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Een oude kaart als de ‘steen van Rosetta’

Laten we de lat hoog leggen. Laten we vol ambitie zijn. Laten we alle schroom en bescheidenheid achter ons 

neerleggen. Laten we, kortom, de stelling maar eens poneren dat Zuidoost Fryslân één van de meest interessante 

gebieden is in Nederland. Waarom niet? Het is een spannend avontuur om die stelling te onderbouwen. Om dat 

avontuur aan te gaan is durf, creativiteit en visie nodig. En … een open en frisse mindset waarin oude beelden 

en opvattingen radicaal aan de kant worden geschoven en er ruimte is voor nieuwe invalshoeken en benaderin-

gen. Let wel, het gaat er niet om een radicaal nieuw gebied te ontwerpen, maar om alle oude en versleten lagen 

van meningen en visies over en op het gebied af te schrapen en te onderzoeken of er een ontwikkeling in tijd en 

ruimte is die net zo interessant is als die van Leeuwarden, Amsterdam, Toscane of welke andere regio in Europa 

dan ook. Dat was toch onze ambitie? We graven door de oppervlakkige laag van oordelen en vooroordelen heen 

en gaan op zoek naar de ‘steen van Rosetta’ van Zuidoost Fryslân, naar een spreekwoordelijk document dat tijden 

en culturen met elkaar verbindt en begrijpelijk maakt ‘wat er staat’. Wat ‘staat’ er eigenlijk als we naar Zuidoost 

Fryslân kijken, welk verhaal wordt verteld? Ligt er in tijd en ruimte een boodschap die nog steeds inspireert en 

vitaal is?



Johan Vegelin van Claerbergen, kaart van Friesland (1739)



uitsnede uit de topografische kaart van Friesland per 2018.  Kaartbeeld samengesteld door Jan-Willem van Aalst.



Als startpunt van onze zoektocht naar ‘de boodschap’ kiezen we 

een moment in de geschiedenis waarop verleden en toekomst 

hun energie samenballen. Een moment waarop de mogelijkhe-

den die de geschiedenis heeft geschapen, worden begrepen en 

worden benut om een nieuwe toekomst te creëren. Een moment 

ook waarop de geschiedenis weliswaar voorwaarden en grenzen 

stelt, maar ook een radicaal nieuwe toekomst mogelijk maakt. Zo’n 

moment wordt letterlijk zichtbaar en bijna grijpbaar op de kaart 

van Friesland van Johan Vegelin van Claerbergen (1690-1773) uit 

het midden van de achttiende eeuw. We zien aan de oostgrens 

nog in de basis de leegte en verlatenheid van het landschap van 

onze regio in de Middeleeuwen, aansluitend op de ‘grote stille 

heide’ van Drenthe. Aan de westzijde is er de scherpe grens met 

het eeuwenoude cultuurlandschap van het terpengebied van 

Westergo en Oostergo. Het is de grens tussen zand en klei. Maar 

de kaart laat ook op verrassende wijze zien hoe de geografische 

en landschappelijke gesteldheid van ons gebied werd gebruikt om 

er letterlijk een geheel nieuwe toekomst te scheppen. Tussen de 

Drentse zandgronden en de Friese kleigebieden zien we de vor-

ming van een nieuwe wereld. Het is de wereld van de ontginning 

van de hoog- en laagvenen.  Over het oude landschap wordt een 

nieuw raster gelegd van wegen en waterwegen. Het is een modern 

en modernistisch landschap: de creatie van de tekentafel wordt in 

het landschap gerealiseerd en een nieuwe mens voegt zich in deze 

ruimte.  

De bijna geïndustrialiseerde transformatie van het landschap 

ten dienste van de vervening en de turfwinning brengt ook een 

radicaal proces van ‘social engineering’ op gang. Nederzettingen 

worden gesticht of groeien spontaan. Nieuwe bewoners stromen 

binnen, het gebied wordt gekoloniseerd en gemanaged, niet door 

de overheid maar door de grote bedrijven van de achttiende eeuw, 

de veencompagnieën en hun ‘heeren’. De kaart van Vegelin zet 

onze regio in het centrum van de geschiedenis van de Republiek 

der Verenigde Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw. 

Nederland werd gevormd, getekend, gebouwd en ingericht. Onze 

regio speelde een cruciale rol in de vaderlandse geschiedenis. De 

economie en de rijkdom van de Gouden Eeuw en de achttiende 

eeuw waren mede gebaseerd op de ‘turf uit de Wouden’. De 

modernisering en herinrichting van ons land kreeg op ingrijpende 

en radicale wijze vorm in Zuidoost Fryslân. Vegelin brengt ons op 

een directe en fascinerende wijze in contact met de historische 

dynamiek en vitaliteit van ons gebied.

