op.
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MOLUKSE GESCHIEDENIS

JAN VAN ZIJVERDEN

Achmed Tan verdient een
plaats in de Friese canon
Vrijwel elke Nederlandse provincie heeft inmiddels een eigen geschiedeniscanon. Bijna de helft van deze
regionale canons staat uitgebreid stil bij de geschiedenis van de Molukkers. Zo vertelt de Brabantse canon
hoe de dekolonisatie van Nederlands-Indië leidde tot de komst van Molukkers naar Lunetten, gaat de
Gelderse canon er prat op dat maar liefst twintig procent van de Molukkers in Gelderland terechtkwam
en zoomt de Drentse canon in op de Molukse acties in de jaren zeventig. In Friesland heeft het onderwerp
‘Molukkers’ de canon niet gehaald. Toch heeft ook Friesland een bijzondere Molukse geschiedenis.

> Bewoners van
woonoord Oranje met
rechts burgemeesters
vrouw Bontekoe-Hielkema.
(Collectie Moluks
Historisch Museum,
Den Haag)
< Met de solex van ‘oom’
Tjak voor de centrale
keuken in kamp Ybenheer.
(Collectie Moluks
Historisch Museum, Den
Haag)

zodat intussen kan worden gewerkt aan een definitieve oplossing. Samen met hun vrouwen en kinderen vertrekken de
Molukse militairen in het voorjaar van 1951 naar Nederland voor een tijdelijk verblijf. Tenminste, dat is het idee.

Dit is geen ontvangst
De Nederlandse overheid zoekt intussen met spoed woonruimte. Dat is nog niet zo eenvoudig in het naoorlogse
Nederland. De woningnood is hoog en er is nog maar net
opvang gerealiseerd voor zo’n 300.000 Indische Nederlanders. Uiteindelijk belanden de ruim 13.000 Molukkers in
kazernes, kloosters en landhuizen, in kampen van de voormalige werkverschaffing en in de voormalige Duitse concentratiekampen Vught (Lunetten) en Westerbork (Schattenberg).
In totaal gaat het uiteindelijk om ruim negentig ‘woonoorden’ verspreid over heel Nederland. Drie van deze woonoorden liggen in Friesland, de voormalige werkverschaffingskampen De Wite Peal bij Rohel en Ybenheer en Oranje
aan de rand van het Fochteloërveen. De voorbereidingen
zijn ronduit chaotisch. Burgemeester Gerlof Bontekoe van
Ooststellingwerf zegt op 7 maart tegen vertegenwoordigers

H
Achmed Tan en zijn vrouw
Margaretha Overwijk.
(Foto Leeuwarder Courant)
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et is begin 1950. Na bijna vijf jaar oorlog heeft
Nederland de macht in voormalig NederlandsIndië overgedragen aan de Indonesiërs. Veel
‘inheemse’ militairen die aan Nederlandse kant vochten, zijn
na de machtsoverdracht naar huis teruggekeerd of in dienst
getreden bij het leger van de voormalige vijand. Een groep
van drie-en-een-half-duizend Molukse militairen heeft nog
geen keuze gemaakt. Het zijn militairen in allerlei soorten
en m
 aten: van verschillende legeronderdelen, verschillende
rangen, verschillende leeftijden, verschillende eilanden en verschillende geloven. Eén ding hebben ze echter gemeen en dat
is hun Molukse achtergrond. En de meesten hebben gediend
bij het inmiddels opgeheven Koninklijk Nederlands Indisch

Leger (KNIL). Deze Molukse militairen zijn bijeengebracht in
vijf kazernes op Java. Daar wonen ze, vaak met hun vrouw en
kinderen. De situatie op Java wordt met de dag onveiliger.
Als op 25 april 1950 op Ambon de Republik Maluku Selatan
(RMS) wordt uitgeroepen, wil de meerderheid van de Molukse
militairen daar graag naartoe. Maar Nederland en Indonesië
werken daar niet aan mee. Indonesië is bang dat de ‘opstand’
op Ambon verder uit de hand loopt, de Nederlandse regering wil de Indonesiërs niet voor de voeten lopen met het
oog op de toekomstige politieke en handelsrelaties met de
voormalige kolonie. Om de impasse te doorbreken, besluit de
Nederlandse regering dat de Molukse militairen die nog geen
keuze hebben gemaakt naar Nederland worden verscheept,

van het ministerie van Binnenlandse Zaken: ‘Teleurgesteld!
Er zijn schepen met Ambonezen onderweg en er gebeurt in
ons land voor die mensen nog niets. Een grote fout van de
regering. De Amboneezen zijn zeer gezagsgetrouw en zij
verwachten dat ze hier goed ontvangen zullen worden. Ze
moeten uit de kampsfeer gehouden worden. In Fochteloo
ontbreekt elke entourage. Dit is geen ontvangst.’
De Molukkers komen met elf verschillende schepen naar
Nederland. Op zondagmiddag 8 april 1951 meert na een reis
van een maand het gecharterde Italiaanse emigrantenschip
Roma af in de haven van Rotterdam, met ruim negenhonderd Molukkers aan boord. De Molukse mannen krijgen
bij aankomst te horen dat ze nu officieel geen militair meer
zijn. Dit ontslag hebben velen niet zien aankomen. Het kille,
ambtelijke optreden van de Nederlandse overheid zet meteen
de toon voor de toekomstige verhouding met de Molukse
gemeenschap. Van Rotterdam vertrekt de groep de volgende
dag met bussen naar Amersfoort voor een administratief en
medisch onderzoek. Na een overnachting in Amersfoort gaat
de reis verder naar verschillende woonoorden in Nederland.

Amboneessies kiek’n
Achtentwintig gezinnen komen op dinsdagavond 10 april aan
in kamp Oranje. Daar heeft de burgemeestersvrouw ondanks
de chaotische voorbereiding een warm welkom voorbereid.
Op tafel staan jampotjes met wilgenkatjes en narcissen en
er is voor iedereen oranjekoek. Hepkema’s Courant doet
verslag van de aankomst en voorspelt ‘Voor deze Ambonezen, die al zulke grote moeilijkheden hebben ondervonden,
begint thans weer een geheel nieuw leven. In vele opzichten
zal het niet minder moeilijk zijn dan wat zij de laatste tijd
hebben gekend.’ Vooralsnog doen de burgemeester en zijn
vrouw - hoewel het kamp strikt genomen niet onder hun verantwoordelijkheid valt - er alles aan het de nieuwe inwoners
naar de zin te maken. Zo wordt twee weken na aankomst
de eenjarige viering van het uitroepen van de Republiek der
Zuid-Molukken gezamenlijk gevierd. Daarbij is een groot
aantal genodigden uit het nabijgelegen Oosterwolde aanwezig, een schoolklas zingt het Wilhelmus en het damescomité
van mevrouw Bontekoe deelt ingezameld speelgoed uit aan
de Molukse kinderen.

De schoolklas van meester
Pattinama in barak 4 van
kamp Ybenheer. (Collectie
Moluks Historisch Museum,
Den Haag)
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Het graf van Achmed Tan
op de begraafplaats in
Nijemirdum. (Foto auteur)

Hoofdonderwijzer Hendrik
Hoogeveen uit Oosterwolde
heeft veel Molukse kinderen
in de klas. Het inspireert
hem tot het schrijven van
Toen de Amboneesjes kwamen.
(Collectie Kees Timmerman)

Groenteboer Hendrik Bouma
uit Balk bij barak C in kamp
Wyldemerk. Achter de wagen
doen de dames H. Lesteluhu
(links) en Fatma MochsinToerki hun bestelling.
(Collectie Ghani van den
Bergh)
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De lokale bevolking is erg nieuwsgierig naar de gekleurde
nieuwkomers. Op zondagmiddagen is het een komen en
gaan van mensen die door woonoord Oranje wandelen. Even
‘Amboneessies kiek’n’… In mei 1951 wordt ook woonoord
De Wite Peal in gebruik genomen. De twaalf gezinnen die hier
gaan wonen, zijn op 10 mei 1951 met het Noorse emigrantenschip Skaubryn in Rotterdam aangekomen. Op 15 juni wordt
ook het derde en laatste kamp in gebruik genomen. Twaalf
gezinnen die met de Goya – ook een Noorse emigrantenschip – naar Nederland komen, trekken in de barakken van
Ybenheer.
Intussen verslechtert de verhouding tussen de Nederlandse
en Indonesische regering, waardoor een snelle terugkeer
een illusie blijkt. Daarmee nemen de spanningen tussen de
Molukse voormannen en de Nederlandse overheid snel toe,
maar ook tussen de Molukkers onderling. Bij de v erdeling
over de woonoorden is namelijk nauwelijks rekening gehouden met familiebanden, geloof of herkomst. Wat volgt zijn
allerlei conflicten en (vaak gedwongen) verhuizingen van
het ene naar het andere woonoord. Zo worden in augustus
1951 zestig Molukkers afkomstig van de Kei-eilanden overgeplaatst van woonoord Lunetten in Vught naar Fochteloo
vanwege massale vechtpartijen in dat kamp tussen Ambonezen en Kei-ezen. Terwijl omgekeerd enkele katholieke gezinnen van Fochteloo naar woonoorden in Brabant en Limburg
verhuizen. Op 1 december 1952 wonen er 218 Molukkers in
Ybenheer, 152 in Oranje en 103 in De Wite Peal. De drie Friese
kampen zijn vrij klein van omvang, waardoor er relatief veel
contact is met de lokale bevolking. Maar vanwege de tamelijk
afgelegen ligging, vormen de woonoorden toch ook een
wereld op zich.
In 1954 krijgt Friesland er een vierde woonoord bij. Voor het
KNIL zijn vooral christelijke Molukkers geworven, terwijl
ongeveer de helft van de Molukse bevolking moslim is.
Pas aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nemen
ook de eerste moslimmannen dienst bij het KNIL. Onder
de Molukkers die in 1951 naar Nederland komen, bevinden
zich uiteindelijk zo’n tachtig moslim-gezinnen en een groep
moslim-vrijgezellen. Ze belanden in verschillende woon
oorden. De meeste moslims wonen in kamp Schattenberg in
Drenthe. Aanvankelijk levert dat weinig problemen op.

Maar naarmate het verblijf in Nederland langer duurt, wordt
de behoefte aan een eigen gebedsruimte, godsdienstonderwijs en de mogelijkheid om bijvoorbeeld aan de verplichtingen van de ramadan te kunnen voldoen steeds groter.
Een conflict in de centrale keuken van Schattenberg is de
aanleiding voor hun leider Achmed Tan om het verzoek voor
een eigen woonoord kracht bij te zetten.
Begin 1954 wordt een locatie gevonden: het voormalige kamp
van de Nederlandse Arbeidsdienst bij Harich. Op 21 december komen de eerste bewoners aan in ‘kamp Wyldemerk’.
Alle barakken zijn opgedeeld in twee- en driekamerwoningen
met een potkachel, een eettafel, precies zoveel stoelen als
er mensen wonen, stapelbedden, een vloerkleed en gordijnen. Beheerder Dirk Gaasterland voorziet alle gezinnen van
praktische zaken zoals nauwkeurig geteld en geadministreerd serviesgoed, zeep en een bezem. Koken gebeurt in de
centrale keuken, wassen in de was- en douchebarak. Hoewel
de bewoners van de Wyldemerk uit verschillende woonoorden
in Nederland naar Friesland komen, is het voor velen een opluchting om onder geloofsgenoten te zijn. Uiteindelijk groeit
kamp Wyldemerk uit tot het grootste Molukse woonoord van
Friesland met meer dan vierhonderd bewoners. Onbetwiste
leider van het kamp is Achmed Tan.

Op de brommer naar Mekka
Achmed Tan wordt in 1922 in Ambon-Stad geboren als
Achmed Mulud. Zijn ouders veranderen zijn achternaam om
hem de kans te geven naar de mulo in Ambon-Stad te gaan.
Daar bezoekt hij ook de madrassa (de koranschool). Eenmaal
in Nederland werpt de talentvolle ex-KNIL officier zich op als
voorman van de Molukse moslims in Nederland. Na het conflict in Schattenberg wordt hij voorlopig overgeplaatst naar
kamp Duinoord in Zeeland. In kamp Wyldemerk treedt Tan op
als wereldlijk en geestelijk leider van de moslims.
In kamp Wyldemerk is er voor de moslim-Molukkers eindelijk
gelegenheid om hun godsdienstige rituelen en plichten
weer op te pakken. Daar hoort natuurlijk een eigen gebedsruimte bij. Omdat in de andere woonoorden kerken voor
de Molukkers worden gebouwd, kan het Commissariaat
Ambonezen Zorg (CAZ) niet om het verzoek tot de bouw van
een moskee heen. Op 14 juli 1956 wordt in kamp Wyldemerk
de tweede moskee van Nederland in gebruik genomen. De
Oosters aandoende minaret is een opvallende verschijning
in het Friese landschap. Kinderen krijgen sinds hun komst
naar Friesland weer structureel godsdienstonderwijs. Als ze
thuis komen van de lagere school in Balk, gaan ze direct naar
de guru mengaji (godsdienstleraar) om te leren lezen uit de
koran en om te oefenen in het bidden. Het is ook de hoogste
tijd om een hadj te organiseren, een bedevaart naar Mekka.
Tan is van plan om op de brommer van Harich naar Mekka
te rijden. Sommige mannen hebben de brommer al klaarstaan als Tan in 1957 vrij plotseling overlijdt.

