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Hier vindt u achtergrondinformatie over alle miniaturen. 
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Groninger Boerderij 

 

Het hier ten toon gestelde boerderijtype is de kop-hals-romp-boerderij die ook in Friesland 

veel voorkomt. In het voorste deel van de boerderij waren een of meer deftige 

woonvertrekken te vinden. Het middengedeelte herbergde oorspronkelijk de keuken en het 

karnhuis, waar boter en kaas werden bereid.  

De boerenerven werden vaak omringd door een brede gracht die drinkwater leverde voor het 

vee. Bij brand kon men hieruit bluswater halen. Op het erf bevonden zich tevens een 

groentetuin en een boomgaard of appelhof. Geregeld vinden we hier nog voorbeelden van 

oude fruitrassen. In de 19e eeuw kwamen Engelse siertuinen in de mode, die zich kenmerkten 

door een uitgestrekt gazon met bloemperken en slingerende paden.  
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Het gebint van een Groninger boerderij 
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Boortoren, Slochteren 

 

De NAM-2 type Normaal 1320-2. Met deze boortoren werd gas gezocht in de omgeving van 

Slochteren. De werkelijke hoogte is 60 meter.  

Het enthousiasme over gasboringen is aanzienlijk bekoeld sinds duidelijk is geworden dat het 

onttrekken van gas aan de Groninger bodem aardbevingen tot gevolg heeft die huizen kunnen 

beschadigen.  

Met een grootte van 900 vierkante kilometer beslaat het gasveld ongeveer een derde van de 

provincie Groningen. Het veld werd in 1959 ontdekt en vanaf 1963 wordt er gas gepompt.  

Geschat wordt dat de Groningse gasbel 2.800 miljard kuub gas bevat. De Nederlandse 

Aardolie Maatschappij (NAM), die het aardgas uit de grond haalt, verwacht dat de gaskraan 

nog vijftig jaar blijft openstaan. Wel zal de productie vanaf 2020 verder worden 

teruggeschroefd, omdat er steeds minder gas te halen is. 

Het gas levert Nederland een flinke smak geld op voor de schatkist. 

Sinds 1963 heeft de Groningse gasbel de Staat 265 miljard euro opgeleverd, becijferde de 

Algemene Rekenkamer. De ministers van Financiën hebben de afgelopen decennia 

de gasbaten dan ook als welkome inkomstenpost op de Rijksbegroting gezien.  

Doordat het aardgas op ongeveer drie kilometer diepte in zandgesteente onder de grond ligt, 

daalt door de gaswinning de druk onder de bodem en kunnen bodemdalingen ontstaan. 

Hierdoor kunnen er aardbevingen voorkomen. 

Met die aardbevingen hebben de Groningers het helemaal gehad. De schokken zorgen voor 

schade aan de huizen, maar leiden ook tot stress en slapeloze nachten, zeggen de Groningers. 

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2014/10/Besteding_van_aardgasbaten_feiten_cijfers_en_scenario_s
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Martinitoren, Groningen 

 

De Martinitoren is met zijn 96,8 meter de hoogste toren van de stad Groningen. De toren 

hoort bij de Martinikerk. De toren wordt in de volksmond ook wel d’Olle Grieze genoemd, 

wat de Oude Grijze betekent. Hij heeft die bijnaam te danken aan de huidige kleur van het 

verweerde Bentheimer zandsteen. De toren heeft twee voorgangers gehad die door de bliksem 

en brand werden vernietigd. De derde was toen die verrees hoger dan de huidige toren. De 

hoogte van deze derde toren is altijd onderwerp van discussie geweest. Volgens een 

hardnekkige maar onmogelijke mythe zou de toren zelfs 127 meter hoog geweest zijn en 

daarmee hoger dan de Domtoren (112 meter). In 1577 werden, buiten weten van de 

stadmagistraten, uit vreugde over het vertrek van de Spaanse en Waalse troepen op de derde 

trans pektonnen in brand gestoken. De toren vatte vlam en stortte deels in. Ook de 17 

beiaardklokken zouden daarbij met donderend geraas naar beneden gestort zijn. Er bleef een 

hoogte van 69 meter bewaard. Men besloot tot restauratie, maar door de Tachtigjarige Oorlog 

duurde het tot 1627 voor de toren werd hersteld. 

Youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=JFQNL_BMrT4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFQNL_BMrT4
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Station Groningen 

 

Na de slechting van de vestingwallen in de  19e eeuw werd het mogelijk om een nieuw 

representatief stationsgebouw te realiseren. Het Hoofdstation van Groningen, "gebouwd in 

een virtuoze mengeling van renaissance- en gotische stijlelementen", behoort tot de fraaiste 

stationsgebouwen van Nederland. Het is een ontwerp van Isaac Gosschalk, dat officieel op 16 

april 1896 werd voltooid. Het pand is een rijksmonument. De perronoverkappingen en 

de traverse met seinhuis zijn aangewezen als gemeentelijk monument. 