Oude en nieuwe beelden
Vegelin kan gelden als startpunt in de dimensie tijd. Maar Vegelin 

biedt ook een belangrijk referentiepunt in de dimensie ruimte. Als 

we door de ogen van Vegelin kijken, dan kunnen we ons verlossen  

van vastgeroeste beelden en oordelen. De kaart van Vegelin biedt 

een verrassend ruimtelijk inzicht in de eenheid van het gebied 

door de plotselinge dominantie van de radicale infrastructurele 

veranderingen ten gevolge van de verveningen. Het oude land tus-

sen zand en klei was al een landschappelijke eenheid, maar door 

de nieuwe infrastructuur werd het gebied nog herkenbaarder en 

zorgden de waterwegen voor een nieuw verbindingsnetwerk. Er 

is evenwel nog meer aan de hand. De kaart van Vegelin kent een 

ruimtelijke oriëntatie die we vergeten en verloren zijn, maar die 

misschien wel de krachtigste inspiratiebron is voor de toekomst 

van het gebied.  We hebben het contrast met een latere ruimtelijke 

beleving nodig om dit ‘geheim van Vegelin’ te ontrafelen en om 

een frisse en verhelderende blik op ‘Zuidoost’ te kunnen ontwik-

kelen.  Laten we gewoon een moderne wegenkaart nemen. In 

veel opzichten is de situatie anno nu te vergelijken met die van de 

achttiende en negentiende eeuw. Maar er heeft één belangrijke, 

cruciale verandering plaatsgevonden, een beslissende verandering 



van perspectief. Juist door de confrontatie van Vegelin met een 

moderne kaart zien we dat de ruimte bijna letterlijk is gekanteld. 

De moderne kaart laat de wording van het moderne Nederland 

in de afgelopen eeuw zien. Het is het Nederland van land- en 

spoorwegen. Net zo plotseling en dominant als de infrastructuur 

van de verveningen in de tijd van de Republiek, zo plotseling 

legt het wegenpatroon van het Koninkrijk een nieuw dominant 

raster over het land. Vanuit het centrum van het land worden de 

provincies en hun hoofdsteden met elkaar verbonden. Vanuit het 

machtscentrum radiëren de nieuwe wegen naar de uithoeken van 

het Rijk. Deze nieuwe infrastructuur ligt letterlijk dwars over de 

oude infrastructuur van de autonome gewesten ten tijde van de 

federale Republiek. 

Op de moderne kaart is Zuidoost Fryslân  een doorgangsgebied 

geworden. Nieuwe wegen en vooral de spoorlijn doorsnijden het 

gebied van zuidoost naar noordwest en laten de dorpen links en 

rechts liggen. In een kwartier kan men nu het gebied doorkruisen 

zonder het besef te hebben of te krijgen van een samenhangende 

ruimte. De nieuwe infrastructuur van de negentiende en twintig-

ste eeuw zette een proces in gang dat ons de natuurlijke samen-

hang en ruimtelijke oriëntatie van het gebied deed vergeten. Niet 

alleen bij de eigen bewoners, maar vooral ook bij de bestuurders 

en beleidsmakers van buiten. Sinds enkele decennia proberen we 

die samenhang weer te creëren, maar het beeld van de moderne 

wegenkaart zit vast in ons hoofd, zit ons dwars om de krachten 

van het gebied te herontdekken en aan te wenden. We moeten 

het gebied weer door de ogen van Vegelin kunnen zien om een 

eeuwenoude samenhang in ruimte en tijd te ontdekken die de 

vruchtbare grond kan vormen voor een vitale regio.

Zevenwolden aan zee
Terug naar Vegelin dus. Wat is dan het ‘geheim van Vegelin’? De 

kaart van Vegelin doet ons beseffen dat we het gebied moeten 

binnentreden – mentaal- vanuit de zee, vanaf de kust. Sinds de 

aanleg van de Noordoostpolder in het midden van de vorige eeuw 

zijn we die ruimtelijke oriëntatie natuurlijk helemaal kwijtgeraakt, 

maar Zuidoost Fryslân lag aan zee. Het gebied had een kust en wel 

een zeer bijzondere. Vanuit de binnenlanden van Zuidoost Fryslân, 

vanaf de hogere gronden ten westen van het Drents plateau 

stroomden rivieren naar zee. Linde en Tjonger vormden een in 

het Nederlandse landschap unieke delta. De delta was kwetsbaar 

voor overstromingen. In 1701 en 1703 spoelden de dijken tussen 

Lemmer en Kuinre weg en stroomde het gebied diep landinwaarts 

onder het zoute water. Maar aan de kust lagen ook de poorten 

naar de wijd wereld en naar Holland. Via Lemmer en de sluizen 

van Schoterzijl en Kuinre werd de turf vervoerd naar de Hollandse 

steden. De hoge gasten of buitenlandse bezoekers kwamen niet 

over land, maar ontscheepten zich in Lemmer en reisden dan via 

Joure en Heerenveen naar Beetsterzwaag, Drachten en verder. 

Men stak niet in een kwartiertje het gebied over van Zwolle naar 

Leeuwarden, maar men zette voet aan wal en reisde dan ‘stroom-

opwaarts’ door het gebied, van dorp naar dorp. 

De nieuwe infrastructuur van de verveningen tastte deze ruimte-

lijke oriëntatie niet aan maar moderniseerde het gebied binnen de 

eeuwenoude structuren. Ook de verveners trokken landinwaarts 

en groeven hun compagnonsvaarten binnen de bestaande ruim-

telijke patronen, van dorp naar nieuw dorp. Het nieuwe, bijna 

dekkende weefsel van compagnonsvaarten, dwarsvaarten – wijken 

– wegen en paden, versterkte juist de samenhang van het gebied. 