< Het hijsen van de RMS-vlag
in De Wite Peal begin jaren
vijftig. (Foto Leeuwarder
Courant)
> Achmed Tan wordt in
witte lakens gewikkeld en
begraven in Nijemirdum.
(Collectie Ghani van den
Bergh - foto Leeuwarder
Courant)

‘In kamp Wyldemerk heerste grote verslagenheid. Imam Tan
was een zeer bemind mens, die zowel onder Islamieten als
onder de inwoners van Gaasterland en ook onder de Christen Ambonezen veel vrienden had’, aldus de Balkster Courant
van 30 maart. Tan wordt onder enorme belangstelling begraven op de begraafplaats in Nijemirdum. Pas drie jaar later
vertrekt de eerste groep bedevaartgangers naar Mekka. Per
boot, vanuit Rotterdam.
De woonomstandigheden in de meeste woonoorden zijn
ronduit slecht. Intussen groeit het aantal bewoners snel en
het zicht op terugkeer naar de Molukken is verder weg dan
ooit. Het CAZ besluit eind jaren vijftig om speciale Molukse
woonwijken te gaan bouwen. Vooruitlopend daarop worden
de bewoners van het volkomen uitgeleefde woonoord
De Wite Peal in november 1960 tegen hun zin naar woonoord
Ybenheer verhuisd. Kampoudste J. Likumahua zegt tegen
een verslaggever van de Friese Koerier: ‘Wanneer we niet
langer in De Witte Paal mogen wonen, dan stoppen ze ons
maar in de gevangenis. Maar naar Fochteloo gaan we niet.’
Grootste bezwaar blijkt de grotere afstand naar hun werk in
Heerenveen.
In de vroege zomer van 1961 moeten ook de bewoners van
woonoord Oranje vertrekken. Zij komen terecht in de net
opgeleverde Molukse wijk in Hoogkerk. Wie niet mee wil, mag
naar Ybenheer. De bewoners van Ybenheer blijven dichter bij
huis. In de zomer van 1964 verhuizen zij naar de Molukse wijk
in Oosterwolde. Vanuit kamp Wyldemerk keert in de loop van
de tijd ongeveer één op de vijf Molukkers definitief terug naar
de Molukken. De rest wordt opgesplitst: grofweg de helft komt
terecht in de Molukse wijk in Waalwijk, de andere helft verspreid over Ridderkerk. Na een verblijf van ruim achttien jaar
in verschillende woonoorden, verlaat het gezin van Laboenga
Oekas (48) en zijn vrouw Sana Oekas-Djawaria (41) als laatste
kamp Wyldemerk. Het is dan 1969. Het is een bewogen periode geweest, waarin het gezin twee dochters heeft verloren. In
de zomer van 1965 verdrinkt Siti Nurina als ze gaat zwemmen
in het zandgat bij de Wyldemerk. Ze is nog maar vijftien jaar.
Enkele weken later overlijdt ook Siti Hamsjah, haar twee jaar
oudere zus. Ze heeft een acute blindedarmontsteking. De
meisjes liggen zij aan zij op de begraafplaats in Nijemirdum.

Van de verschillende woonoorden is zeventig jaar na dato
nog maar weinig terug te vinden. Bij de Wyldemerk zijn een
perenboom en de brandvijver de enige zichtbare overblijfselen. Op het kerkhof van Nijemirdum zijn verschillende
Molukse graven te vinden, terwijl de moskee tegenwoordig
dienstdoet als hobbyschuur in Haskerhorne. In Fochteloo
wijst een informatieroute bezoekers de weg over de terreinen van de twee voormalige woonoorden en bij Rohel
verwijzen alleen een monument en de naam Kampweg nog
naar de geschiedenis van het woonoord. De Molukse wijk in
Oosterwolde is daarentegen nog in full swing. In 2014 werd
daar alweer het vijftigjarig bestaan gevierd en ook Drachten
kent een bloeiende Molukse gemeenschap door de Molukkers die daarnaartoe trokken om bij Philips te werken. Het
verleden leeft enorm bij veel Molukkers in Friesland. Zo
vertelt O
 osterwoldenaar Joseph Maätita (69 jaar) dit voorjaar
bij Omrop Fryslân: ‘Ik heb een Moluks hart. Ik voel me ook
Molukker. Ik heb het goed in Nederland, maar ik voel me hier
niet thuis. De Molukkers hebben altijd gevochten voor de
Nederlandse kroon en toen ze hier kwamen zijn ze ontslagen.
Ze zijn bedonderd en hun terugkeer is nooit gerealiseerd en
dat doet pijn. Die pijn zit in de genen van alle Molukkers.’

Friese geschiedenis
Vorig jaar is de nationale canon herzien en uitgebreid met een
venster over Anton de Kom. Misschien is het tijd om ook de
Friese canon een beetje op te frissen? In dat geval zou ik willen
pleiten voor een venster over Achmed Tan. Zijn verhaal kan
symbool staan voor de vele naoorlogse nieuwkomers in Friesland. Een verhaal dat zich niet alleen beperkt tot de lotgevallen
van de Molukkers. Zij maakten immers deel uit van een heel
veel grotere groep van maar liefst 380.000 ‘repatrianten’ uit
Nederlands-Indië: Indische Nederlanders, Indo-Afrikanen, Chinese Nederlanders, veiliggestelde Indonesiërs, Papoea’s, enz.
Ook die groepen kwamen voor een deel in Friesland terecht.
Bijvoorbeeld in de pensions van Chris Goes en zijn zoons Joop
en Chris jr. in Leeuwarden, in vakantiepark de ‘Holle Poarte’ in
Makkum en op hotelschip ‘De Alve Marren’ in Langweer. Ook
die verhalen zijn onderdeel van de Friese geschiedenis. <

FryslânDOK zendt op 4 december
(NPO2) en 5 december (Omrop
Fryslân) de documentaire
‘Waarom niet naar Wyldemerk?’
uit, gemaakt door Anne van Slageren, over de geschiedenis van
de familie van Nikki Manuputty.
> Meer weten?
• Ghani van den Bergh, Wyldemerck - Kamp voor Islamitische
Molukkers, Utrecht, 1996
• Baukje Prins, Gemengde gevoelens, Amsterdam, 2014
• Kees Timmerman, Kamp Ybenheer & Kamp Oranje, Fochteloo,
2019
Jan van Zijverden (Waarder, 1967)
is conservator geschiedenis bij
het Drents Museum. Hij werkt
momenteel aan de tentoonstelling ‘Molukkers in Drenthe’, die
in 2023 in het Drents Museum in
Assen te zien zal zijn.
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JURJEN LEINENGA

Maritiem onderwijs
en Friese identiteit
Leraren en leerlingen van de School voor Wis- en Zeevaartkunde, 19191920. (Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam)

De School voor Wis- en Zeevaartkunde aan de Oostersingel te
Harlingen (1915-1934, 1974-1995). (Museum het Hannemahuis)

de daaraan voorafgaande vormen van maritiem onderwijs in
Amsterdam, speelden Friese leermeesters en schrijvers van
navigatieboeken een grote rol. Obbe Sickes Bangma stelde
voor de nieuwe zeevaartschool het lesrooster en een kader
voor het beoordelen van leerlingen op, en Cornelis Douwes
en Pybo Steenstra waren in de jaren daarvoor voor de VOC,
WIC en Admiraliteiten belangrijk als docent, examinator en
schrijver van lesboeken. Geen van hen kwam trouwens uit
de zeehavenstad Harlingen: Bangma kwam uit Pingjum,
Douwes van Terschelling en Steenstra uit Franeker.

’t Algemeen in 1818 het initiatief tot het oprichten van een zeevaartschool, de eerste op Friese bodem. Directeur, docent en
conciërge van deze instelling werd Pieter Kallenborn uit Amsterdam. Daarvoor was hij stuurman geweest en oud-leerling
van de Kweekschool in Amsterdam. De indeling van de lessen
en de manier van beoordelen van leerlingen nam hij over van
zijn leermeester Obbe Sickes Bangma. Hij was het enige personeelslid van de School voor Wis- en Zeevaartkunde, dat zijn
deuren in de beginjaren alleen in de wintermaanden ’s avonds
opende voor wie zich wilde bekwamen in zeevaartkunde.
Hoe klein ook, een zeevaartschool als die in Harlingen had
belangrijke voordelen ten opzichte van het onderwijs door
oud-kapiteins en schoolmeesters. Externe controle bijvoorbeeld. De leden van het schoolbestuur kwamen onaangekondigd zo nu en dan eens kijken hoe het er in de lessen aan toe
ging. En bij examens waren, behalve de examinatoren die het
bestuur van de school aanwees, ook koopvaardijkapiteins en
marineofficieren aanwezig.

Nut richt zeevaartscholen op
In de 19de eeuw raakte de overheid steeds meer betrokken
bij het maritieme onderwijs. Toen de Franse Tijd in 1814 was
afgelopen, stond de economie er slecht voor. Ook in Friesland
was de situatie in het begin weinig rooskleurig. In Harlingen
nam de plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van

‘De walvisvaart’. Schilderij door Dirk Jacobs Danser, 1747. (Museum het Hannemahuis)

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 vijfde bijdrage in
deze serie.
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Voor buitenstaanders heeft Friesland een agrarisch imago. Voor een echte kustprovincie is dat beeld veel
te eenzijdig. Of het nu gaat om walvisvaart in de Poolzee, de vaart naar Indië, de Noord- of Oostzee,
Friese zeelieden namen eraan deel. Terecht heeft Jelle Jan Koopmans er in zijn vorig jaar verschenen
proefschrift voor gepleit om ook het maritieme karakter van de provincie te benadrukken. Hoe zit het met
het Friese maritieme onderwijs?

D

e overheid heeft zich lang afzijdig gehouden van de
onderwijswereld. Leerplicht voor kinderen tussen
vijf en zestien jaar werd pas in 1900 ingesteld, maar
de handhaving ervan – bijvoorbeeld voor schipperskinderen – was niet altijd streng. Op het gebied van maritiem
onderwijs heeft het Rijk zich lang niet willen bemoeien met
de kwaliteitsnormen en financiering, maar in de loop van de
19de eeuw werd ze daar toe gedwongen vanwege technologische ontwikkelingen en het belang van een moderne marine
en koopvaardijvloot. Het ging te ver om dat helemaal aan het
maatschappelijk middenveld over te laten.

De scheepvaartwereld heeft daar niet op gewacht. Kon de
kustvaart misschien volstaan met weinig kennis van navigatie, voor wie de Europese wateren verliet, was die kennis
onmisbaar. In Amsterdam, in de 17de en 18de eeuw de stapelmarkt van Europa, kwamen allerlei handelsroutes samen,
zoals van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de
West-Indische Compagnie. Daarnaast speelde de Admiraliteit
van Amsterdam in de toenmalige Nederlandse marine een
belangrijke rol. Geen wonder dat in deze stad in 1785 de eerste zeevaartschool van ons land werd opgericht: de Kweekschool voor de Zeevaart. Bij de Kweekschool, maar ook bij

Friese navigatieleermeesters
Naast Terschellinger cartograaf Willem Barentsz (ca. 1550-1597) waren de beide in Leeuwarden geboren Jan Hendrick
Jarichs van der Ley (1567-1620) en Willem Loré (1679-1744) actief. Uit de 17de eeuw zijn bekend de Harlinger schipper
Lieuwe Willems Graaf en Cornelis Lastman van Vlieland. Terschellinger Cornelis Douwes (1712-1773) gaf vanaf zijn 19de
in Amsterdam als particulier lessen wis- en zeevaartkunde. In 1748 werd hij aangesteld als “leermeester op het Algemeen
Zeemans Collegie, ’t Amsterdam.” Hij was ook examinator. In 1747 gaf hij zijn Noodige, en bij ondervinding beproefde nieuw
uytgevondene Zeemans-Tafelen en Voorbeelden, tot het vinden der breeteBuyten den Middag uit. Zijn tafels werden 15 keer
gedrukt en bleven nog lang populair.
De in Franeker geboren Pybo M. Steenstra (ca. 1731-1788) was ook een prominent figuur in het 18de-eeuwse zeevaartonderwijs in Amsterdam. In 1762 werd hij bij het Atheneum Illustre aangesteld als lector in de wis-, sterren- en zeevaartkunde, en daarnaast was hij examinator voor de VOC. Hij publiceerde Zeemans Almanack en de Grondbeginzels der
Stuurmanskunst, waarvan meer dan zeven drukken verschenen.
De te Pingjum geboren Obbe Sickes Bangma (1768-1829) werd op 19-jarige leeftijd leraar in de wis-, sterre- en zeevaartkunde aan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. Hij was ook lid van het Wiskundig Genootschap, directeur
van het Stuurmans College en examinator van ’s Rijks stuurlieden. In 1811 verscheen zijn leerboek Kort begrip der Stuurmanskunst.

Graadstok of Jacobsstaf
door Hendrik Noordijk,
Amsterdam, 1805. (Het
Scheepvaartmuseum,
Amsterdam)

Daviskwadrant door
Gerard Hulst van Keulen,
Amsterdam, 1791. (Het
Scheepvaartmuseum,
Amsterdam)
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water zoals Woudsend en Makkum, maar zo nu en dan ook
uit dorpen als Drogeham, Oldeboorn en Ureterp. Er waren
voortdurend grotere lesruimtes nodig en daardoor stegen de
uitgaven.

Toename van maritieme opleidingen

Leerlingen van de
Harlinger School voor
Wis- en Zeevaartkunde, met
instructiemodel. (Particuliere
collectie)

Halfmodel van het
stoomschip Teal. (Museum
het Hannemahuis)
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Het niveau van de lessen werd in de loop der jaren hoger,
vooral toen er onder directeur A. van Slee vanaf 1850 een
hechte band ontstond met het KNMI. Bij het kantoor van
de havenmeester werden voortaan met grote regelmaat
weerberichten bekendgemaakt. De aanschaf in 1852 van een
chronometer door de zeevaartschool leidde ertoe dat alle
openbare klokken in de stad daaraan werden geijkt. Wie werk
zocht in de zeevaart had meer aan het netwerk van de school
dan dat van oud-kapiteins en oud-schippers, want het strekte
zich uit tot de grote rederijen in Amsterdam en Rotterdam.
Het lesmateriaal werd gratis verstrekt en de school had een
abonnement op belangrijke vakbladen, zoals Het Zeewezen
en publicaties van het KNMI. Geen wonder dat het aantal
leerlingen gestaag groeide. Eerst werd dat nog afgeremd
door de reglementen. Die bepaalden dat alleen leerlingen uit
Harlingen mochten worden toegelaten en dat hun aantal per
cursusjaar niet groter mocht zijn dan twaalf. Men hanteerde
de regels echter soepel en in het cursusjaar 1849/50 was
het aantal leerlingen 91. Ze kwamen vooral uit Harlingen
en omgeving, maar ook uit Leeuwarden, plaatsen aan het

