
verdubbelde de bevolking van Amsterdam,
mede dankzij een groot aantal Friese
migranten. 
“Friesland had een agrarische cultuur, met
 kinderrijke gezinnen waarvan de oudste zoon
de boerderij erfde. Daar kwam rond 1880 een
landbouwcrisis overheen, toen de graanprijs
kelderde door de import van goedkoop Ameri-
kaans graan. Het was dus bittere noodzaak om
de boot naar Amsterdam te nemen, daar was
werk. Met de eerste golf kwamen de handwerks -
lieden, na de beurskrach van 1929 volgden de
onderwijzers, ambtenaren en politieagenten.
Mijn opa doorliep de kweekschool, schreef
meer dan honderd sollicitatiebrieven en
belandde uiteindelijk op een school in Zuid-
Limburg. Friesland liep gewoon leeg.”

Eenmaal in Amsterdam verenigden de Friezen
zich, zoals in de in 1883 opgerichte vereniging
of ‘krite’ De Vrije Fries.

Peter de Brock
AMSTERDAM

Ooit strekte het Frie-
se taalgebied zich
uit over een brede
kuststrook van
Jutland tot Vlaan-
deren, maar een
roerige geschiede-
nis heeft de Frie-
zen uiteindelijk
 teruggedrongen

binnen de huidige provinciegrenzen. Friezen
zijn echter verhalenvertellers, voorzien van een
eigen taal bovendien. Het zijn die verhalen,
woorden en namen waarmee de Friezen zich
volgens Flip van Doorn onderscheiden van
 anderen en waarmee hun identiteit tot uitdruk-
king komt. 

Hoewel slechts voor een kwart Fries blijkt ook
de schrijver een bevlogen verteller. Elf jaar gele-
den verruilde hij Huizen voor IJlst en keerde zo
terug naar de provincie die zijn groot vader
noodgedwongen had verlaten. In elf hoofdstuk-
ken gaat hij op zoek naar de geschiedenis van
de Heerlijkheid Friesland en zijn eigen familie-
historie. De Friezen is ook een  reisboek met ver-
slagen van elf tochten door de geschiedenis, de
provincie en ver daarbuiten, van Allardsoog tot
de Zwitserse Alpen. In Amsterdam gaat Van
Doorn op zoek naar sporen van de winkel Stad
IJlst, ooit het adres in de Kalverstraat voor
 Friese zuivelproducten, getuige de reclame -
slogan op de gevel: ‘In de Stad IJlst daar is de
loop, daar is de boter en kaas goedkoop.’ 
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Gezellig
kaatsen in de
Amsterdamse
krite

Boek Eerst boter en kaas, toen kwamen de Friezen zelf

Journalist-schrijver Flip van Doorn verhuisde
elf jaar geleden naar de provincie die zijn
grootvader ooit om economische redenen
verliet. In De Friezen reist hij door de Friese
historie, die hem ook naar Amsterdam brengt.

In uw nawoord verdedigt u dat het een geschie-
denis van de Friezen is en niet de geschiedenis.
“De geschiedenis van Friesland is te veelomvat-
tend, dan had ik een trilogie moeten schrijven.
De bewust gekozen verhaallijnen lokten mij
naar andere plaatsen dan de elf Friese steden,
soms tot ver buiten de huidige provinciegrens.”

U bezoekt niet alle elf steden, maar woont 
wel een mis bij in de Friezenkerk in Rome en
wandelt over het achttiende-eeuwse Damrak,
waar de Friese beurtschepen en marktveren
dagelijks aanmeerden.
“De ooit zo trotse Friese havensteden aan de
Zuiderzee verloren in de Gouden Eeuw aan
importantie. De legende van het Vrouwtje van
Stavoren staat symbool voor die teloorgang:
door haar hebzucht verzandde de haven en ver-
viel de stad in armoede. In werkelijkheid was
het de opkomst van de Hollandse havensteden,
Amsterdam voorop, die het Friese tij keerde. 
De Friese vloot bleef varen op de Oostzee, maar
het hout waarmee ze terugkeerde, ging naar
Amsterdam. De zuivelhandel met de Amster-
dammers bezorgde een stad als Bolsward wel
een periode van welvaart.”

Friesland stagneerde in ontwikkeling, maar
maakte later ook geen industrialisatie door. 
“Dat blijkt nu een voordeel. Friesland heeft iets
weten te behouden wat zeker in Amsterdam en
omstreken steeds schaarser wordt: ruimte.”

Na het graan, boter en kaas maakten aan het
eind van de 19de eeuw ook steeds meer
Friezen de overtocht naar Amsterdam, op zoek
naar een beter leven. Tussen 1870 en 1900

‘Vanuit de Randstad lijkt
Friesland één gebied, maar
als je er woont, zie je hoe
heterogeen de Friezen zijn’
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Vaer wel 1979
Garderobe Mathilde Willink

Zoekplaatje
Hoe goed kent u de stad?

Amsterdammer 1965
De Vries hekelt de Beatlesrage

‘De creaties van de
Amsterdamse mode-
kunstenares Fong
Leng genieten de laat-

ste jaren grote belangstelling en
waardering,’ aldus de inleiding van
de catalogus van kunstveilinghuis
Max van Waay. Daar gaan er op 
19 maart 1979 een groot aantal onder
de hamer. Extravagante, kleurrijke en
gewilde creaties, met Mathilde Wil-
link, echtgenote en muze van kunst-
schilder Carel Willink, als grootste
fan en levende reclamezuil. Op 
25 oktober 1977 werd de 39-jarige
Mathilde  Willink levenloos aange-
troffen op haar hemelbed. Haar dood
is nog steeds gehuld in mysteries,
was het zelfmoord of moord? Ze werd
op Westgaarde begraven in een
broekpak van geplisseerd goudlamé
van Fong Leng. Haar overige Fong
Lengcreaties vielen toe aan haar
Zeeuwse familie, die ze liet veilen.