De kaart van Vegelin toont nog een laag in de tijd waarin de sa-

menhang en de beleefde identiteit van de regio werd uitgedrukt in 



de al in de Middeleeuwen gebezigde term Zevenwolden. De kaart 

toont ook de nieuwe laag van de verveningen die de regio infra-

structureel nog meer tot een eenheid maakte en de grietenijen en 

later gemeenten tot een fascinerende lotsverbondenheid bracht.

Lotsverbondenheid
Hoe staat het nu met onze ambitie om Zuidoost Fryslân de status 

te geven van éen van de meest interessante gebieden in Neder-

land? Tot nu toe gaat het goed. De regio is inmiddels een drager 

en een motor voor de rijkdom en de macht van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden en is in zijn landschappelijke kwaliteit als 

delta een onderdeel van de kanon van de vaderlandse waterstaats-

geschiedenis geworden. Ook laat het gebied zien hoe een infra-

structurele ingreep – de spoorweg – een mentaal proces op gang 

brengt dat de mensen losweekt van hun ruimtelijke identiteit. Erg 

interessant, maar we zijn er nog lang niet! 

Met de ruimtelijke oriëntatie van Vegelin als mindset trekken 

we een fascinerend gebied binnen met een grote landschappe-

lijke variëteit. De kust en de kustplaatsen, de Rottige Meenthe 

als natuurgebied van Europese allure, dan stroomopwaarts de 

prachtige natuurlijke benedenloop van de Tjonger en de Linde, de 

beide rivieren die ons verder landinwaarts brengen naar de oude 

dorpen op de zandgronden aan de Drentse grens. Meer naar het 

westen de nog altijd bepalende structuur van de compagnonsvaar-

ten en de dwarsvaarten en de vitale, stedelijke allure van de grote 

dorpen. De chique van Oranjewoud en Beetsterzwaag, de over-

gang naar het Friese waterland bij de Veenhoop. En ook aan de 

westkant weer een rivier, de Boorne of Alddjip,  die vanuit de oude 

Middelzee stroomopwaarts door een prachtig landschap naar de 

zangronden achter Bakkeveen leidt. Eenheid in verscheidenheid, 

duizend jaar cultuurgeschiedenis in een gebied dat een eenheid 

vormt tussen zand en klei en kust. Dat is het geheim dat Vegelin 

onthult: de eenheid en samenhang van een regio in haar natuur-

lijke oriëntatie zuidwest-noordoost. Stroomopwaarts!

Tegen dit decor van landschappelijke samenhang en verbindende 

ruimtelijke oriëntatie speelde zich een verhaal af dat begon als 

een onstuimig spektakel, langzaamaan veranderde in geëngageerd 

toneel en vastliep in een treurspel en nooit een goed einde kreeg. 

Het gaat over de mensen die het gebied bewonen en een lot deel-

den dat ook als één van de meest interessante historische ontwik-

kelingen van Nederland gekenschetst mag worden. De turfwin-

ning, de verveningen, betekende in de zeventiende en achttiende 

eeuw een radicale modernisering en verandering van de economie 

en het landschap van Zuidoost Fryslân. Wat nu natuur en natuur-

beleving is – de Rottige Meenthe, Veenhoop, Turfroute – was ten 

tijde van de Republiek een volledige transformatie op industriële 

schaal. Het was inderdaad Het Wilde Oosten. Kolonisten, onderne-

mers en parvenu’s, gelukzoekers maar vooral mannen en vrouwen, 

gezinnen, die een nieuw bestaan zochten. In de gebieden waar 

de verveningscompagnieën werkzaam waren ontstonden nieuwe 

nederzettingen en dorpen zoals Gorredijk en Heerenveen. Oude 

dorpen, zoals Drachten,  transformeerden in korte tijd van een 

agrarische samenleving naar een handelscentrum. Verspreid tus-

sen de hoofdplaatsen vestigden zich mensen op de heide en aan 

vaarten en wijken. De grootschalige laagveenontginningen aan de 

westzijde van het gebied, leidden tot een toestroom van arbeiders 

uit andere gebieden, vooral Noordwest-Overijssel. Kortom, ons ge-

bied kende een enorme landschappelijke, economische en sociale 

dynamiek. De grietenijen en gemeenten deelden dit verhaal van 

opkomst en bloei, maar moesten aan het einde van de negen-

tiende eeuw ook het tragische lot van stilstand en achteruitgang 

delen. Landbouwcrisis, nieuwe economische patronen en andere 

energiebronnen veroorzaakten een diepe maatschappelijke crisis. 



De turfwinning kwam nagenoeg tot stilstand, armoede en werk-

loosheid grepen om zich heen, maar tegelijkertijd  leidde deze 

situatie ook tot een vitale en activistische cultuur van zelfontplooi-

ing, volksverheffing, politiek engagement en een maatschappij-

kritisch cultureel klimaat. 

Ons gebied werd één van de kernregio’s in de opkomst van het so-

cialisme en de emancipatie van ‘de kleine man’ in Nederland. Dat 

maatschappelijk en politiek streven nam een bijzondere vorm aan. 

In ‘Het Wilde Oosten’ was het gezag altijd omstreden, redde men 

zichzelf, verwachtte men niet veel van de overheid. De socialisti-

sche beweging begon met het streven naar parlementaire invloed, 

maar kreeg in Zuidoost Fryslân al snel een anarchistisch karakter. 