Dat ging de draagkracht van de Harlinger afdeling van het
Nut te boven. Die zocht daarom steun van de overheid,
eerst van de gemeente, later van de provincie en ten slotte
ook van het Rijk. Dat ging echter niet zonder strijd. Het
liberalisme, toen de dominante politieke stroming, ging uit
van een groot zelfredzaam vermogen van de maatschappij en weinig overheidsbemoeienis. Het gevolg: voor 1850
was er geen gestandaardiseerd examen voor stuurlieden in
de koopvaardij. Rederijen en verzekeringsmaatschappijen
wensten echter steeds nadrukkelijker een landelijk geldig
diploma voor scheepsofficieren. In 1858 eiste de Nederlandse
Handelsmaatschappij – de belangrijkste rederij voor de vaart
op Indië – van haar stuurlieden dat ze voor een betrekking
het bij hun rang horende diploma konden tonen. Pas in 1878
kwam er per koninklijk besluit een landelijk examen voor
stuurlieden. Deelname was op vrijwillige basis, tot in 1904 de
Schipperswet van kracht werd. Voortaan was het behalen van
dat examen verplicht om te mogen varen op Nederlandse
koopvaardijschepen boven de honderd ton, en vanaf 1907
gold het voor alle Nederlandse zeeschepen.
De eis van een diploma voor scheepsofficieren deed het
aantal leerlingen in maritieme opleidingen flink toenemen.
Ook op de Waddeneilanden verschenen zeevaartscholen.
Vlieland, dat tot 1942 bestuurlijk bij Noord-Holland hoorde,
had van 1871 tot 1919 een eigen zeevaartschool. Terschelling,
dat toen ook nog hoorde bij Noord-Holland, kreeg er een in
1875. Ameland heeft er nooit een gehad, maar Schiermonnikoog weer wel in de jaren 1872-1934. Behalve op Terschelling waren deze instellingen op den duur niet levensvatbaar.
Het aantal leerlingen was onvoldoende en het werven van
bevoegde leraren ging moeizaam. Lastig, want sinds 1863
moesten leraren in zeevaartkunde daar bevoegd voor zijn.
Op Terschelling was de situatie het gunstigst. Nieuwe ontwikkelingen werden er voortvarend opgepakt. Al een jaar na
de oprichting gaf de directeur, K. Prakken uit Dronrijp, les in
stoomtechniek. In 1910 kwam een machinistenopleiding tot
stand en de school liep daarmee voor op Harlingen. Daar
kwam de Ambachtsschool in 1914 met een machinistencursus en in 1918 met een opleiding voor het machinistendiploma A. Dat leidde wel tot concurrentie met de School voor
Wis- en Zeevaartkunde. Uiteindelijk zou die de opleiding
voor het B- en C-diploma op zich nemen. Zo’n technische
opleiding bracht ook banen buiten de scheepvaart in beeld
en opnieuw trok Harlingen leerlingen uit alle hoeken van de
provincie, en zelfs daar buiten.
De lage salariëring vormde echter een gevoelig punt bij het
onderwijzend personeel. In een tijd waarin pensioen nog niet

Aan de slag met een van de brugsimulatoren op de Maritieme
Academie in Harlingen, 2016. (Maritieme Academie)

bestond, was het van groot belang dat er van salarissen genoeg overbleef voor de oude dag. Omdat het loon afhankelijk
was van het aantal lesuren, was het voor kleine zeevaartscholen moeilijk om bevoegde docenten aan te trekken en vast te
houden. Ze zochten steeds naar beter betaalde betrekkingen
en dat kwam de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede.
In 1873 werd daarom de Vereniging ter Bevordering van het
Zeevaartkundig Onderwijs opgericht; een landelijke beroepsvereniging met als doel de loonverschillen tussen zeevaartscholen te verkleinen. Toch zou het nog tot 1922 duren voor
de overheid op nationaal niveau pensioenafspraken moest
maken als gevolg van de Pensioenwet. Het had een positief
effect op de binding van leraren met hun school.

Maritieme Academie
Voor de binnenvaart was er aan het begin van de 20ste eeuw
nog altijd geen apart onderwijs geregeld. Dat zou niet zo
blijven. In 1921 werd door de inzet van drie Friezen – Gerben
de Jong, S. Schaafsma en J. Kokje – het Onderwijsfonds voor
de Scheepvaart opgericht. Het groeide uit tot een landelijke
organisatie van binnenvaartscholen, die vanaf 1946 het voorvoegsel Koninklijk mocht voeren.
Voor de Tweede Wereldoorlog was het fonds verantwoordelijk
voor de binnenvaartavondscholen in Harlingen, Leeuwarden
en Lemmer. Het verzorgde de opleidingen voor het schippersdiploma en kennis van motoren. Verder was het fonds
verantwoordelijk voor de inzet en goede staat van opleidingsschepen voor het maritieme onderwijs. In de jaren dertig
kwam echter door de algemene crisis in de wereldeconomie
(Beurskrach Wall Street 1929) mondiaal vervoer van goederen
tot stilstand. Het aantal leerlingen op zeevaartscholen, ook in
Harlingen, daalde tot onder de minimumnorm en de ene na
de andere school moest haar deuren sluiten: de Ambachtsschool stopte in 1933 met de machinistenopleiding en voor de
School voor Wis- en Zeevaartkunde viel het doek een jaar later.
Een dependance in Wierum was al in 1932 opgeheven.
Wel bleven de binnenvaartavondscholen bestaan. In 1958
kreeg Harlingen er een Oranje Nassauschool bij, met oplei-

dingen voor de kust-, binnen- en Rijnvaart, onder de leiding
van het Onderwijsfonds. In de fusiegolf van de jaren tachtig
en negentig ging die als Maritieme Academie in 1994 op in
een breed verband met scholen in Haarlem en IJmuiden: de
Maritieme Academie Holland.
Door allerlei ontwikkelingen zoals die van scheepssimulatoren raakte het Onderwijsfonds uiteindelijk op de achtergrond.
De Maritieme Academie Holland is in Europa een van de
grootste opleidingsinstellingen en leidt tussen de zestig en
zeventig procent van het binnenvaartpersoneel op. Dat personeel komt inmiddels vaak niet meer uit een varende familie
en ook niet uit een stad of dorp aan het water. Het Maritiem
Instituut Willem Barentsz op Terschelling is tegenwoordig
onderdeel van de Leeuwarder hogeschool NHL Stenden en
verzorgt maritieme opleidingen en technische opleidingen
met een maritieme inslag, op bachelor- en masterniveau.

Varen hoort bij Friese identiteit
Wat was de betekenis van het maritieme onderwijs in Friesland voor de economie van de provincie? Wat de leerlingen
in al die jaren aan elkaar verbindt, is plezier in techniek, in
het doen van uitvindingen met een praktisch nut en het
openstaan voor vernieuwing. Een voorbeeld daarvan is een
zelfroterende bezem voor het reinigen van de buitenkant van
een varend schip; ze staat vermeld in de lijst van bezittingen
van de School voor Wis- en Zeevaartkunde toen die in 1934
werd gesloten. Tegenwoordig staan andere zaken centraal.
Jan Plas, een oud-leerling van de Maritieme Academie, richtte na het behalen van zijn diploma een eigen softwarebureau
op en heeft zich gespecialiseerd in blockchain technologie:
moeilijk te hacken software waarmee pakketten tijdens het
transport gevolgd kunnen worden.
Leerlingen van maritieme opleidingen die iets anders kiezen
dan een varend beroep nemen wel hun opgedane kennis en
vaardigheden mee. Een mooi voorbeeld daarvan is Andries
Jonkers uit Oranjewoud (1910-1985). Hij had zijn vader kunnen opvolgen als bakker, maar stoomtechniek trok hem meer.
Na zijn studietijd voer hij als assistent-machinist naar Afrika
en Zuid-Amerika, tot hij in 1934 zijn vrouw leerde kennen.
Die vond dat hij beter aan de wal kon komen. Hij nam een
autobusonderneming over die vanuit Heerenveen door de
provincie reed. Tijdens de oorlog nam de bezetter al zijn bussen in beslag. Geen reden voor hem om het hierbij te laten
zitten. Na de Bevrijding ging hij werken voor de Nederlandsche Tramweg Maatschappij en als chef Technische Dienst
hielp hij mee bij de wederopbouw van het openbaar vervoer
in Friesland. In 1971 zou deze busonderneming opgaan in de
FRAM. Een mooi bewijs voor de vele wegen die voor mensen
met een gedegen technische opleiding open staan.
Varen en maritiem onderwijs horen dus net zo goed bij de
Friese identiteit als de agrarische sector. Die identiteit is
veelzijdig en belangstelling voor techniek en innovatie horen
daar zeker bij. <

Andries Jonkers uit
Oranjewoud, oud-leerling
van de zeevaartschool in
Harlingen, stond aan de wieg
van de FRAM. (Particuliere
Collectie)

> Meer weten?
• ‘100 jaar zeevaartschool 1000
jaar varen!’, in Cornelis Douwes,
Orgaan van de Vereniging van
Oud-leerlingen der Zeevaartschool
Terschelling, nr. 42, 1975
• Jelle Jan Koopmans, Vrachtvaarders van Europa. Een onderzoek
naar schippers afkomstig uit
Makkum in Friesland van 1600
tot 1820, Hilversum, 2020
• Jurjen R. Leinenga, Leren navigeren. 200 jaar maritiem onderwijs
in Harlingen, Zutphen, 2018
• ‘Het licht der zeevaert. Friese
bijdragen aan het zeevaartonderwijs’, door H.J. de Feyfer
in: Fryske Akademy, nr. 469,
Leeuwarden, 1974
Jurjen Richard Leinenga (Groningen, 1958) komt uit een varende familie. Hij studeerde geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen
en promoveerde bij het Arctisch
Centrum op een proefschrift over
Arctische walvisvangst in de 18de
eeuw. Hij is archiefmedewerker bij
Doc-Direkt in Winschoten en publiceert regelmatig over maritieme
onderwerpen. In 2018 verscheen
van hem Leren navigeren, een boek
over tweehonderd jaar maritiem
onderwijs in Harlingen.
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VANAF DE OVERKANT

HENNY TUINHOUT-DE LEEUW

gemaakt in 1981, dat aan de Opsterlandse Compagnonsvaart
in Gorredijk staat. Een passende plek voor een dergelijk
beeld. Vele schepen vol met turf afkomstig uit de veengebieden in zuidwest-Friesland en Drenthe zijn over deze vaart
vervoerd en menig schippersgezin heeft zich voort gezwoegd
langs dit water. Bij het beeld van Van Kampen ligt de nadruk
opnieuw op de ingespannen en voorovergebogen houding
van de man en de vrouw en wederom is het niet nodig het
schip te zien om te bedenken wat zij aan het doen zijn en
welke krachtsinspanning ze hiervoor moeten leveren. Net als
op het schilderij loopt de vrouw voorop en loopt een kind aan
de hand van zijn moeder mee. Over zijn schouder kijkt het
jongetje naar het nu imaginaire schip dat hier eens door het
dorp heeft gevaren.

Yn ’e line
Werkzaamheden van arbeiders, boeren en vissers vormen in
de kunst lang een onderwerp dat alleen verheerlijkt of geromantiseerd afgebeeld wordt. De spierballen van de arbeider
en het idyllische plaatje van het boerenerf zijn de inspiratie. Pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw beginnen
kunstenaars als Millet en Van Gogh juist de zware kant van
het leven van arbeiders realistisch weer te geven en is ook de
enorme inspanning van het harde werken en de armoede die
ermee gepaard gaat te zien.

Hard werken als inspiratiebron
De vrolijke en frisse kleuren
van het schilderij ‘In het
jaagtouw’ kunnen niet
verhullen dat de man en
vrouw in de trekzelen een
zware inspanning leveren.
Het werk van Anton
Smeerdijk uit 1914 toont
waarschijnlijk een tafereel
langs de ’s-Gravenlandsevaart
in Het Gooi, waar hij op
dat moment werkzaam
is. (Zuiderzeemuseum
Enkhuizen)

In de rubriek ‘Vanaf
de overkant’ schrijft
Henny Tuinhout-de
Leeuw over objecten
uit de collectie van
het Zuiderzeemuseum die een relatie
hebben met Friesland.
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De woeste baren van de Zuiderzee lijken niet direct een verband te hebben met het beroep van
binnenvaartschipper. Toch speelt ook dit ambacht een grote rol binnen de collectie van het Zuiderzee
museum. Het achterland van de havenstadjes moet immers bediend worden en dat gaat in het begin
van de 20ste eeuw vooral via het netwerk van waterwegen. Als de wind het laat afweten, moeten de
schippers van de zeilschepen zelf in beweging komen om de vaart er in te houden. Ze snoeren zichzelf
in een trekzeel, de beage, die met een lange jaaglijn verbonden is aan het schip. Lopend op het jaagpad
langs de vaart trekken ze zo hun eigen schip voort.

D

it is precies wat de binnenvaartschipper en zijn
vrouw proberen te doen op het imposante schilderij
‘In het jaagtouw’ dat Anton Smeerdijk (Kortenhoef
1885-Kortenhoef 1965) in 1914 maakt. Hangend in de trek
zelen, voorovergebogen in een uiterste krachtsinspanning,
bekommert de vrouw voorop zich bovendien om hun kind
dat ze aan de hand meevoert. Het meisje zal waarschijnlijk
liever spelen met de pop die nu wat achteloos in haar arm
hangt. Het schip zelf is niet op het schilderij te zien. Slechts
de strak gespannen touwen en de weerspiegeling van de
huizen in het water maken duidelijk wat hier gaande is. Het
heldere kleurgebruik van het schilderij kan de intensiteit van

de uitgevoerde taak niet verhullen. Aanvankelijk schildert
Smeerdijk in de stijl van de Haagse School, maar dat verandert in 1913 als hij tijdens zijn eerste reis naar Frankrijk onder
invloed raakt van de moderne Frans georiënteerde stromingen, waaronder het pointillisme. Een jaar later maakt hij in
die stijl dit werk van 120 bij 180 centimeter, waarvoor hij in
de buitenlucht van ’s-Gravenland, niet ver van zijn geboortedorp, de inspiratie opdoet.
Dit voor Smeerdijk zo inspirerende tafereel had hij in deze
periode in heel Nederland kunnen vinden, ook in Friesland.
De compositie op het schilderij doet niet voor niets denken
aan het beeld van David van Kampen (Leeuwarden 1939),

Trekzeel (Fries beage) van breed gevlochten en geweven touwwerk,
eerste helft 20ste eeuw. Met het touw aan de uiteinden werd de
trekzeel verbonden met de jaaglijn. (Fries Scheepvaart Museum)

Het beeld ‘Schippersgezin’ (ook ‘Yn ’e beage’ genoemd) door David van Kampen, lijkt op het schilderij
van Anton Smeerdijk. Nu kijkt een zoon aan de hand van zijn voorop lopende moeder achterom naar het
schip dat zij voorttrekken. Het beeld uit 1981 staat aan de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk,
bij de Formanjestrjitte. (Foto auteur)

In het begin van de 20ste eeuw is dit onderwerp niet meer
weg te denken en ook Friese kunstenaars laten zich er door
inspireren. Het voorttrekken van hun schepen in een trekzeel
door schippersgezinnen past in deze traditie en het is dan
ook geen wonder dat de ingespannen voorovergebogen
houding in de verbeelding daarvan terugkomt. Het tafereel is halverwege de 20ste eeuw zelfs aanleiding voor vijf
Friese kunstenaars om hun collectief Yn ’e line te noemen.
De schilders Pier Feddema, Sjoerd Huizinga, Jaap Rusticus,
Klaas Koopmans en Jan van der Bij, die de traditionele Friese
realistische landschapsschilderkunst achter zich willen laten,
moeten vechten voor erkenning en verwijzen met deze naam
naar de strijd van de binnenvaartschippers in het jaagtouw:
‘Sjoch, wy moasten der foar wurkje, it waaide ús net oan, it
wie eins mear wrotte en piele…’ <

Tjerk Bottema legt in ‘Maaiers’, uit omstreeks 1909, de nadruk op het inspannende karwei van de
arbeiders. De donkere tinten en de eenzaamheid van de twee voorovergebogen mannen in het
landschap geven een beklemmend gevoel. (Fries Museum, collectie Koninklijk Fries Genootschap)

> Meer weten?
• Carole Denninger-Schreuder,
De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schildersdorp in beeld,
Bussum, 1998
• Henk Dessen, Nederlandse
zeilende binnenvaart 1880-1950,
Alkmaar, 2007
• Gosse A. Postma, Yn ’e line,
Tytsjerksteradiel, 1995
Henny Tuinhout-de Leeuw
(Leeuwarden, 1986) studeerde
Keltische talen en cultuur, kunstgeschiedenis en museumstudies
en werkt als registrar bij het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Klaas Koopmans (1920-2006) zat in de jaren vijftig van de vorige eeuw
in het collectief Yn ’e line. Deze houtsnede ‘Yn ’e line’ maakte hij in 1981.
(Afbeelding uit boekje Yn ’e line, 1995)
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KNEPPELFREED

ATTE JONGSTRA

emancipatie, die de Nederlandse eenheid in gevaar zouden
brengen. De commotie in de pers na zijn stuk leidde echter
tot een besluit van de Friese Gedeputeerde Staten dat elke
Fries zich met het oog op rechtsgelijkheid van het Fries
mocht bedienen en de kwestie leek bezworen. Tot zich een
derde incident voordeed: een Friese veearts uit Lemmer werd
bekeurd vanwege het zonder benodigde vergunning berijden
van de kortste, ‘eigen’ weg naar een Noordoostpolderboer.
In de rechtszaak omtrent dit zaakje van niks weigerde de
veearts Nederlands te spreken. De veroordeling tegen hem
werd uitgesproken door dezelfde kantonrechter als in de zaak
tegen de Oldeboornster melkboeren.