‘Hoewel zij volgens
 sommige kenners in
Engeland steeds meer
worden verdrongen

door andere gitaarorkestjes, brengen
de Beatles nog altijd de meeste
 buitenlandse valuta binnen,’
aldus Paroolcorrespon-
dent mr. A. de Vries in
zijn ‘kritische bijdrage’
aan de krant van 
20 maart 1965. Het
enorme succes van 
‘de vier jonge muzikan-
ten uit Liverpool’ stemt
hem somber. ‘Met al hun
charmante eenvoud zijn de
Beatles toch ook de verpersoon-
lijking van het omvangrijkste boeren-
bedrog van alle tijden, serieuze
 verschijnselen als communisme,

nazisme en de kruistochten daar -
gelaten.’ Hij ergert zich aan platen-
magazines die de commerciële uit-
buiting van de opgroeiende jeugd
stimuleren met advertenties voor

kleding en cosmetica. ‘Maar waar-
om moet daar nu zo zuur over

worden gedaan? ledere
jeugd heeft zijn eigen

excessen en het getok-
kel op gitaren en het
gezwijmel is volmaakt
onschuldig. Dat kan
waar zijn, maar het is

ook volmaakt geest -
dodend.’

A msterdam zit vol verbor-
gen schatten. We rijden of
lopen er dagelijks langs.
Maar hoe goed kennen we

de stad? Vorige week stuitten we in
Geuzenveld op Brug 643. De vaste
houten brug die de Geleyn Bouw-
enszstraat verbindt met het Geuzen-
eiland is de vervanger van de vroe -
gere pontonbrug met beweegbaar
middenstuk uit 1961. Winnaar van
het jaarabonnement op Ons Amster-
dam is Annebelle Kramer. Welke his-
torische plek zoeken we deze week?
Inzendingen voor maandag 12:00
uur naar: zoekplaatje@parool.nl 

Onder de goede inzendingen ver -
loten we een jaarabonnement op het
maandblad Ons Amsterdam.

‘De zuivelhandel met de Amsterdammers bezorgde 
een stad als Bolsward een periode van welvaart’ 

Flip van Doorn, auteur ‘De Friezen’

→ Willink in een Fong Leng. FOTO ANP
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Colofon
De geschiedenispagina’s worden
gemaakt in samenwerking met 
Ons Amsterdam (onsamsterdam.nl).
Coördinatie: Peter de Brock.

→ Beatlesmerchandise uit de 
jaren zestig. FOTO REDFERNS

“Friezen waar ook in de wereld zoeken elkaars
gezelschap op in zogeheten kriten. De meeste
Amsterdamse kriten zijn inmiddels ter ziele,
maar er is nog steeds een Friese kaatsvereniging
in Amsterdam.”

De naam Vrije Fries was geen toeval. Hoe zat
dat met die Friese onafhankelijkheidsdrang?
“De invasiemacht van Karel Martel versloeg bij
de ‘Slach by Jirnsum’ in 734 de troepen van de
Friese krijgsheer Poppo. Nog geen halve eeuw
later zou Karel de Grote, kleinzoon van Karel
Martel, de Friezen hun vrijheidsprivileges
 hebben geschonken. Het oorspronkelijke
 document is spoorloos, maar het zou volgens
de verhalen zijn ingemetseld in de kerk van
Harlingen, die van Aldenboarn of de Friezen-
kerk in Rome.”

In hoeverre draagt de eigen Friese taal bij 
aan de zoektocht naar identiteit?
“Ik probeer in het boek weg te blijven van het
begrip identiteit, dat is glad ijs. Dé Fries bestaat
niet. Als je vanuit de Randstad naar Friesland
kijkt, lijkt het een homogeen gebied, met één
volk, één vlag en één taal. Maar als je er gaat
wonen, dan besef je pas hoe heterogeen de
 Friezen zijn. Ze zijn creatief en conservatief,
onzeker en zelfbewust, open en gesloten – en
dat allemaal tegelijk. En overal is de taal weer
iets anders. Tegelijkertijd is de behoefte aan
een gemeenschappelijke identiteit van oudsher
erg sterk. Ook mijn boek wakkert die discussie
weer aan.”

Flip van Doorn, De Friezen, een geschiedenis, 
Thomas Rap, 415 blz., €24,99.

Ook de bekende Amsterdamse poli-
tiecommissaris Hendrik Voordewind,
schrijver van de rond 1950 populaire
boekjesreeks De commissaris  vertelt,
had Friese roots. De chef van bureau
 Warmoesstraat was op 5 augustus
1887 geboren in Leeuwarden. In een
van zijn boekjes vertelt hij over een
ontmoeting met een mede-Fries: ‘De
man had nog geen drie woorden met
mij gewisseld of ik hoorde het al, dat
hij een Fries was. “U bent ook geen
Amsterdammer,” merkte ik op.
“Neen, maar u ook niet.” Het ijs was
gebroken en ons gesprek werd in de
memmetael voortgezet.’ Overigens
voelde Voordewind zich na veertig
jaar wonen en werken in de hoofdstad
inmiddels wel een volbloed Amster-
dammer: ‘Als ik geen Fries was, zou 
ik Amsterdammer willen zijn.’

Commissaris
Voordewind vertelt

→ 1938: Friese klederdracht op het Stadionplein voor het 40-jarig
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. FOTO STADSARCHIEF