Domela Nieuwenhuis was de grote inspirator en op basis van zijn 

gedachtengoed ontwikkelde zich in ons gebied een vitale cultuur. 

Rond 1900 bruisten en kolkten de dorpen van politieke agitatie en 

van culturele en maatschappelijke activiteiten. De cultuur van het 

vrije socialisme bloeide volop. De kranten en politieke periodie-

ken stonden bol van de aankondigingen van toneel, van lezingen, 

van muziek. En het leven was er ruig en uitbundig. De problemen 

waren groot, maar de mensen namen het heft in eigen handen 

en wilden vol idealisme de wereld verbeteren. Wanneer we de 

kranten en enkele boeiende ego-documenten uit die tijd lezen, 

dan valt op hoezeer de cultuur van Zuidoost Fryslân een jeugdcul-

tuur was. Jonge mannen en vrouwen vol vuur en streven naar een 

betere toekomst.  Ook vol zelfopoffering om te strijden voor een 

beter leven. De bloeitijd van die periode lag tussen 1890 en 1920. 

Juist in de jaren ’20 verdiepte de crisis zich en nam de armoede 

toe. Het elan van de anarchistische beweging en cultuur nam af, 

stakingen werden gebroken en met vele illusies armer liet men de 

geschiedenis over zich heen komen. In de jaren ’30 sloeg idealisme 

om in cynisme, onmachtig als men zich voelde in de Crisisjaren. In 

onze visie op de geschiedenis richten we ons vooral op de ontwik-

keling van de parlementaire democratie, maar Zuidoost Fryslân 

vormde rond 1900 de voorhoede van de eerste emancipatiegolf 

van de arbeider en ‘de gewone man’. Ons gebied wees de weg 

maar koos uiteindelijk ook een eigen weg. Binnen de ruimtelijke 

samenhang en structuur van het gebied had zich een samenhang 

van identiteit en levenshouding ontwikkeld die voortkwam uit de 

pioniers- en kolonistenmentaliteit van ‘Het Wilde Oosten’. Waar 

de rest van Nederland zich voegde in de sociaal-democratische 

ontwikkelingen, daar bleef Zuidoost Fryslân trouw aan haar eigen 

vrije en anarchistische cultuur. In de idealistische jaren 1890-1920 

was dat inspirerend en creatief, maar leidde vanaf de jaren ’20 

juist tot grote deceptie, cynisme en een gebrek aan vertrouwen 

dat het ooit weer goed zou kunnen gaan. Deze lotsverbondenheid 

karakteriseert ons gebied en legde er een grauwsluier overheen 

die na de Tweede Wereldoorlog slechts met grote moeite, in de 

vorm van diverse economische en maatschappelijke overheids-

maatregelen, kon worden weggetrokken. Maar de tragiek van de 

bijzondere sociale en culturele geschiedenis van ons gebied is 

nog steeds onderhuids aanwezig. Zowel individueel als collectief 

verdringen we deze geschiedenis liever dan dat we er trots op zijn 

en het verhaal gebruiken als inspiratiebron voor de toekomst. Ook 

hier moeten we het perspectief kantelen. We trekken de grauw-

sluier weg en gaan terug naar de ondernemingszin, durf, engage-

ment en creativiteit van onze regio.    

Persoonlijke transformatie
Onze zoektocht naar de ‘boodschap’ van Zuidoost Fryslân heeft al 

veel opgeleverd. We zitten nog steeds op koers in ons streven om 

op overtuigende wijze het gebied tot één van de meest interes-

sante regio’s in Nederland te maken: economisch kerngebied in 

de zeventiende eeuw, radicale modernisering van landschap en 



infrastructuur in de achttiende eeuw, de delta als bijdrage aan de 

vaderlandse waterstaatkundige canon. En nu ook nog een unieke 

maatschappelijke en culturele geschiedenis als avant-garde regio 

in de maatschappelijke en politieke emancipatie rond 1900 en een 

daarmee verbonden uniek cultureel profiel van het vrije socia-

lisme. We hebben een krachtige en inspirerende oorspronkelijke 

ruimtelijke oriëntatie – stroomopwaarts – hervonden en naast 

deze ruimtelijke samenhang zien we ook weer de cultureel-menta-

le samenhang. Toch speelt de disruptieve werking van de moderne 

kaart en van de crisis van de jaren ’20 en ’30 ons nog steeds par-

ten. Verleden en toekomst hebben hun energie nog niet samenge-

bald. Er is blijkbaar nog iets nodig om de geschiedenis, dat geheel 

van collectieve herinneringen en ervaringen, te transformeren van 

een verdrongen verhaal naar een bron van energie en creativiteit. 

Die transformatie kan alleen plaatsvinden als het grote collectieve 

verhaal van ons gebied ook het verhaal van de individuele  bewo-

ners wordt. Alleen door het persoonlijke en het collectieve met 

elkaar te verbinden, worden geschiedenis en toekomst met elkaar 

verbonden en krijgen zij een inspirerende kracht. De geschiedenis 

van mijn grootvader is illustratief voor ons gebied.