Separatistisch streven?

Molke en sûpe
In een motor met zijspan
trad de politie op bij wat later
bekend werd als Kneppelfreed.
(Tresoar)

Het jaar 1968 staat te boek als revolutiejaar, de geboorte van de moderne mens en de individuele vrijheid.
We verplaatsen ons ditmaal naar de voortijd. Het jaar 1948. Het lijkt een andere wereld. Boeren werken
nog met paarden, melkboeren tappen hun handel uit melkbussen op de kar. Kneppelfreed begint bij twee
melkboeren uit Oldeboorn.

I

n tegenstelling tot wat Artikel 16 van het Melkbesluit
voorschreef, gaven zij de inhoud van hun bussen aan
met opschriften in het Fries: molke, sûpe en sûpenbrij.
Op grond van deze overtreding werden beide heren in
1948 door een inspecteur van de Keuringsdienst van Waren
aangegeven, een veroordeling volgde. Een kleinzieligheid
uit law-and-orderland, die christen-socialist, dichter en
Bijbelvertaler Fedde Schurer, tevens hoofdredacteur van de
Heerenveense Koerier, een verontwaardigd stuk in de pen
gaf. Het Melkbesluit was niet gemaakt om taalterreur uit te
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oefenen, schreef hij, maar gewoon om de klant duidelijk te
maken wat hij kocht. De wet moest zoals hij het uitdrukte
‘de Friese letter krijgen’. Met deze molke en sûpe-affaire bleek
wind gezaaid, die zich in 1951 als storm liet oogsten.
In dat jaar opnieuw kleinzieligheid. Mr. Stheeman, oudpresident van de Leeuwarder rechtbank, maakt via een
ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant bezwaar tegen
het feit dat op een vergadering van het Friesch Genootschap
Fries was gesproken. Het gaat je voorstellingsvermogen te
boven. Stheeman was bang voor decentralisatie en Friese

Toen brak de storm los. Fedde Schurer nam in zijn Heerenveense Koerier de kantonrechter op de korrel en noemde
hem de laatste man van de Zwarte Hoop, naar de Saksische
bende die in de Middeleeuwen de Friese landerijen hadden
geteisterd. Ook rubriekschrijver De Jong van het Bolswards
Nieuwsblad maakte zich druk, sprak in verband met bedoelde
kantonrechter over Nazi-methoden en zei zich te moeten
beheersen om zo’n kantonrechter er niet met een knuppel
van langs te geven. De betreffende magistraat voelde zich
hierdoor beledigd – opmerkelijk genoeg niet als mens, maar
als ambtenaar – en diende een aanklacht in. Zowel Schurer
als De Jong stonden in oktober 1951 terecht, beiden werden
veroordeeld tot 150 gulden of dertig dagen hechtenis.
Vanwege de betrokkenheid van twee journalisten had de zaak
veel aandacht in de pers gekregen, en buiten de rechtbank
had zich een grote menigte verzameld, tot ontreddering van
de Leeuwarder gemeentepolitie, die geen ervaring had met
demonstraties: we schrijven nog steeds 1951.
Olie op het vuur was de uitdrijving van belangstellenden uit
de veel te kleine rechtszaal. Het was daarbij veemarktdag,
volk stroomde toe op het plein voor de Leeuwarder zetel van
Vrouwe Justitia. Nimmer was de naam ‘Zaailand’ zo spreekwoordelijk. De politie raakte in paniek toen het publiek leuzen
ging scanderen, stuurde motoragenten alsmede brandspuit
en hanteerde de gummistok met de toeschietelijkheid van de
angst. Ook de getuigen die na de zitting het gerechtsgebouw
verlieten, kregen klappen, waaronder Pieter Wijbenga, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Knuppelvrijdag (Kneppelfreed) was een feit.
Melk, eigen weg, een eigentalige genootschapsvergadering.
Waar ging het helemaal om? De zaak was natuurlijk groter. In
Friesland werd voornamelijk recht gesproken door niet-Friessprekende rechters, wat vooral onder niet-polyglotte boeren
en arbeiders leidde tot rechtsongelijkheid. Daarbij waren
de Friezen net zo bang voor het verdwijnen van hun taal en
cultuur als mr. Stheeman voor decentralisatie en separatisme. De revolte-toestanden bij de rechtszaak deden grote
bezorgdheid ontstaan in politiek Den Haag. Een ‘regerings

Fedde Schurer in 1948 achter
de typemachine op het
kantoor van de Friese Koerier
in Heerenveen. (Tresoar, foto
Frans Popken)

falanx’ zette zich in beweging. Maar liefst drie ministers
reisden af naar Leeuwarden: Rutten (Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen), Mulderije (Justitie) en Beel (Binnenlandse
Zaken). Beel zei achteraf echter te zijn gerustgesteld. Het
trio had dieper inzicht verworven en van enig separatistisch
streven bleek geen sprake. Ze moeten zich het klamme zweet
van het voorhoofd hebben gewist. De eerste slag bij Warns
was slecht afgelopen voor de Hollanders, godlof: niet nog
een tweede.
Toch was Den Haag nog niet van de Friezen af. Bij de Eerste
Kamerbesprekingen van de Justitiebegroting van 1952 sprak
de befaamde Hendrik Algra (ARP) de woorden: ‘Wanneer
men erkent dat het Fries een taal is – en dat is het – een taal

De strijd om de Friese
taal: de slag op het
Zaailand te Leeuwarden
oftewel Kneppelfreed.
(Tresoar)

De politie joeg de menigte op
het Zaailand te Leeuwarden
uiteen op 16 november 1951.
(Tresoar)
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Fedde Schurer bij het
gerechtshof voor aanvang
van het hoger beroep in de
zaak tegen mr. Wolthers in
1952. Rechts staat Schurers
echtgenote Wil en links
advocaat Abel Herzberg.
(Historisch Centrum
Leeuwarden, foto Frans
Popken)

waarin de Bijbel vertaald is, een taal waarin kerkdiensten
worden gehouden, een taal waarin Shakespeare is vertaald
en Tacitus, maar dat die taal buiten de zalen van het officium
moet blijven of ten hoogste even mag binnenkomen, zoals in
sommige gezinnen de dienstbode, die in de keuken eet, ook
even binnen mag komen, mits ze een stoel uit de keuken
meebrengt, dan is dat imperialisme.’ Algra’s in retorisch opzicht schitterende klapstuk daargelaten, de Friezen hadden
emancipatie geroken. In die zin had Kneppelfreed hen bewust
gemaakt van hun eigen kracht.
Het zal dan ook niet zonder enige bezorgdheid zijn geweest
dat de overheid het hoger beroep afwachtte, dat Fedde Schurer tegen het vonnis op de bewuste vrijdag had aangespannen. Hij had ditmaal een collega-cultuurdrager als advocaat

in de arm genomen: Abel Herzberg. Een hoop verwikkelingen
in de rechtszaal - Schurer mocht Fries spreken maar een
getuige als genoemde Wijbenga wilde de eed slechts in het
Fries afleggen en werd prompt niet ontvankelijk verklaard.
En dan verloor pleiter Herzberg zich nog eens in literaire
pronkpassages - met als resultaat dat het eerdere vonnis
werd bekrachtigd.
Tijdens deze zitting werd buiten het gerechtsgebouw een
pamflet verspreid, waarin het politieoptreden op Kneppelfreed
werd vergeleken met dat van de (SS-opgeleide) Schalkhaaragenten, wat een onderzoek door politierecherche en BVD
uitlokte. Van oproer was echter geen sprake meer. Twee
maanden eerder was al een Regeringscommissie ingesteld die
in 1953 aanbevelingen deed in verband met het onderwijs in
de Friese taal. Toch zou het nog tot 1970 duren voor het Fries
eindexamenvak werd op de middelbare school en pas tien jaar
later werd Fries een verplicht vak op de lagere school.
Dat dit stuk over Kneppelfreed in het Nederlands geschreven
werd, is het gevolg van die late resultaten van Kneppelfreed.
Het Fries is in mijn geval, dankzij het imperialisme waar Algra over sprak en de angst voor vrij, Fries separatisme, voetje
voor voetje achter de onderwijsvernieuwing aangeschuifeld,
en ik liep daar steeds net voor uit. Aan Fedde Schurer, de
veearts, de melkhandelaren te Oldeboorn, aan allen die de
knuppel voelden op Kneppelfreed, heeft het niet gelegen. Nog
steeds staat die datum - Kneppelfreed, 16 november 1951 gegrift in het geheugen van iedere, individuele Fries die geen
geduld had om te wachten op vrijheidsjaar 1968. <

> Een verslaggever in
gesprek met Pieter
Wijbenga, hoofdredacteur
van het Friesch Dagblad,
op de trappen van het
gerechtsgebouw bij de
behandeling van de zaakSchurer. (Tresoar)
< Drie ministers reisden af
naar Leeuwarden: Rutten
(Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen),
Mulderije (Justitie) en Beel
(Binnenlandse Zaken).
Minister Rutten tijdens
zijn bezoek aan het Fries
Museum op dat werkbezoek
in Leeuwarden. (Historisch
Centrum Leeuwarden)

Atte Jongstra (Terwispel, 1956)
is schrijver van een omvangrijk
oeuvre. In 2016 werd hem de Constantijn Huygensprijs toegekend.
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PATRIOTTISME

JAN POSTMA

‘Wy zijn
geweesene
vrije friesen’

de door hem zeer begeerde functie van grietman was voor
Van Beyma nog een extra stimulans voor zijn streven om de
macht van de stadhouder in Friesland te breken. Hij groeide
uit tot de intelligente, welbespraakte en gedreven leider van
de anti-stadhouderlijke Statenleden. Op nationaal niveau
bouwde Van Beyma een reputatie op als de belangrijkste
Friese medestander van Joan Derk van der Capellen tot den
Pol, de leider van de landelijke patriottenbeweging.

In de roerige tijd omstreeks 1800 speelde Coert van
Beyma (1753-1820) een zeer actieve rol als patriots
politicus. Doordat hij erg aan Friesland verknocht
was, kwam hij klem te zitten tussen het Bataafse
streven naar nationale eenwording en de belangen
van zijn gewest. Dat zou ook een einde maken aan
zijn politieke loopbaan. Daarbij speelde een rol dat
Van Beyma als onafhankelijke solist meer een man
was van getuigen dan van overtuigen.

Zijn Friese leiderschap werd nog versterkt doordat Van Beyma de drijvende kracht werd van een geheim comité van acht
Statenleden dat de anti-stadhouderlijke acties coördineerde.
Het comité zorgde er onder meer voor, tegen de Engelsgezinde politiek van de stadhouder in, dat Friesland zich in
februari 1782 als eerste gewest uitsprak voor erkenning van
de Verenigde Staten. In april volgde eenzelfde besluit door de
Staten-Generaal, waarmee Nederland na Frankrijk het tweede
land was dat de jonge staat erkende.
Verder bleef Van Beyma in de Friese Staten strijden tegen de
bemoeiingen van de stadhouder met de benoemingen van
bestuurders in de grietenijen en steden. Medio 1783 besloten
acht steden om een einde aan deze invloed te maken. Ook
werden plannen van Van Beyma uitgevoerd om stedelijke
vrijkorpsen (burgermilities) op te richten en zo de macht van
de stadhouder in toom te houden. Veelzeggend was dat het
Leeuwarder vrijkorps door zijn tegenstanders ‘de soldaten
van Beijma’ werd genoemd.
Van Beyma uitte echter niet alleen kritiek op de stadhouder.
Gaandeweg maakte hij zich los van zijn bondgenoten in
het geheime comité en begon hij ook een strijd tegen de
manipulatie van het stemrecht en tegen de coöptatie door de
Friese regentenfamilies. Zijn kritiek verhevigde nadat hij in
1785 opnieuw geen kans zag grietman te worden. Een – volgens Van Beyma onwettige – actie van de stadhouder en een
door hem aangewezen commissie van Statenleden leidde tot
de benoeming van zijn tegenkandidaat.
De onafhankelijke, radicale opstelling van Van Beyma was
tegen het zere been van de grietmannen binnen het geheime
comité. Het comité spatte uiteen en Van Beyma verloor de
steun van de meerderheid in de Staten. In september 1786
verboden de Staten alle kritiek op het bestaande staatsbestel
en legden ze de vrijkorpsen en patriotse pers aan banden.
De draconische besluiten werden aangeduid met de term
‘bloedplakkaten’.
Door de oplopende politieke spanningen raakten de gemoederen in Friesland uiteindelijk zo verhit, dat Van Beyma en
zijn medestanders zich begin augustus 1787 verontwaardigd
terugtrokken uit de Friese Staten. Van Beyma stelde zich aan
het hoofd van de vrijkorpsen en bezette een vijftal Friese
steden. Begin september opende hij met twaalf van de 82
Statenleden een eigen Statenvergadering in Franeker. In

C
Coert Lambertus van Beyma. Prent door Reinier Vinkeles en Cornels Bogerts, naar een tekening van
Jacobus Buys, 1783-1795. (Rijksmuseum)