Ik heb met mijn ouders eigenlijk nooit gesproken over het leven 

van hun ouders, mijn grootouders. Eén van mijn grootouders inte-

resseerde mij in het bijzonder omdat ik hem in de literatuur over 

het socialisme in de Friese Zuidoosthoek al eens was tegengeko-

men; pake Klaas. Het overgeleverde beeld via mijn ouders en ooms 

en tantes was inderdaad een foto met vooral grijstinten en een 

zwart randje. Klaas had het zo druk met zijn vrij-socialistische poli-

tieke idealen dat het boerenbedrijfje er zwaar onder leed, culmine-

rend in de armoede van de jaren ’30. Een verhaal van achteruitboe-

ren waar de kinderen later niet aan herinnerd wilden worden en 

ook niet over spraken. Op geen enkele verjaardag heb ik ook maar 

één verhaal over de vooroorlogse familiegeschiedenis gehoord. Er 

was geen reflectie en poging tot duiding van de gebeurtenissen die 

het leven van ouders en ooms en tantes toch zo hebben bepaald. Ik 

moest zelf de ware kleuren van pake Klaas weer tevoorschijn halen. 

Wat ik in eerste instantie boven water kreeg was inderdaad kleur-

rijk maar nog niet verrassend. Wat vooral kleur gaf was de rijkdom 

van de vrij-socialistische, anarchistische cultuur in en rond Gorre-

dijk en Heerenveen in de periode 1890-1920. In dat milieu, zo mooi 

beschreven in Imke Klaver, herinneringen van een Friese landar-

beider (Nijmegen, 1974) kwam ik herhaaldelijk mijn pake tegen 

in al zijn idealisme en culturele activiteit. In de jaren ’20 ging het 

dus mis. De aanvankelijke frisheid en vrolijkheid verdween en het 

verwachtingsvolle idealisme maakte plaats voor teleurstelling en 

cynisme. Mislukte stakingen, verslechterende woonomstandighe-

den en groeiende armoede leidden tot apathie en haalden de kracht 

uit die eerst zo vitale cultuur.  Het echte verhaal hield, zo leek het, 

ergens op in de jaren ’20 en het verhaal over de jaren ’30 kwam niet 

verder dan de stereotypen van de crisisjaren. Maar toen opeens de 

felle kleuren. 

Enkele jaren geleden werden de archieven van de vooroorlogse 

Binnenlandse Veiligheidsdienst, toen Centrale Inlichtingdienst 

geheten, op internet geplaatst. Ik zag de inhoudsopgave:  Lijsten 

van Nederlandse revolutionairen (1924, 1930), Lijst van links-extre-

mistische personen per gemeente geordend (1939). Ik tikte de naam 

van mijn grootvader in en het was werkelijk een –overigens wel 

prettige – schrik om een voorouder in al zijn activisme in de lijsten 

van staatsgevaarlijke Nederlanders tegen te komen. Het C-woord 

had ik geen enkele maal gehoord, noch van mijn ouders, noch van 

ooms, tantes, neven en nichten, maar de familie was in de jaren ’30 

actief communistisch en pake Klaas vervulde ook bestuursfuncties 

in de CPN. Het is verbazingwekkend hoeveel mensen uit onze regio 



voorkomen in de genoemde lijsten en – nog verbazingwekkender 

– als ik er de nazaten naar vraag, weten ze bijna geen van allen dat 

hun grootvader communist was.  Achteraf bekeken vraag ik mij af 

of mijn ouders – die hele generatie – bewust iets achter hielden of 

dat er sprake was van eerst taboeïsering en later totale verdringing. 

Mijn verhaal is een familieverhaal, maar samen met al die andere 

families vertellen we ook een verhaal van Zuidoost Fryslân dat 

niet meer in ons collectieve geheugen zit. Wat was er eerst: de 

persoonlijke verdringing of de collectieve verdringing?  Ging het 

om persoonlijke gêne of ontstond in de jaren ’50 een maatschappe-

lijk taboe? Weinig aandacht was er voor de jaren ’30, die als steeds 

ongemakkelijker werden ervaren, niet alleen vanwege de vooroor-

logse radicale nationalistische ideeën, maar ook onder invloed 

van de Koude Oorlog, waarin het communistische verleden niet op 

een warme belangstelling kon rekenen. Maar het taboedecennium 

moet ook opnieuw ontdekt worden om van onze voorouders weer 

echte mensen te maken. Mijn familiegeschiedenis laat nog weer 

eens zien hoe gemakkelijk persoonlijke herinneringen worden 

weggedrukt door de collectieve herinnering. Ik heb het verhaal 

van mijn grootvader eigenlijk alleen in abstracties overgedragen 

gekregen: crisis, socialisme, jaren ’30. Blijkbaar zijn na de oorlog 

alle persoonlijke en meer intieme familieherinneringen wegge-

sleten en ontstonden er ongeschreven codes om met het verleden 

om te kunnen gaan. Als ik de grauwsluier van de jaren ’30 wegtrek, 

dan zie ik opeens een grootvader en een familie vol idealen en een 

streven naar een betere samenleving. Het verhaal van mijn familie 

is het verhaal van Zuidoost Fryslân. Kan die gedeelde geschiedenis 

ons creatiever en vitaler maken?