Het exercitiegenootschap van Sneek. Deze ‘patriotse wapenschouwinge’, vond plaats in de Marktstraat.
Schilderij door Hermanus van de Velde, 1786. (Fries Scheepvaart Museum)
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oert Lambertus van Beyma werd geboren als telg
van een familie van hoge bestuursambtenaren, die
tevens grootgrondbezitters waren. De grootvader en
daarna de vader van Coert van Beyma vervulden de functie
van secretaris van de Admiraliteit van Harlingen, een belangrijk instituut dat zich onder meer bezighield met het uitrusten en bemannen van schepen en het innen van douanerechten. In Zweins bij Franeker bevond zich de ouderlijke stins,
de Kingmastate. De familie Van Beyma had zulke uitgestrekte
bezittingen, dat zij ‘van Zweins naar Peins en Ried over eigen
land kon gaan’.
Na zijn studie rechten in Franeker en Leiden werd Van Beyma
in 1780 benoemd tot secretaris van de grietenij Westdongeradeel. Ook publiceerde hij in dat jaar een studie over het
instituut van de Friese grietman, de belangrijkste bestuurder
in een grietenij die werd gekozen door de eigenaren van
stemgerechtigde boerenplaatsen. Maar ook de stadhouder had soms een beslissende invloed op de keuze van de
grietman, dit tot ergernis van Van Beyma. Deze beschouwde
de grietman namelijk als een symbool van de oude Friese
vrijheid en democratie en daarmee als een vertegenwoordiger van het volk.
Eerder al, in 1776, had Van Beyma geprobeerd zelf de
functie te bemachtigen. Daar was echter door stadhouder
Willem V een stokje voor gestoken. De onaantastbare ambtelijke positie van Van Beyma’s vader had namelijk wrevel
bij de stadhouder gewekt. Zelf zocht Van Beyma de oorzaak
echter bij zijn eigen anti-stadhouderlijke optreden in de
Friese Staten, waarvan hij al in 1774 lid was geworden. De
tegenwerking door de stadhouder bij het bemachtigen van

Door vage beschuldigingen
van tegenstanders belandde
Van Beyma samen met een
viertal andere Nederlanders
eind 1794 in een Franse
gevangenis. Afgebeeld zijn
onder anderen Coert van
Beyma (vierde van links)
en Pieter Groenia (tweede
van links). Schilderij door
Pieter Groenia, afkomstig uit
Makkum. (Privécollectie)

De soldaten van Beijma

dezelfde maand vond echter de inval van Pruisische troepen
in Nederland plaats. Het was het gevolg van de aanhouding
door de patriotten van Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote
van de stadhouder, bij Goejanverwellesluis. Bij de nadering
van de Pruisische troepen besloten Van Beyma en zijn medestanders op 23 september Franeker te verlaten. Daarmee was
de patriotse revolutie in Friesland voorbij. Van Beyma en zijn
Friese medestanders vluchtten naar Amsterdam, de stad die
als laatste stad tevergeefs verzet bood tegen de Pruisen.
Evenals duizenden andere patriotten trok Van Beyma in 1787
zuidwaarts, via Brussel naar zijn toekomstige ballingsoord
Saint-Omaars in Noord-Frankrijk. Een onzekere periode brak
aan met veel onderlinge conflicten tussen de patriotse vluchtelingen. Voor zijn verdere levensloop was echter vooral van
belang dat Van Beyma onder invloed van de Franse revolutionair Mirabeau radicale ideeën kreeg over volksinvloed, de
scheiding van kerk en staat en de één en ondeelbaarheid van
het land. Later noemde Van Beyma zijn Franse ervaring ‘de
hogeschool van de revolutie’.

Kingmastate te Zweins, de ouderlijke stins van de familie Van Beyma. De familie had zulke uitgebreide
bezittingen, dat zij ‘van Zweins naar Peins en Ried over eigen land kon gaan’. Litho door Albert Martin,
1880- 1884. (Fries Museum)
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schuldenlast. Van Beyma wilde echter pas een schulden
amalgama aanvaarden, als tegelijkertijd een veel moeilijker te
ontwerpen nationaal belastingstelsel zou worden ingevoerd.
In de discussie daarover hanteerde hij een polariserende
terminologie. Zonder nationale belastingen zouden bij
een schuldenamalgama ‘de brave Fries, de welmeenende
Groninger, de eenvoudige Drenth en zo veele anderen […]
de lastbeesten blijven van den verkwistenden Hollandschen
bestuurder’.

Gewantrouwd door
radicale hervormingsgezinden

Zitting van de Eerste Nationale Vergadering in Den Haag in 1796, met de leden, allen met lint als
representant. Op de achtergrond de volle publieke tribune. Anonieme prentmaker, 1796. (Rijksmuseum)

Na de Bataafse revolutie van 1795 keerde Van Beyma terug
naar Nederland. Hij werd fiscaal hoofdambtenaar met
standplaats Harlingen. Na een kort intermezzo als lid van
het voorlopige patriotse bestuur van Friesland betrad hij
het landelijke politieke toneel. Hij werd in juni 1796 voor
het district Ferwerd als lid van de Nationale Vergadering
geïnstalleerd. Van Beyma was één van de meest spraakmakende afgevaardigden. Hij was een goed en gevat spreker
en hij bezat veel financiële en juridische kennis. Wel liet hij

Het royale herenhuis in Dronrijp, met een opvallende voorgevel en aan weerszijden trapgevels, waar Van
Beyma de laatste drie jaar van zijn leven woonde. Kopergravure door Jan Bulthuis en gegraveerd door
Carel Frederik Bendorp, 1786-1792. (Rijksmuseum)
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Het Landschapshuis in Leeuwarden, waar de Friese Staten
vergaderden in de tijd dat Van Beyma Statenlid was. Aquarel door
Sjoerd Bonga, 1850. (Historisch Centrum Leeuwarden)

zich snel door zijn hartstochten meeslepen. Bovendien was
hij vaak hatelijk, bits en onbehouwen in zijn uitlatingen. Hij
was dan ook ‘bij weinigen bemind, bij velen gevreesd’. In de
Nationale Vergadering verdedigde hij zijn driftige optreden
openlijk waarbij hij denigrerend sprak over de ‘Hollandsche
welleevendheid’, waarmee hij ook uitdrukking gaf aan zijn
Friese zelfbewustheid.
Van Beyma was het meest radicale lid van de Nationale Vergadering. Wat de volksinvloed betreft, verwierp hij bezits- of
inkomenseisen voor het stemrecht: ook bedeelden moesten
volgens hem stemrecht krijgen. Hij was voor rechtstreekse
in plaats van getrapte verkiezingen. De burgers moesten
de grootst mogelijke controle over hun representanten
behouden. Verder was hij voor emancipatie van de joden,
voor afschaffing van de slavernij en de slavenhandel, en voor
vergaande maatregelen ten behoeve van de armen.
Van Beyma voelde sterke verwantschap met de fractie van de
radicale hervormingsgezinden, maar bleef zich toch onafhankelijk opstellen. In Frankrijk was hij bekeerd tot het uitgangspunt van de één en ondeelbaarheid van het land, dat hij zelfs
als een grondbeginsel zag. Volgens hem mocht alleen de
nationale wetgever wetten ontwerpen en uitvaardigen. Ook
riep hij uit dat hij geen soeverein volk van een gewest kende,
‘er is maar één soeverein volk, en dat is, dat van geheel Nederland’. Hij keerde zich dan ook tegen handhaving van het
quotenstelsel met gewestelijke financiële bijdragen. Daarvoor
in de plaats moest een nationaal belastingstelsel komen.
Hier week hij af van de meerderheid van de radicale hervormingsgezinde unitaristen, die op korte termijn een samensmelting van de gewestelijke schulden wenste. Dat was
vooral in het belang van Holland, het gewest met de grootste

Gezien zijn onafhankelijke standpunten werd Van Beyma door
vele radicale hervormingsgezinden steeds meer gewantrouwd
als iemand ‘zonder vaste grondlegging’ en als ‘een intrigant’.
Hoezeer hij zich verwijderd had van de radicalen, bleek in
november 1797 bij een debat over een eenmalige nationale
heffing op de inkomsten. De opbrengst was bestemd voor het
herstel van de vloot die bij Kamperduin een zware nederlaag
tegen de Engelsen had geleden. De aanvaarding van deze
heffing werd door de radicale afgevaardigden gezien als een
lakmoesproef in het streven naar de staatseenheid.
Tot hun verontwaardiging sprak Van Beyma zich echter uit
tegen de heffing. Hij verwees naar de Friese Statencommissie waar hij in 1783 deel van had uitgemaakt en die destijds
als alternatief van gewestelijke financiële bijdragen voor een
vlootversterking aan de ‘dwingeland’ Willem V had voorgesteld om te gaan bezuinigen op de landmacht. Bovendien
had Van Beyma kritiek op de vormgeving van de heffing die
volgens hem in het voordeel zou zijn van de Hollandse koopman die zijn inkomsten gemakkelijk kon verbergen en ten
nadele van de Friese landeigenaar die dat niet kon. Ondanks
zijn heftige tegenstand waarbij Van Beyma de vergadering
danig op stelten zette, werd het voorstel op 2 december 1797
aangenomen.
Een groep van 43 radicale afgevaardigden probeerde
vervolgens met het manifest Aan de Bataafsche natie een
meerderheid in de Nationale Vergadering te krijgen voor
een algemene overgang naar een eenheidsstaat. Van Beyma
verklaarde zich tegen het manifest met het argument dat het
door zijn dwingende karakter kon leiden tot een burgeroorlog. Dat kwam hem op het verwijt te staan een Judas te zijn,
die wel spoedig helemaal bekeerd zou zijn tot de partij van
de federalisten, de tegenstanders van de eenheidsstaat.
Een politieke impasse ontstond in de Nationale Vergadering
doordat de gewesten weigerden in te stemmen met de vlootheffing, terwijl tegelijkertijd de unitaristische uitgangspunten
van het manifest van de 43 geen meerderheid verkregen in
de Nationale Vergadering. De radicale hervormingsgezinden
verloren hun geduld en op 22 januari pleegden ze een staatsgreep. Ondanks zijn radicale achtergrond werd Van Beyma
met een twintigtal anderen gevangengezet door het nieuwe
bewind. Zijn harde tegenstand bij de heffing en zijn felle

verzet tegen het manifest van de 43 zullen daar de reden van
zijn geweest. Aanvankelijk kreeg hij huisarrest in Leeuwarden, maar later werd hij geïnterneerd op Huis ten Bosch.

Vlucht van de patriotten uit
Franeker 1787. Prent door
Reinier Vinkeles, naar een
tekening van Jacobus Buys.
(Rijksmuseum)

Politieke rol uitgespeeld
Weliswaar kwam hij na een staatsgreep van gematigde
patriotten in juni 1798 weer vrij, maar Van Beyma begreep
heel goed dat zijn politieke rol was uitgespeeld. Ook door het
nieuwe bewind van gematigde patriotten werd hij immers
gewantrouwd. In augustus 1798 nam hij zijn ambtelijke
functie van substituut-fiscaal van de convooien en licenten te
Harlingen weer op, die hij nog tot 1811 zou uitoefenen.
Aan het eind van zijn leven toonde Van Beyma zich nog
steeds een fervent voorstander van de volkssoevereiniteit en
wees hij de nieuwe monarchie af. Van de eerdere voorkeur
voor het principe van de één en ondeelbaarheid was bij Van
Beyma echter niets meer over. De oud-patriot Joan Melchior
Kemper had bij het herstel van de onafhankelijkheid in 1813
de monarchie geproclameerd en de eenheidsstaat bevestigd,
terwijl de prins van Oranje na zijn terugkeer in Nederland
aanvankelijk slechts stadhouder had willen worden. Daarop
terugkijkend bracht het Van Beyma in 1820 tot de exclamatie
dat door toedoen van Kemper ‘de Friesche natie voor de
vorst van Oranje vernietigd of vermoord’ was. Eerder had hij
al vastgesteld: ‘wy zijn geweesene vrije friesen’.
Van Beyma was een intelligente man die in een cruciale
fase van zijn politieke leven worstelde met de keuze tussen het beginsel van één en ondeelbaarheid en het Friese
belang. Steeds maakte hij een eigen, onafhankelijke keuze.
Hij gedroeg zich daarbij erg eigenzinnig en was voortdurend
aan het polemiseren in plaats van dat hij trachtte te overtuigen. Door de verknochtheid aan zijn Friese gewest kwam hij
uiteindelijk politiek in de knel. <

> Verder lezen?
• W. Bergsma e.a. (red.), For uwz
lân, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland, Leeuwarden,
1987
• Jacques Kuiper, Een revolutie
ontrafeld. Politiek in Friesland
1795-1798, Franeker, 2002
• Jan Postma, ‘Coert van Beyma,
een eigenzinnige Friese patriot.
In de knel tussen Bataafse
beginselen en Friese belangen’,
in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 43
(p. 101-114), 2020
Jan Postma (Groningen, 1942)
is econoom en historicus. Hij
publiceerde vooral over politieke
geschiedenis en promoveerde in
2017 op een politieke biografie
van de Bataafse staatsman
Alexander Gogel.
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RONALD PLANTINGA

Taylor in de greide
De Friese zuivelsector maakte na de oorlog een gedaanteverwisseling door. Schaalvergroting en
mechanisering veranderden de manier van werken compleet. Het moest allemaal efficiënter om te kunnen
concurreren met de wereldmarkt. In Friesland werd daarom het Amerikaanse ‘scientific management’
toegepast, door Frederick Taylor ontwikkeld in de fabrieken van Ford.

D
Het melken met de
melkmachine in de
melkstal bij Heida te
Hoorsterzwaag. (Fries
Landbouwmuseum)

oor de naoorlogse schaalvergroting werden zuivelfabrieken en agrarische bedrijven niet alleen groter,
maar ook complexer. Daarbij stimuleerden oplopende arbeidskosten de mechanisering, zowel in fabrieken als
op boerderijen. Tractoren vervingen paarden, melkmachines
handmelkers. Een melkveehouderij werd meer en meer een
zogenoemd ‘eenmansbedrijf’, wat in feite een ‘gezinsbedrijf’
betekende, want vrouw en kinderen hielden het draaiende.

Nieuwe productiemethoden vroegen om nieuwe kennis
en vaardigheden van boeren. Het moest allemaal vooral
rationeler, en minder traditioneel en intuïtief. Dat gold voor
zowel de zuivelfabrieken als de melkveehouderijen. Boeren
en werknemers hadden behoefte aan toepasbare informatie,
zoals in de laatste decennia door middel van computers.
Rationalisering leidde tot een betere beheersing van het
productieproces, in het bijzonder door het zoveel mogelijk te
vereenvoudigen.
De bekendste methode van rationalisering was het ‘scientific
management’, dat Frederick Taylor (1856-1915) begin 20ste
eeuw in de Verenigde Staten introduceerde. ‘Taylorism’ gaat
uit van een vergaande controle van het productieproces
door het management. Managers verzamelen informatie
over het productieproces dat oorspronkelijk in handen was
van de arbeiders. Hierbij wordt praktisch werk gescheiden
van denkwerk, omdat de analyse van hoe een product zo
efficiënt mogelijk en met de hoogst mogelijk kwaliteit kan
worden geproduceerd voortaan wordt uitgevoerd door het
management. Tot slot vindt een gedetailleerde planning
van het productieproces plaats, waarbij het management
nauwkeurige instructies geeft over de taken die arbeiders
moeten verrichten. De tijdsduur van iedere taak wordt vooraf
bepaald, zodat het productieproces in theorie kan worden
uitgetekend. De arbeiders brengen dit vervolgens in de
praktijk.
Met name na de Tweede Wereldoorlog inspireerde het
Amerikaanse voorbeeld Europese ondernemers. Dit was ook
het geval in Nederland, waar Taylorism meestal ‘arbeidseconomie’ of ‘bedrijfsorganisatie’ werd genoemd. Industriële en
agrarische bedrijven pasten het toe.

Taaksoort en tijdsduur
in zuivelfabrieken
Piet Stallinga, secretaris van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland, werd al vroeg geïnspireerd door de
ideeën van Taylor. Hij huurde kort na de oorlog adviesbureau
J.W. Berenschot in om directeuren van zuivelfabrieken de
basisprincipes van de ‘arbeidseconomie’ en ‘bedrijfsorganisatie’ bij te brengen. Berenschot onderzocht vervolgens in
een aantal fabrieken de mogelijkheden voor rationalisering
van het arbeidsproces. De resultaten waren volgens de Friese
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Zuivelbond zo veelbelovend dat het bondsbestuur begin
1949 de afdeling arbeidseconomie oprichtte.
In 1950 werd S. van der Veer benoemd tot fulltime arbeidseconoom. Na een korte opleiding begon hij met een gedetailleerde analyse van het productieproces in zuivelfabrieken. Nauwgezet de principes van Taylor volgend werden de verschillende
taken van werknemers in de fabrieken genoteerd, en de tijdsduur van de handelingen opgenomen. Vervolgens werd aan
iedere taak een normtijd toegekend, die men gebruikte om de
prestaties van een fabriek te bepalen. Op basis van normtijden
kwam er een gedetailleerde planning tot stand, die op een
zogenoemd planbord stond. Het bord bestond uit verschillende rijen die de werkdag van de werknemers representeerde.
Iedere millimeter op een rij stond voor een minuut van de
werkdag. Op de rijen werden papieren stroken geplaatst, die
de taken van de werknemers aanduidden.
Het planbord oogde wellicht ingewikkeld, toch was het een
vereenvoudigde representatie van het productieproces. Het
geheel van handelingen werd gereduceerd tot twee indicatoren: taaksoort en tijdsduur. Dit was een aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid informatie.
De eerste jaren van de afdeling arbeidseconomie waren
moeizaam. De werknemers van de fabrieken waren in eerste
instantie wantrouwend, omdat zij vreesden gedwongen te
worden om harder te werken. Bovendien was er sprake van
concurrentie met andere afdelingen van de bond, die bang
waren om minder relevant te worden. De aanloop van de afdeling was ook lastig omdat de arbeidseconoom het vak nog
grotendeels moest leren in de praktijk. Het ontwikkelen van
een methode voor het rationaliseren van het arbeidsproces
in de Friese zuivelfabrieken was daarom in de eerste jaren
een tijdrovend proces.
Toch werd vrijwel iedere coöperatieve zuivelfabriek in
Friesland in de jaren vijftig onderworpen aan een grondige
analyse van het productieproces, gevolgd door de invoering
van het planbord. In de loop van de jaren vijftig werden de
activiteiten verder verbreed. Naast de kaasmakerij nam men
ook de opslag, transportafdeling, laboratoria, boterproductie
en kantoren onder de loep. Naast het planbord paste de
afdeling arbeidseconomie draaddiagrammen toe: schaalmodellen van de werkvloer om de loopafstanden te meten.
De uitkomsten van dergelijke analyses werden gebruikt om
de fabrieken door zo kort mogelijke looproutes zo efficiënt
mogelijk in te richten.

nend onderzoek concludeerde het Raadgevend Efficiency
Bureau Bosboom en Hegener uit Amsterdam, een adviesbureau dat ervaring had met bedrijfsorganisatorisch onderzoek,
dat Taylorism niet zonder meer op de landbouw was toe te
passen ‘omdat men daar te maken heeft met […] werkzaamheden, waarbij een zeer groot aantal variabele factoren een
rol spelen.’
Toch ging vanaf 1948 uitgebreider door de rijksoverheid
gefinancierd onderzoek van start, dat werd ondergebracht bij
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR)
in Wageningen. De toegevoegde waarde van langlopend
bedrijfsorganisatorisch onderzoek was dat op basis van veel
waarnemingen algemeen geldende conclusies konden worden getrokken. Het grote aantal factoren dat een rol speelde
bij werkzaamheden in de landbouw, zoals weersomstandigheden, grondsoort en vaardigheden van de arbeider, kon zo
worden ondervangen.
A. Moens was de belangrijkste expert op het terrein van
bedrijfsorganisatorische analyse in de landbouwsector.
Moens studeerde in Wageningen en werd begin jaren veertig
hoofd van de afdeling ‘Arbeid’ bij het ILR. Hij publiceerde
in de jaren veertig en vijftig regelmatig over het onderwerp
arbeidsrationalisatie, gebruikmakend van de methoden die
Taylor eerder bij industriële bedrijven toepaste. ‘Wat kunnen
we in de landbouw van de beginselen van de moderne bedrijfsorganisatie uit de industrie overnemen?’, zo stelde hij in
een artikel uit 1955, ‘Ons antwoord is: alles.’ Net als arbeidseconoom Van der Veer maakten Moens en zijn collega’s een
onderscheid tussen nuttige werktijden en verliestijden. De
werktijden van verschillende methoden werden onderling
vergeleken, waarbij het voornamelijk ging om een vergelijking tussen handwerk en machinewerk. De verliestijden
gaven informatie over de mogelijkheden om tijd te besparen.
Ook deed het ILR onderzoek naar ‘de vorm, inrichting en

Frederick Taylor ontwikkelde
‘scientific management’,
het model dat na de oorlog
in de Friese zuivelsector en
landbouw werd toegepast.

Twee tractors zijn bezig met
het maaien en schudden van
gras. De een, een Ford, maait
met twee maaimachines,
een opzij en een ervoor. De
ander, een Renault, trekt
een hooischudder. (Fries
Landbouwmuseum)

Handwerk en machinewerk
in de landbouw
In Nederland was bedrijfsorganisatie vlak na de oorlog nog
tamelijk nieuw terrein. H.T. Tjallema, directeur akker- en weidebouw van het ministerie van Landbouw, gaf in het najaar
van 1946 opdracht ‘na te gaan in hoeverre de in de industrie
gevolgde wijze van bestudering van de werkmethode in de
landbouw zou kunnen [worden] toegepast.’ In een verken23
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uitgewerkt’ – werd een groot deel van de werkzaamheden op
de boerenbedrijven geanalyseerd en de impact van verschillende vormen van rationalisering in termen van kosten
doorgerekend.

Stichting DWAEN

De ligboxenstal was
de meest in het oog
springende efficiencyslag
in de veehouderij. (Fries
Landbouwmuseum).

Productielijn voor boter
in de zuivelfabriek. De
boter komt in dozen. (Fries
Landbouwmuseum)
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opstelling van de gebouwen […] door de route vast te stellen,
welke de arbeiders bij hun werk moeten afleggen.’
De Rijkslandbouwvoorlichtingsdiensten in Friesland, die
boeren ondersteunden bij innovaties, deden ook arbeidsorganisatorisch onderzoek. Zo werden in Zuidwest-Friesland
al in 1946/47 de arbeidsuren voor 31 veenweidebedrijven
bijgehouden en geanalyseerd. In mei 1956 ging bij de RLVDafdeling Zuidwest-Friesland een onderzoek bij twaalf weidebedrijven van start, waarbij werd samengewerkt met het ILR.
De uitvoerige onderzoeksresultaten werden pas in 1962 door
het ILR gepubliceerd, met als titel De arbeidsorganisatie in
het weidebedrijf. Op basis van de bedrijven die drie jaar lang
tijdmetingen bijhielden – auteur G. Postma schreef trots
dat ‘ongeveer 200.000 arbeidsuren werden geregistreerd en

In de ogen van Friese landbouworganisaties was het werk van
het ILR en de regionale afdelingen van de RLVD onvoldoende.
De organisaties werkten langs elkaar heen en nieuwe kennis
over werkmethoden werden nog nauwelijks in de praktijk
gebracht. Rationalisering werd in de jaren zestig nog urgenter
door de uitstroom van boerenarbeiders. Die konden elders
meer verdienen, met betere arbeidstijden. Hierdoor kwamen
er steeds meer eenmansbedrijven, waarbij de boeren hun
bedrijf met de inzet van gezinsleden draaiende hielden. Er
moest meer werk verzet worden met minder mensen, en deze
uitdaging kreeg veel aandacht in de landbouwpers.
Zo bracht O. Venema van de RLVD Zuidoost-Friesland dit
probleem in 1966 onder de aandacht in het Fries Landbouwblad: ‘De gevolgen kunnen […] zeer ernstig zijn en het gevaar
in een dergelijke situatie te raken is vooral groot, indien
men probeert alle werk met een te krappe eigen personeelsbezetting te doen. Men heeft het dan altijd razend druk,
terwijl alles toch niet op tijd klaar komt.’ Het bestuur van de
Friese Zuivelbond zag de toepassing van arbeidsorganisatie
als oplossing en nam in oktober 1962 het initiatief bij het
oprichten van een commissie die de mogelijkheden moest
onderzoeken ‘om in het bijzonder voor de Friese boerenbedrijven meer te doen aan arbeidsonderzoek, gecombineerd
met arbeidsvoorlichting’.
In 1963, dertien jaar na de oprichting van de bondsafdeling
arbeidseconomie, werd de Stichting Doelmatige toepassing van de arbeid in weide-, akkerbouw- en nevenbedrijven
in Friesland opgericht. Niet toevallig werd dit afgekort tot
Stichting ‘D.W.A.E.N.’. Friese coöperatieve organisaties en
landbouworganisaties, onder andere de Friese Mij., de CCLB,
en verschillende banken en verzekeringsbedrijven financierden de stichting.
Begin jaren zestig waren er – net als in de begindagen van
de bondsafdeling arbeidseconomie – geen goed opgeleide
‘arbeidstechnici’ beschikbaar. Daarom werden pas-afgestudeerden Atsma en Van Straten van de Bijzondere Hogere
Landbouwschool in Leeuwarden aangenomen en opgeleid
tot arbeidsdeskundigen. Zij deden bedrijfsorganisatorisch
onderzoek en gaven voorlichting. Het meest uitgebreide
onderzoek was het ‘arbeidstechnisch onderzoek’, waarbij
verschillende aspecten van het werk op een boerenbedrijf
– zoals melken, voeren, en uitmesten – en de indeling van
het erf en de gebouwen werden geanalyseerd. Voor een deel
van de werkzaamheden – met name het melken – verrichtte
men tijdmetingen. Vervolgens gaven de onderzoekers adviezen over de meest efficiënte werkwijzen. Daarnaast werden

gedetailleerde analyses van één aspect van de bedrijfsvoering
gedaan. Nog tijdens de opleidingsperiode concentreerden
Atsma en Van Straten zich op tijdmetingen van het melken.
In de volgende jaren ging het onderzoek naar melkmethoden
door (met name als onderdeel van arbeidstechnische onderzoeken) en vonden andere gespecialiseerde onderzoeken
plaats. Veel aandacht ging uit naar de voerwinning.
Voorlichting was de tweede taak van Stichting ‘D.W.A.E.N.’.
De oprichters hoopten met name op dit vlak de meerwaarde
van de stichting te bewijzen ten opzichte van de algemenere
en op het nationaal niveau gerichte onderzoeken van het ILR.
De inzichten over werkmethoden werden verspreid door publicaties in de landbouwpers. Zo gaf Zantema, naast hoofd
van de bondsafdeling bedrijfsorganisatie bestuurslid van
‘D.W.A.E.N.’, in het Fries Landbouwblad praktische adviezen
over erf- en stalindeling, planning van de werkzaamheden,
en mechanisatie. Kleine aanpassingen, zoals het verwijderen
van drempels, het verplaatsen van een waterkraan en het verbreden van een deur, konden volgens Zantema veel verschil
maken: ‘Wanneer men iets scherper op dergelijke kleinigheden let, is men niet alleen van menige kleine ergernis verlost,
maar zal bovendien op een vluggere wijze zijn werk verrichten.’ ‘D.W.A.E.N.’ werkte nauw samen met de landbouwvoorlichtingsdienst. Medewerkers Atsma en Van Straten
onderhielden intensief contact met de Friese afdelingen van
de voorlichtingsdienst, om de inzichten van de bedrijfsorganisatorische onderzoeken over te dragen aan de voorlichters.
Zij werden zelfs gedetacheerd bij de regionale afdelingen
van de RLVD, waarbij een werkverdeling tot stand kwam: de
bedrijfsvoorlichters deden de eenvoudige metingen, Atsma
en Van Straten de gedetailleerde studies.