Collectieve transformatie
De bekende historicus Johan Huizinga heeft cultuur gedefinieerd 

als een in tijd en ruimte gerealiseerde samenhang van gemeen-

schapsleven en geestelijke productie. Wanneer we de opbrengsten 

van onze zoektocht naar de ‘boodschap’ van Zuidoost Fryslân 

bijeenvoegen, dan blijkt hoezeer de definitie van Huizinga van 

toepassing is op Zuidoost Fryslân. Niet allen hebben we de ruim-

telijke samenhang kunnen herontdekken op basis van de kaart 

van Vegelin, ook kunnen we weer een ‘gerealiseerde samenhang’ 

van gemeenschapsleven zien die nauw verbonden is met het 

door de verveningen gecreëerde landschap en de economie van 

de turfwinning. Om die samenhang van landschap, economie 

en cultuur op persoonlijk vlak te zien en te waarderen was een 

transformatie nodig. Het taboe om te praten over de armoede, de 

gefnuikte ambities, de maatschappelijke frustraties en de politieke 

teleurstelling moest op persoonlijk niveau worden doorbroken om 

juist de rijkdom en de kracht van de eigen geschiedenis te kunnen 

ontdekken. Die transformatie is ook op collectief niveau noodzake-

lijk om op overtuigende wijze het verhaal  van Zuidoost Fryslân te 

kunnen vertellen. Dat verhaal gaat over het bij elkaar brengen van 

verleden en toekomst op basis van de samenhang van landschap, 

economie en gemeenschapsleven. Zuidoost Fryslân is éen van de 

meest interessante gebieden van Nederland omdat die samen-

hang er al eeuwenlang is en herontdekt kan worden nadat we 

ingesleten beelden en stofnesten uit ons brein hebben verjaagd. 

De kracht en de pracht van het driestromenland –Tjonger, Linde, 

Alddjip – tussen kust, klei en zand is terug nadat we ons verlost 

hebben van de moderne-kaart-oriëntatie – Zuidoost als doorsteek-

gebied - en we hebben de creativiteit en ondernemingslust van 

‘Het Wilde Oosten’ herontdekt.



Zuidoost Fryslân in model

Als we de ontwikkeling van Zuidoost Fryslân in de afgelopen 500 

jaar samenvatten en modelmatig willen weergeven, dan kunnen 

we ons het beste bedienen van een ‘schillenmodel’. In fase 1, tot 

ongeveer 1600 zien we in de kern het oude landschap van Zeven-

wolden: een leeg landschap van kleine nederzettingen op het zand 

en een nat overgangsgebied naar de Friese kleigebieden. Om die 

kern heen zit een smalle economische schil van agrarische bedrij-

vigheid. In de derde schil vinden we de nog middeleeuwse infra-

structuur van wegen over de hoge zandruggen en van bescheiden 

waterwegen. 

Een tweede fase breekt aan wanneer het gebied onderdeel wordt 

van de Republiek der Verenigde Nederlanden en het statische 

model van fase 1 in een enorme dynamiek terechtkomt. In de kern 

verandert alles. Het landschap wordt op de schop genomen en 

het landschap verandert elke dag: het veen verdwijnt, vaarten en 

dwarsvaarten worden gegraven, grotere plassen ontstaan en een 

netwerk van nieuwe nederzettingen komt tot stand. Om die schil 

heen groeit de economische schil exponentieel en daaromheen 

ook de infrastructurele schil. De dynamiek van landschap, eco-

nomie en infrastructuur ruimen het stabiele model van de eerste 

fase op en voegen een vierde schil toe van sociale mobiliteit en 

bevolkingsdynamiek. De vier schillen vormen een groeimodel in de 

periode 1600-1800. 

In de derde fase, van 1800-1940 treedt de stagnatie en ach-

teruitgang op. De economische schil krimpt, in de sociale schil 

verslechteren de leefomstandigheden en door de verpaupering 

groeit om de bestaande schillen heen een nieuwe vijfde schil van 

politiek en maatschappelijke bewustzijn, zich ontwikkelend in 

anarchistische richting en gepaard gaand met een hoog tempo van 

ontkerkelijking. Een laatste zesde schil voegt zich rond 1900 in het 

model. Het is de ontwikkeling van de vrije socialistische cultuur en 

mentaliteit met een eigen wereld van muziek, toneel, literatuur en 

een actief debatklimaat. In dit schillenmodel wordt de samenhang 

van landschap, economie, infrastructuur, demografie, politiek en 

cultuur erg duidelijk en zien we, hoe door die nauwe samenhang, 

elke beweging in de ene schil de andere schillen beïnvloedt. Het 

model is gegroeid en werd gestuurd  vanuit de landschappelijke 

kern, maar tegen het einde van de vierde fase, in het begin van 

de twintigste eeuw, nam de mentale en culturele buitenste schil 

van gefnuikt idealisme het primaat over en verloor het gebied zijn 

oorspronkelijke elan en zelfvertrouwen. 

De vierde fase brak aan met de periode van de Wederopbouw na 

de Tweede Wereldoorlog. Zuidoost Fryslân werd bestempeld als 

probleemgebied vanwege de armoede, het lage opleidingsniveau 

en het ‘rode’ en anarchistische karakter van de bevolking en de 

beruchte stakingstraditie. De regering ontwikkelde voor de regio 

een speciaal maatschappelijk hulpprogramma en stimuleerde de 

economie door het aanwijzen van industriële kernen en het bevor-

deren van het vestigingsklimaat. De welvaartsgroei van de jaren 

zestig sleep de scherpe kantjes van het verhaal van Zuidoost Frys-

lân af en met de komst en groei van grote bedrijven en industrieën 

(Heerenveen en Dachten) en de bloei van handel en ambacht in de 

middelgrote plaatsen als Gorredijk, Wolvega en Oosterwolde, sloot 

de regio aan bij gemiddelde landelijke ontwikkelingen. Maar de 

vierde fase van 1950-2000 kende naast de versterking van de in-

frastructurele, economische en sociale schillen ook een duidelijke 

verarming van de kern van de kern van het model, het landschap, 

en de buitenste schil, de cultuur als ‘gerealiseerde samenhang van 

gemeenschapsleven’. Ruilverkaveling, normalisatie van natuurlijke 

waterlopen en intensieve landbouw tastten het landschap aan 



en de bewoners vergaten hun boeiende en bruisende collectieve 

verleden als kolonisten, pioniers en wereldverbeteraars. Zijn we 

toe aan de vijfde fase waarin we de vitale samenhang van de regio 

in alle aspecten weer kunnen herstellen? Hoe zou die collectieve 

transformatie er uit kunnen zien?

Het sluiten van de cirkel
In de vijfde fase van de ontwikkeling van Zuidoost Fryslân hebben 

we alles in eigen hand. De ingrediënten voor een toekomst van 

het gebied ‘in samenhang’ zijn aanwezig. Het verleden is geana-

lyseerd, de historische lijnen zijn in beeld gebracht en de zwakke 

plekken in het schillenmodel zijn blootgelegd: het landschap en de 

cultuur. Wanneer we de ontwikkelingen van de laatste jaren scherp 

analyseren, dan kunnen we constateren dat er in de kern van het 

model – het landschap – al een belangrijke transitie plaatsvindt. 

Natuurlijke en landschappelijke waarden worden erkend en leiden 

tot een nieuw beleid ten aanzien van landinrichting en natuur-

beheer. De spanningen met de landbouw zijn duidelijk aanwezig, 

maar ook op agrarisch terrein kentert het tij en winnen nieuwe 

vormen van natuurinclusieve landbouw terrein. Op basis van onze 

‘herontdekking’ van de ruimtelijke samenhang en oriëntatie van 

Vegelin, zou de landschappelijke transitie nog krachtiger ter hand 

kunnen worden genomen. De kaart van Vegelin, de wereld van 

Vegelin zou daarbij als uitgangspunt kunnen dienen. Het gaat niet 

alleen om de kwaliteit van de natuur, maar ook om de kwaliteit 

van de oude dorpen en de nieuwe nederzettingen van de verve-

ningen. Gorredijk is nog een parel met de open Compagnonsvaart. 

Drachten heeft de vaart deels hersteld. Op nog veel meer plaatsen 

zou de geschiedenis en de kwaliteit van de ruimte kunnen worden 

verbeterd als de wereld van Vegelin als uitgangspunt zou gelden. 

Wat te denken van Noordwolde dat schreeuwt om een ruimtelijke 

ingreep. Dat geldt voor veel nederzettingen van de nieuwe tijd die 

letterlijk de bron van hun verleden hebben gedempt en figuurlijk 

droog zijn komen te staan. De normalisatie van Tjonger en Linde 

betekende een grote verarming en haalde het unieke karakter van 

delta en driestromenland uit het landschap. Zo zijn er nog andere 

voorbeelden te noemen van identiteitsbepalende landschappelijke 

elementen die we fysiek en mentaal zijn kwijtgeraakt maar met 

geld en beleid kunnen worden hersteld. Zuidoost Fryslân kent ge-

lukkig nog een grote ruimtelijke kwaliteit, maar het denken vanuit 

de Vegelin-oriëntatie kan de eenheid en de toeristische herken-

baarheid van het gebied sterk vergroten. Met andere woorden, 

we zitten midden in de landschappelijke transitie en hier is in de 

komende jaren veel te winnen.

Maar dan is er nog de buitenste schil van ons model: cultuur en 

mindset. Uit mijn persoonlijke verhaal komt naar voren dat de 

geschiedenis van het gebied ten onrechte is ‘getaboeïseerd’. Er 

bestaat nog steeds een moeizame omgang met het verleden van 

politieke en maatschappelijke frustratie. De generatie van ’20 en 

’30 maakte carriere na de oorlog en dreef mee op de golven van 

Wederopbouw en welvaartsstijging. Zij begrepen hun in hun ide-

alen gestrande ouders niet meer en droegen de afkeer van crisis, 

cynisme en armoede over op hun kinderen, de babyboomers. De 

lijn van de geschiedenis werd verbroken, de verhalen werden ver-

drongen en het gebied verloor het zicht op de vitaliteit en durf van 

de voorouders. Het is aan de huidige generaties om dat ‘verhaal 

van 1900’ weer te vertellen en de trots te hervinden op het gebied 

en op de mensen die Zuidoost Fryslân een belangrijke plek gaven 

in de politieke en maatschappelijke volwassenwording van Neder-

land. Daar raken we de kern van de schil van cultuur en mindset 

in onze tijd. Er is een essentiële transitie nodig van een zekere 

onverschilligheid ten aanzien van de eigen geschiedenis naar een 

open en nieuwsgierige houding. De samenhang van ruimte en tijd 





in Zuidoost Fryslân is op landelijke en zelfs internationale schaal 

een uniek fenomeen. Het gehele model van de zes schillen  en zijn 

in tijd en ruimte gerealiseerde samenhang is nog volop zichtbaar, 

voelbaar en leesbaar in Zuidoost Fryslân, maar kan alleen zijn vita-

liteit en inspirerende waarde behouden als we anno 2019 nieuwe 

betekenissen kunnen geven aan onze geschiedenis. 