De schuur van
werktuigcoöperatie ‘Us
Belang’ in Siegers
woude. (Fries Landbouw
museum)

ILR, om de arbeidsproductiviteit te verhogen door aanpassingen van de werkmethoden raakte hiermee achterhaald.
Daarnaast verschoof eind jaren zeventig de aandacht naar de
toepassing van computers om de efficiëntie van de bedrijfsvoering te vergroten. De landbouwvoorlichting richtte zich
op de nieuwste ontwikkelingen en daarmee raakte het inmiddels ouderwetse arbeidsorganisatie snel buiten beeld. <
Dagplanning op proefbedrijf
Selmien, 1964. (Tresoar)

Meer machines in plaats
van slimmer werken
Na 1970 neemt de aandacht voor Taylorism duidelijk af in de
landbouw en zuivelindustrie. Arbeidsorganisatie en bedrijfsorganisatie verdwenen vanaf begin jaren zeventig uit de kolommen van de landbouwpers. In Friesland hing dit samen
met de opheffing van ‘D.W.A.E.N.’ in 1972. De toegevoegde
waarde van de stichting stond steeds meer ter discussie bij
haar geldschieters (onder andere de Friese Zuivelbond, Frico,
CBTB, CCF, en verzekeringsmaatschappij FBTO), die hun
steun beëindigden.
De afgenomen aandacht voor bedrijfsorganisatorische kennis is te verklaren doordat werd ingezet op andere methoden
van productiviteitsverhoging. In de eerste plaats maakte
schaalvergroting van melkveebedrijven verdere mechanisering mogelijk. Kleine bedrijven werden efficiënter door met
dezelfde werktuigen en gebouwen op een betere manier te
werken. Maar op de grotere bedrijven lag de nadruk sterker
op het toepassen van meer machines. De doelstelling van
landbouwvoorlichters en onderzoekers, zoals Moens van het

Ronald Plantinga (Heemskerk,
1988) is onlangs gepromoveerd
aan de Rijksuniversiteit Groningen op Nooit meer honger en natuurinclusief: Productiviteitsgroei en
duurzaamheid in de Friese zuivelsector, 1945-2020. Hij is werkzaam
als docent en onderzoeker aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
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Marlies Stoter is sinds 1999 conservator bij het Fries Museum.
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Portret van Annie Zernike door Jan Mankes, november 1914. (Fries Museum,
bruikleen Sybren Hellinga Stichting)

Werkkampen
In Hemrik stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog
twee werkkampen van de Nederlandsche Arbeidsdienst:
Sparjebird en Wurksathe. Een onlangs geplaatste
informatiezuil, herinneringssteen en woordtafels in
Speelbos Sparjebird vertellen over die geschiedenis.
Na de bevrijding deed NAD-kamp Sparjebird nog
twee jaar dienst als interneringskamp voor NSB’ers,
collaborateurs en moffenmeiden in afwachting van hun
proces. De kampen werden afgebroken. Aan de hand
van herinneringen, verhalen en foto’s van ooggetuigen
probeert de projectgroep Werkkampen Hemrik het
WOII-verleden zichtbaar te maken.
www.museumopsterlan.nl
Steegnamen
Gemeente Harlingen en
vereniging Oud Harlingen
brengen oude steegnamen terug in de stad.
In 2017 kreeg de eerste
steeg een bordje. Er zijn
al ruim twintig stegen met

(Foto Jacob van Essen)

een naam, recent werd de Bedelaarssteeg voorzien van
een straatnaambordje. Een speciale werkgroep heeft
oude proclamatieboeken doorgespit. De stegen die zijn
teruggevonden, krijgen een bordje met een QR-code die
achtergrondinformatie geeft.
www.omropfryslan.nl
Sporen van WOII
Het Kazemattenmuseum, Titus Brandsmamuseum,
Bezoekerscentrum Mar & Klif, Museum Warkums
Erfskip en Museum Bescherming Bevolking in Grou
werken voortaan samen op het gebied van de Tweede
Wereldoorlog
onder de naam
Sporen van
WOII. De vijf
musea willen
een breder
publiek en
meer jongeren
aantrekken.
Bij alle musea is een bord geplaatst met een korte
omschrijving en een QR-code met meer informatie over
de oorlog. De samenwerking wordt nog uitgebreid met
auto- en fietsroutes langs oorlogslocaties.
www.omropfryslan.nl

Monument
Leeuwarden heeft een namenmonument gekregen voor
de Joodse inwoners van de stad die in de oorlog werden
gedeporteerd en vermoord. Het monument met 544
namen staat bij het bestaande monument naast de
Joodse school aan de Abraham Levissonstraat.
www.omropfryslan.nl
Portret
Gemeentemuseum het
Hannemahuis in Harlingen heeft een 17de-eeuws
portret van zeeheld Auke
Stellingwerf (1635-1665)
in langdurige bruikleen
van het Rijksmuseum
Amsterdam gekregen.
Het portret is in 1670 geschilderd door Lodewijk van
der Helst. De in Harlingen geboren Auke Stellingwerf
was in 1665 luitenant-admiraal. De Republiek der
Nederlanden was toen met Engeland verwikkeld in de
Tweede Engels-Nederlands Oorlog. In 1665 sneuvelde
hij in de Slag bij Lowestoft, als bevelhebber van het
vierde eskader op de Zevenwolden. Op het portret is de
kogel afgebeeld waardoor hij dodelijk werd getroffen,
zijn commandostaf, een globe en kostbaarheden die bij
zijn functie hoorden.
www.hannemahuis.nl

Gerrit Benner prijs 2021
O.C. Hooymeijer (Vlaardingen, 1958) is de winnaar van
de Gerrit Benner prijs 2021. De beeldend kunstenaar is
verkozen vanwege de belangrijke, recente en toonaangevende ontwikkeling in zijn werk. Hij ontvangt vijfduizend euro en
een tentoonstelling in het
Fries Museum.
De kunstenaar
is bekend van
zijn serie ‘The
Great Exotic
Birdshow’ en van zijn tekeningen en beschrijvingen van
‘niet-bestaande Vogels’, gebundeld in De Nieuwe Gids
voor de niet-bestaande Vogels van Europa, dat in 2019
genomineerd was voor de Jan Wolkers Prijs.
www.friesmuseum.nl
Agrarische bedrijvigheid
De nieuwe gids Sporen van agrarische
bedrijvigheid met fiets- en wandelroutes voert langs sporen van landbouw
en voedselproductie in en rond
Leeuwarden. De routes voeren onder
andere langs de Waag, Achter de
Hoven en de ‘Condens’ en bijzondere
boerderijen rond Goutum en Wirdum. De gids verschijnt in de serie
monumenten- en routebeschrijvingen van Historisch
Centrum Leeuwarden in samenwerking met het Fries
Landbouwmuseum.
www.historischcentrumleeuwarden.nl
Portret
Het Fries Landbouwmuseum vond
in Amerika een verloren gewaand
schilderij van de in Dokkum geboren Aldert Jacobs van der Poort
(1771-1807) uit 1804. De naam van
de dame op het portret is onbekend. De Ottema-Kingma Stichting
kocht het en geeft het in langdurige
bruikleen aan het museum. Op de
tentoonstelling ‘Ode aan het landschap’
is het te zien naast zes grote behangsels van Van der
Poort en portretten en schetstekeningen (uit het Fries
Museum en Historisch Centrum Leeuwarden).
www.landbouwmuseumfriesland.nl

(Foto LEO Middelsé)

Staveren
Het vijf
meter lange
archief van
de vroegere
gemeente
Staveren over
de periode
1331-1815 is
terug in de
gemeente.
Vanaf 1893
lag het bij
het Rijksarchief (nu Tresoar) omdat er vochtproblemen
waren in de archiefruimte van het Staverse stadhuis.
Het archief wordt nu bewaard in het depot van cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Veel archiefmateriaal is in de 18de of 19de eeuw verloren gegaan.
Een burgemeester zou opdracht hebben gegeven om
de archieven van het stadhuis naar de dijk te brengen.
Stukken die hij niet kon lezen, zouden in de Zuiderzee
zijn verdwenen. De archiefstukken tot 1580 worden
gedigitaliseerd.
www.detiid.nl
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(Foto Nassau en Friesland)

Het portret is te zien in de tentoonstelling
‘Icons. Topstukken uit de National Portrait
Gallery’ (tot en met 9 januari 2022).

(Foto De Tiid)

A

nnie Zernike (1887-1972) groeide op
in een intellectueel, liberaal gezin in
Amsterdam. Haar ouders
lieten haar vrij in de keuze om als eerste vrouw
theologie te gaan studeren. Op 22-jarige leeftijd
liet ze zich dopen in de Doopsgezinde Broederschap, waar vrouwen sinds 1905 de preekstoel
mochten beklimmen. Volgens biografe Froukje
Pitstra was Annie’s keuze voor de doopsgezinden niet opportunistisch, maar opportuun: ze
wilde het predikantschap uitoefenen en koos de
enig mogelijke weg. Aanvankelijk bedankte ze
voor beroepingen voor Baard, Mensingeweer én
ook voor Boven-Knijpe, maar enkele leden van de
kerkenraad namen de trein uit Friesland en stonden bij haar op de stoep met de vraag om haar
besluit te heroverwegen. Op 5 november 1911
preekte ze als eerste vrouwelijke predikant van
Nederland in Boven-Knijpe over de tekst: ‘Want
de mensch ziet aan wat voor oogen is, maar de
Heer ziet het hart aan’.
In juni 1913 ontmoette Annie Zernike Jan Mankes
op de ondertrouwreceptie van zijn zus Popkje
met de doopsgezinde Gosse de Jong. Jan was
eerder verliefd dan Annie, maar in oktober 1914
kon Jan toch aan zijn mecenas schrijven: ‘Mijn
meisje is de dominee van Boven-Knijpe en ze
heet Annie Zernike.’ Dit portret is zijn eerste tekening van haar, gemaakt kort na hun verloving.
Trouwen en het predikantschap waren onverenigbaar voor vrouwen en op 1 oktober 1915, de
dag na haar huwelijk, kreeg dominee Zernike
eervol ontslag. Bij haar afscheid kreeg ze een
klok en Jan Mankes schonk de gemeente een
portret van Annie. Een half jaar na hun huwelijk
werd tuberculose bij Jan Mankes ontdekt en hij
overleed in de lente van 1920, nog maar dertig
jaar oud. Noodgedwongen pakte Annie Mankes
de draad van haar werk weer op, promoveerde en
bleef tot haar emeritaat werken als predikant in
Rotterdam. <

Gysbert Japicxpriis
De Gysbert Japicxpriis is dit jier
takend oan dichter Eeltsje Hettinga
(Burchwert, 1955) foar de gedichten
dy’t er skreau as ‘Dichter fan Fryslân’.
De priis is op 6 novimber útrikt. De
advyskommisje skriuwt yn it rapport:
‘Dizze dichter fynt himsels hast by alle
gedichten opnij út, sa’t er dat earder
ek al die by al syn bondels. (...) Dat makket ‘Dichter fan
Fryslân’ ta it bêste dat de Fryske poëzij de ôfrûne jierren
opsmiten hat.’ De advyskommisje fan dit jier bestiet
út Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der
Velde. Eeltsje Hettinga waard as earste ‘Dichter fan
Fryslân’ beneamd. Yn dy perioade (2017-2019) skreau er
hast tritich gedichten.
www.tresoar.nl

(Foto werkgroep)

Annie,
het meisje
van Jan

KORT NIEUWS

MARLIES STOTER

(Kazemattenmuseum)

SCHATTEN UIT HET FRIES MUSEUM

Skeletten
In een verzonken vitrine in de Sint-Margaretakerk van
Boksum zijn twee skeletten te zien die bij een opgraving
in 2016 werden ontdekt.
Het gaat om
slachtoffers
van de Slag
bij Boksum
uit 1586, een
confrontatie
tussen het
Spaanse
leger en het Staatse leger. De Friezen werden door de
Spanjaarden omsingeld en afgeslacht, daarbij vielen
zo’n 500 slachtoffers. De dorpsbewoners hebben de
skeletten intussen ook van een naam voorzien: Bokke
en Skelte.
www.omropfryslan.nl
Tegeltableau
Aan de gevel van de brasserie aan het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden is een tegeltableau onthuld, dat
de eerdere
schildering van
Maria Louise
vervangt. Het
tableau bestaat
uit 2160 tegels,
met afbeeldingen van de
prinses van
Oranje-Nassau
en haar relaties
met nog altijd bestaande Europese koningshuizen. Het
tableau is ontworpen door Michaël Snitker en geproduceerd door Koninklijke Tichelaar.
www.omropfryslan.nl
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Bossen, binten
en boerderijen

x

Beeld achtergrond:
Het enige bekende
gestapelde schaargebint van
primair gebruikt eikenhout
en tevens het enige originele
bintwerk van voor 1600.
(Beeld uit besproken boek)

Doorsnede van een stam
met jaarringen. (Beeld uit
besproken boek)

Het onlangs verschenen boek Houtstromen van Paul Borghaerts gaat over de geschiedenis van gebinten in Friese
boerderijen. De rijk geïllustreerde publicatie is de weerslag van
tweehonderd onderzochte gebintconstructies in voornamelijk
de Greidhoeke. Borghaerts heeft deze gebinten opgemeten
en met foto’s gedocumenteerd. Om exact te dateren en de
herkomst van het hout te herleiden,
legde hij zich toe op de techniek van
de dendrochronologie. Die methode
werkt hij tot in detail uit.
De herkomst van het hout vanaf
eind 16de eeuw is overzichtelijk in
kaart gebracht. Deze informatie
blijkt naadloos aan te sluiten bij
wat bekend is van de geschiedenis
van de Friese schippers die actief
waren in de houtvaart. Volgens de
auteur zijn de uitkomsten een ‘bijvangst’ van zijn onderzoek, hoewel
de titel anders doet vermoeden.
De term dendrochronologie – een
essentieel onderdeel van deze studie – wordt in de titel
(angstvallig?) vermeden. Er is gekozen voor een meer pakkende alliteratie: bossen, binten en boerderijen.

Restant van een originele
schuur die vlak na het
onderzoek geruimd is,
maar nog wel op tijd
gedocumenteerd. (Beeld uit
besproken boek)

Wiebe Hoekstra (Feanwâlden, 1954) is historicus en
publicist. Hij schreef o.a. het
boek De Friese boerderij en
is medeauteur van het boek
Cultureel erfgoed op it Fryske
boerehiem.
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Houtstromen
Paul Borghaerts
Noordboek, Gorredijk, 2021
544 p. | isbn 9789056156886
€ 49,90

WIEBE HOEKSTRA

Borghaerts deed opmerkelijke ontdekkingen, zoals een boerderij uit Reahûs met een compleet eikenhouten gestapeld
schaargebint van Noors eiken, gebouwd in 1597-1599. Het is
het enige originele bintwerk van voor 1600. Bij Winsum ontdekte hij een vroeg 17de-eeuwse schuur. In zijn studie toont
hij aan dat de kleinere Friese schuren in de kleistreek van
omstreeks 1600 bouwtechnisch al ver ontwikkeld waren en
op kleine aanpassingen na tot in de 20ste eeuw op nagenoeg
dezelfde wijze werden gebouwd.
De schrijver maakt de bouwtechniek van de Friese schuur
met constructietekeningen en foto’s van de onderzochte
boerderijen inzichtelijk. Een vergelijking met de ontwikkelingen van stadspanden en Friese kerken maakt de grote
vakkennis van het gilde van timmerlieden duidelijk. Zij
waren eind 16de eeuw al in staat grote boerenschuren te
bouwen. De lezer krijgt een inkijk
in de houttechniek en de bouw die
de grondslag vormen voor de Friese
schuur. Met deze informatie kunnen
eigenaren eventueel zelf hun schuur
op een verantwoorde manier repareren en onderhouden.
De onderzoeksresultaten worden
uitvoerig behandeld en in chronologische volgorde worden de 106 boerderijen beschreven met opmetingen,
het dendrochronologisch onderzoek,
een foto van de gehele boerderij
en een drietal detailfoto’s van het
interieur van de schuur. Teksten uit
het vorige hoofdstuk worden hierbij voor een deel opnieuw gebruikt. Ook in andere hoofdstukken worden teksten herhaald.
Wanneer hier scherper op geredigeerd was geweest, had de
tekst korter gekund.
Veel Friese termen zul je in het boek niet tegenkomen. Borghaerts hanteert soms een uitzonderlijke terminologie. Met
‘groot buitenhuis’ en ‘klein buitenhuis’ worden respectievelijk de koestal aan de lange zijde en de koestal aan de achterkant van de schuur bedoeld. Het is een kromme vertaling
van ‘grut bûthús’ en ‘lyts bûthús’. In de term ‘schuurreed’
herkent de Friestalige het woord ‘skuorreed’, het wagenpad.
Deze storende omzettingen worden consequent gebruikt,
terwijl de Friese term niet een keer genoemd wordt. Jammer
dat er geen foto is opgenomen van een ‘grut bûthús’, een
‘lyts bûthús’ en een ‘skuorreed’. Ook vind je geen overzichtsfoto van een volledige schuur met kap. Bij de fraaie historische foto’s is het niet altijd duidelijk waar en wanneer deze
genomen zijn.
De uitgever heeft veel zorg besteed aan de opmaak. Borghaerts heeft met zijn bijzondere vondsten al veel publiciteit
gekregen. Met dit ‘handboek’ zijn de resultaten prachtig
samengebracht. Hopelijk komt zijn enorme verzameling aan
data en onderzoeksresultaten bij een instituut terecht dat
toegankelijk is voor onderzoekers. <

BOEKEN KORT
Kneppelfreed 2021 - Ferline en
takomst fan de Fryske taal
Peter Boomsma e.o.
Utjouwerij Louise, Grou, 2021
324 s. (Frysk en Nederlânsk)
isbn 9789491536861 | € 22,50
Twatalige en oanpaste werútjefte
fan Kneppelfreed. Gevecht om de taal met wapenstok
en waterkanon (1998) fan Peter Boomsma. Dit jier
is Kneppelfreed santich jier lyn, hoe stiet it Frysk
derfoar? Tjalling van der Goot, Alex Riemersma,
Johanneke Liemburg en Arno Brok skriuwe oer
de stân fan saken fan it Frysk yn de rjochtseal,
ûnderwiis, Fryske gemeenten en yn bestjoerlik
Fryslân.
Rock-’n-roll in Friesland
1960-1999
Robert Wielinga (red.)
Uitgeverij Louise, Grou, 2021
348 p. | isbn 9789491536960 | € 45
Levensverhalen van 42 Friese rockers die een tijdsbeeld geven van de jaren 1960-1999. Een beeld van
een veranderende rockcultuur, van wilde pioniers,
gitaarbands, metal, Friese bries tot hiphop. Maar
ook intrigerende en kwetsbare verhalen van wat
de rockers meemaakten in hun muzikale leven en
daarna. Met portretten van nu en beeld uit privéarchieven.
Geen tijd verliezen
Jolande Withuis
Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2021
448 p. | isbn 9789403151014
€ 39,99
Biografie van de in Leeuwarden
geboren Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994),
een van Nederlands meest gerenommeerde
beeldend kunstenaressen. Leven, liefdes, en de
veelzijdige loopbaan passeren de revue. Haar
correspondenties met kunstenaarsvrienden als
Ida Gerhardt, Charlotte van Pallandt en Adriaan
Roland Holst, en intieme brieven van haar ouders, tonen een moedige vrouw.
De Hemelbouwer
Arjen Dijkstra
Noordboek, Gorredijk, 2021
200 p. | isbn 9789056157890
€ 22,50
Biografie van Eise Eisinga, die
eind 18de eeuw in Franeker een model van het
zonnestelsel bouwde. Dijkstra schrijft over het leven van Eisinga en het ontstaan van zijn Planetarium. Via voorheen onbekende bronnen construeert hij een beeld van de Hemelbouwer en plaatst
Eisinga in de context van grote economische,
politieke en wetenschappelijke veranderingen.
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Friese lenen
Kees Kuiken
Noordboek, Gorredijk, 2021
384 p. | isbn 9789056158477
€ 39,90
Zes eeuwen geschiedenis over
particuliere studiefondsen in Friesland. De
studiebeurs is bijna altijd een gift, maar elk leen
heeft zijn eigen voorwaarden en voorkeuren.
Kuiken zet de lenen in maatschappelijke en
culturele context. Het boek bevat een overzicht
met alle nog bestaande Friese lenen die
studiebeurzen uitdelen en voor wie die bestemd
zijn.
De sonde fan Haitze Holwerda
Ulbe van Houten (oersetting
Sytse Buwalda)
De Bildtse Boekerij/Bildt Taal,
2021
160 p. | isbn 9789082928976
€ 10
’t Ferhaal handelt over ’n greidboer fan ’t Frise
plattelând, die’t foor de ongetiid drie Bildtse
erbaaiers inhuurt. An ’t eand fan de ongetiid
komt de boer syn ôfspraak over de sinterasy
niet na. Dan is hij an ’t ferkeerde adres bij de
rechtlinige Bilkerts. Fertaling fan deuze Frise
klassiker der’t de rykdom fan ’t Bildts, mèt deur
’t taalgebrúk fan de Bildtse erbaaiers, tot úttering
komt.
‘Do draachst de leafde oan’
Jij draagt de liefde aan
Jelle Krol e.o. (red.)
Afûk, Ljouwert, 2021
400 s. | isbn 9789493159723
€ 35
Twatalige blomlêzing mei poëzy
en proazafragminten oer lhbty+-emoasjes en
-gefoelens. It jout in byld fan hoe’t troch de iuwen
hinne yn Fryslân skreaun en tocht waard oer de
leafde, yn al syn ferskiningsfoarms.
As ik de toer mar sjoch …
Bert Witteveen en Janny van der
Heide-Reijenga
Bornmeer, De Gordyk, 2021
456 s. | isbn 9789056158460
€ 24,90
75 ferhalen fan Boarnsters oer
leafde en fertriet, oer hoe’t it wie, op skoalle,
hokker fiten se úthellen en hoe’t se karriêre
makken. Ek oer de wille fan it gondelbouwen,
it entûsjasme foar de sport en de ynset om
Aldeboarn op ’e kaart te hâlden. Ek oer de jierren
dat ja en amen sein wurde moast tsjin klanten om
winkeltsjes oerein te hâlden en oer de opgeande
tiid fan de boeren.

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

Frisian whitework
Yvette Stanton
Search Press, Tunbridge Wells,
2021
168 p. | isbn 9781800920248
€ 19,99
Geschiedenis van Fries witborduurwerk uit de
17de eeuw. De techniek bestaat uit een ruime
variatie aan borduursteken die meestal met wit
linnen garen op een effen linnen ondergrond
werd gebruikt op overhemdkragen voor heren,
huishoudlinnen en samplers. Alfabetten, figuratieve motieven en geometrische vormen komen
vaak voor. Het bevat ook instructies om zelf aan
de slag te gaan.
De Heerma State in Rijperkerk
Jan A. Stavenga de Jong
Uitgave in eigen beheer, Ryptsjerk,
2021
39 p. | € 10 (te bestellen op
info@teetundehollen.nl)
Geschiedenis van een verdwenen
buitenplaats in de dorpskern van Ryptsjerk aan
de hand van verschillende archieven. Aan de orde
komen onder andere hoe Heerma State eruitzag,
wanneer het is gebouwd, de families Jouwersma
en Jelgerhuis, pachters en personeel en bebouwing van de tuinen.
Bokke Heidehipper en syn doarpsgenoaten tsjin Gloeilampe Anton
Willem Winters
Utjouwerij Perio, Ljouwert, 2021
94 p. | € 14,95
Bokke Heidehipper is de legindaryske stripfiguer
dy’t misdieden oploste. De strip stie yn de jierren
fyftich fan de foarige iuw yn de Heerenveense Courant. Winters loadst Bokke en syn doarpsgenoaten yn dizze strip (mei tekeningen fan Alexander
Russchen en Richard Bos) de moderne tiid yn,
mar dat giet net samar, want der barre frjemde
dingen yn it doarp.
Uit het keurslijf
Jos Pouls (red.)
WBooks, Zwolle, 2021
224 p. | isbn 9789462584662
€ 34,95
Onder leiding van kunst- en
cultuurhistoricus Jos Pouls
schreven studenten van de Open Universiteit
over de strijd om de modern-christelijke kunst
in Nederland tussen 1918-1971. Van moderne
glas-in-loodramen in een Hilversumse kapel tot
de gereformeerde Oosterkerk in Kollum, waar
zowel de invloed van de Amsterdamse School als
de Groningse kunstenaars van De Ploeg is terug
te zien.
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(Beeld onder kalender: Fotografie & concept: Anne Claire de Breij. Achtergrond: © National Palace Museum of Korea)
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tot 1 december

tot en met 16 januari 2022

vanaf 19 februari 2022

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

DRAGERS | WERKPAARDEN IN BEWEGING
Tentoonstelling met werk van fotograaf Charlotte
Dumas en schetsen van de 19de-eeuwse kunstenaars
George Hendrik Breitner, Anton Mauve en Eugène
Delacroix.
www.friesscheepvaartmuseum.nl

À LA CAMPAGNE!
Tentoonstelling met werken van Franse
impressionisten.
www.friesmuseum.nl

tot en met 5 december
JENTSJE POPMA
Tentoonstelling met werk, voornamelijk landschappen,
van Jentsje Popma (1921).
www.museumbelvedere.nl

5, 12 en 19 december
POPMUZIEK IN LEEUWARDEN
Lezingen, mini-concerten en andere activiteiten bij de
manifestatie Rock-’n-Roll in Friesland.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 31 december
WATERWERELD
Tentoonstelling met als thema het Friese merengebied
met werken van Jopie Huisman en anderen.
www.jopiehuismanmuseum.nl

tot en met 31 december
ODE AAN HET LANDSCHAP
Tentoonstelling met werk van Aldert Jacobs van der
Poort (1771-1807).
www.landbouwmuseumfriesland.nl

tot en met 9 januari 2022
ICONS
Tentoonstelling met (zelf)portretten van de National
Portrait Gallery in Londen.
www.friesmuseum.nl

tot en met 9 januari 2022
EVEN GOEDE VRIENDEN
Tentoonstelling over samenwerkingen en vriendschappen in de kunstwereld.
www.museumdrachten.nl

tot en met 9 januari 2022
ROCK-’N-ROLL IN FRIESLAND 1960-1999
Tentoonstelling in paviljoen Obe over veertig jaar rock-’nroll met portretten en verhalen van 42 Friese rockers.
www.tresoar.nl

oant en mei 9 jannewaris 2022
SOAN-Heit in moeting
Tentoanstelling mei wurk fan dichter Harmen Haringa
(1920-2000) en fotogaaf Simon Haringa (1953).
www.tresoar.nl

vanaf 14 januari 2022

tot en met 16 januari 2022
KUNST IN OPSTAND
Tentoonstelling met werk van kunstenaars voor het
jubileumboek van Ferdinand Domela Nieuwenhuis in
1906.
www.heerenveenmuseum.nl

20 januari 2022
LUNCHLEZING
Lezing door Yme Kuiper over ‘De Saskia van Dekema
State. Een mysterie opgelost?’
www.tresoar.nl

21 januari 2022
WADDENWOLF
Lezing door Corine Nijenhuis over haar boek Waddenwolf, over Pieter Jan Willem Teding van Berkhout die de
dam naar Ameland aanlegde.
www.amelanderhistorie.nl

tot en met 23 januari 2022
ARRANGED REALISM - KUNST IN
GAMES
Tentoonstelling over de rol van
beeldende kunst in games.
www.museumbelvedere.nl

tot en met 23 januari 2022
KLAAS KOOPMANS EN ZIJN GELIEFDE LANDSCHAP
Kabinet met werk van Klaas Koopmans (1920-2006), lid
van de expressionistische schildersgroep Yn ’e Line.
www.museumbelvedere.nl

vanaf 29 januari 2022
TUSSEN PRENT EN STRIP
Tentoonstelling met centsprenten.
www.heerenveenmuseum.nl

vanaf 5 februari 2022
TUIN DER LUSTEN
Tentoonstelling met werk van Dianne Bakker; paradijselijke landschappen vormen het decor van doorgaans
gruwelijke taferelen.
www.museumbelvedere.nl

vanaf 5 februari 2022

VIERSPANNING
Tentoonstelling met werk van Horst Dijkstra, Anne Feddema, Henk Krist en Eddy Sikma.
www.tresoar.nl

LANDSCHAPPEN AAN DE BUITENRAND
Tentoonstelling met werk van Isabella Werkhoven
(1969) die inspiratie vindt in urbane landschappen die
door mensen zijn verlaten.
www.museumbelvedere.nl

15 januari 2022

11 februari 2022

DAG VAN DE ELFSTEDENTOCHT
Derde editie van evenement dat in het teken staat
van de Elfstedencultuur zoals die wordt beheerd door
archieven en musea.
www.tresoar.nl

SPOREN VAN AMELANDERS IN BRITSE ARCHIEVEN
Lezing door Jelle van Lottum over de Prize Papers,
documenten die Britse kapers in de 17de en 18de eeuw
buitmaakten.
www.amelanderhistorie.nl
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17 maart 2022
LUNCHLEZING
Lezing door Arjen Dijkstra over zijn boek De Hemelbouwer, een biografie over Eise Eisinga.
www.tresoar.nl

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

tot en met 20 maart 2022
MAN IN BLOEI
Tentoonstelling met zelfportretten van Klaas Werumeus
Buning.
www.museummartena.nl

25 maart 2022
AMELANDERS IN HET NOTARIEEL ARCHIEF VAN
AMSTERDAM
Lezing door Jirsi Reinders over Amelanders die voor
werk naar Amsterdam verhuisden.
www.amelanderhistorie.nl

tot en met 26 maart 2022
GERRIT BENNER PRIJS
Tentoonstelling met werk van O.C.
Hooymeijer (1958), winnaar van de
Gerrit Benner prijs 2021.
ww.friesmuseum.nl

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

tot en met 15 april 2022
80’S POP IN LEEUWARDEN
Tentoonstelling met foto’s van Harrie Muis over de
muziekscene in de Friese hoofdstad.
www.historischcentrumleeuwarden.nl

tot en met 17 april 2022
JENTSJE POPMA
Tentoonstelling met werk van Jentsje Popma (1921) en
werk van schilders die hem persoonlijk aanspreken.
www.friesmuseum.nl

Maatwerk

Zoals u dat wenst
Aantrekkelijk geprijsd

VERWACHT
Vissenhuid is sterk, duurzaam, waterdicht, en
werd daarom toegepast in zowel luxe als alle
daagse voorwerpen, zoals een sabel die in
Dokkum wordt bewaard.
De volgende editie van Fryslân, nummer 1 van
2022, verschijnt op 26 januari.

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

Industrieweg 7A - Sint Nicolaasga (0513) 431789

www.jaring.nl

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

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