Op enkele plaatsen in Europa heeft de revitalisering van cultuur 

en mindset op verrassende en succesvolle wijzen plaatsgevonden. 

Het Ruhrgebied, enkele decennia geleden nog zwart en vol rook, is 

vergroend. Essen, het industriële hart, werd enkele jaren geleden 

uitgeroepen tot groenste stad van Europa. Eenzelfde transfor-

matie vond plaats in Lille. Natuurlijk waren grote investeringen 

in de schillen infrastructuur en landschap (ruimtelijke ordening 

en stedenbouw) noodzakelijk om dat te bereiken, maar de kern 

van het succes lag toch in de transformatie van cultuur en mind-

set. De grauwe en vaak grimmige geschiedenis kon niet worden 

veranderd, maar aan het collectieve verhaal konden wel nieuwe 

betekenissen worden gegeven. Dat zal ook voor Zuidoost Fryslân 

de manier zijn om de eigen inwoners, de toeristen en gasten en 

de bestuurders en beslissers op provinciaal, landelijk en Europees 

niveau te inspireren. 

Samen met de mensen van Zuidoost Fryslân kunnen de nieuwe 

betekenissen worden ontdekt en verteld. Domela Nieuwenhuis 

en mijn grootvader zijn verbonden met een specifiek gebied en 

periode, maar zij vertellen ook het universele verhaal van mensen 

met idealen en hun strijd voor een betere wereld. Het verhaal 

van Zuidoost is een Nederlands verhaal. In het dorp Noordwolde 

worstelt men met het verhaal van de ondergang van rotanindus-

trie, de kurk waar het dorp op dreef. Dat is inderdaad een droevige 

geschiedenis, maar met evenveel recht kan Noordwolde worden 

gezien als centrum van toonaangevend design en vormgeving in 

de periode 1950-1975. Het dorp werkte met internationaal be-

kende vormgevers en was ‘hot’ in het meubeldesign. Ligt daar niet 

een gouden kans voor dorp en het Vlechtmuseum? 

Het gebied De Deelen, een landschappelijk product van de ver-

veningen, is  vooral bekend als natuurgebied, maar is ook een 

belangrijke inspiratiebron voor bekende  kunstenaars als Sjoerd 

de Vries. Zuidoost Fryslân heeft altijd een bloeiend kunstklimaat 

gekend met mensen  als Willem van Althuis, Boele Bregman en 

Jan Loman. Museum Belvedère vertegenwoordigt op prachtige 

wijze deze Friese schildertraditie. De artistieke geschiedenis van 

Zuidoost Fryslân is ook een landelijk interessant verhaal door de 

rol van Drachten als avant-garde en modernistisch centrum. Bij de 

gebroeders Rinsema, Dada en de woningen van De Stijl begint een 

traditie die door Museum Dr888 op een nationaal en internatio-

naal niveau is getild.  Het sterk op modernisering gerichte verhaal 

van Zuidoost Fryslân krijgt een nieuwe dimensie met de kennis-

campus rond Philips Drachten en de zuivelindustrie bij Heeren-

veen. De vernieuwing van het culturele aanbod vindt ook plaats 

door een historische omgeving als Oranjewoud te gebruiken als 

podium voor klassieke muziek in het Oranjewoud-festival. 

Kortom, we zijn al druk bezig om nieuwe betekenissen te geven 

aan onze geschiedenis. Maar veel dorpen en streken, zoals Noord-

wolde  en Gorredijk hebben dringend behoefte aan nieuwe manie-

ren om hun verhaal op inspirerende en moderne wijze te vertellen 

aan de eigen inwoners, nieuwe generaties en aan de toeristen en 

bestuurders. Het revitaliseren van de in potentie vitale en landelijk 

erg interessante Turfroute is een eerste uitdaging. De kracht van 

Zuidoost Fryslân zit in de samenhang van ruimte, tijd, gemeen-

schapsleven en geestelijke productie.  Er zijn maar weinig regio’s 

in Nederland die een zo sterke samenhang vertonen. 



De cirkel is rond. De achttiende eeuw van Vegelin vormt de inspiratiebron voor de ruimtelijke kwaliteit van 

morgen en de negentiende eeuw van onze voorouders toont ons de durf, het engagement en de creativiteit van 

onze bewoners. Soms – dat kan gebeuren – vergeten we die verhalen of willen we ze niet horen. Maar het verle-

den is niet dood, sterker nog, het is nooit voorbij! Altijd cirkelt de geschiedenis om ons heen en het is aan ons 

om er telkens nieuwe betekenissen aan te geven en om zo de spiraal omhoog te vinden. Dat is de boodschap 

van één van de meest interessante gebieden van Nederland: Zuidoost Fryslân!

Bert Looper, 

6 oktober 2019