Youtube filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=xH4ypIk0_wU 
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Stadsschouwburg, Groningen 

 

De Stadsschouwburg Groningen werd ontworpen door de architecten Frederik Willem van 

Gendt en Hugo Pieter Vogel. De schouwburg werd in 1883 gebouwd op initiatief van de 

Vereeniging Toneelgebouw. De grote zaal van het gebouw heeft een klassieke indeling met 

drie boven elkaar liggende rijen balkons. In totaal heeft het gebouw een capaciteit van 750 

stoelen. Tussen 1976 en 1984 vond er een grote renovatie van het gebouw plaats. In 1994 

werd de Stadsschouwburg erkend als Rijksmonument. 
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Menkemaborg, Uithuizen 

 

De Menkemaborg is in oorsprong een uit de 14de eeuw daterend ‘steenhuis’, dat in de loop 

der tijd vergroot is. Nu is de Menkemaborg een volledig ingericht huis waar een 

indrukwekkend beeld gegeven wordt van het leven en wonen op een Groninger borg in de 

18de eeuw (www.menkemaborg.nl). Een borg is geen kasteel, maar een verdedigbaar huis 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Isaac_Gosschalk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument
https://nl.wikipedia.org/wiki/Traverse_(oversteek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seinhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijk_monument
https://www.youtube.com/watch?v=xH4ypIk0_wU
http://www.menkemaborg.nl/
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(denk aan het woord 'geborgen'). In zijn boek 'Spoken en kastelen' vertelt A. van Oirschot een 

mooi verhaal over de Menkemaborg. Het gaat over een nieuwe knecht, die allerlei problemen 

veroorzaakte omdat hij zijn collega's pestte. Hij kreeg zijn ontslag, maar dreigde dat hij zich 

zou wreken. 's Avonds klaagde het jongste dochtertje van de kasteelheer over pijn. Ze zei dat 

het net was of ze met spelden geprikt werd. Gelukkig konden enkele bedienden de ontslagen 

knecht er op betrappen dat hij een pop met spelden stond te prikken. Deze voodoohandelingen 

veroorzaakten de pijnen bij het jonge meisje. De betrapte knecht wist te ontsnappen, maar 

gelukkig heeft men geen last meer van hem gehad. 

 

 

15 

Commandeurshuizen, Schiermonnikoog 

 

Deze twee commandeurshuizen staan in het dorp Schiermonnikoog, dat gebouwd is na 1760 

toen het dorp Westerburen in zee verdween.  
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“Schiere Monnik”, Schiermonnikoog 

 

Beeld van de ‘schiere monnik’ (grijze monnik) van het klooster Klaerkamp. In de 

middeleeuwen was deze orde eigenaar van het eiland. Schiermonnikoog is een groot 

natuurgebied met een unieke fauna.  

https://www.youtube.com/watch?v=cQHX91f6Kio 
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Voormalig gemeentehuis, Zuidhorn 

 

De architect Siekman, een in Hoogkerk geboren timmermanszoon, leefde van 1878 tot 1958. 

Hij had aanvankelijk een voorliefde voor de uitbundige Jugendstil/Art Nouveau. Later 

https://www.youtube.com/watch?v=cQHX91f6Kio
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omarmde Siekman – zoals meer Groninger architecten - ook stijlelementen van de 

Amsterdamse School. Bovendien maakte hij gebruik van de vormtaal van de gotiek en het 

Nieuwe Bouwen. 

Hij ontwierp het oude gemeentehuis (1916), dat tegenwoordig onderdak biedt aan een 

restaurant. Over dit laatste, in neogotische stijl opgetrokken pand wordt wel beweerd dat het 

een kopie is van de laatmiddeleeuwse hoofdwacht, die ooit aan de voet van de Martinitoren 

stond. 
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Vuurtoren, Ameland 

 

Een imposante verschijning op het eiland is de in 1880 van gietijzer gebouwde 55 meter hoge 

vuurtoren. Sinds 2005 is de toren niet meer door de kustwacht in gebruik en zit de 

vuurtorenwachter niet meer hoog in de toren (camera's houden de kustlijn nu dag en nacht in 

de gaten). 

De karakteristieke lichtbundels laten nog altijd hun stralen over het eiland schijnen en de 

vuurtoren is nu geopend voor publiek. De bezoeker treft op de verschillende verdiepingen 
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boeiend ingerichte exposities aan en ook vertellen oud-vuurtorenwachters hier nu digitaal hun 

verhalen. 

Wie de uitdaging aangaat en de 236 treden van de trappen in de vuurtoren bedwingt, wacht 

boven op de omloop van de toren een schitterend en uniek panorama. 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PiPnEkw6kyI\ 
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Commandeurshuizen, Ameland 

 

De huizen van walsvisvaartkapiteins, gebouwd tussen 1650 en 1800. IJzeren ankers geven het 

bouwjaar aan.  
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Molen de Zwaluw, Burdaard 

 

Een koren, pel- en houtzaagmolen in een. In 1972 verwoest, vanaf 1987 weer in bedrijf.  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=03vTmU13S9A (selectie maken)  

 

26 

Centraal Apotheek, Leeuwarden 

 

Gebouwd in 1905 door de Kamper architect G.B.Broekema. Een zuiver voorbeeld van Art 

Nouveau of Jugenstil. In de voorgevel bevindt zich een tegeltableau waarop de godin Hygieia, 

de Griekse godin van de gezondheid, staat afgebeeld.  
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https://www.youtube.com/watch?v=PiPnEkw6kyI/
https://www.youtube.com/watch?v=03vTmU13S9A
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Waag, Leeuwarden 

 

De Waag is over het algemeen het middelpunt van een marktstad. Waar gehandeld wordt, 

wordt gewogen en gemeten. Voor het bepalen van het juiste gewicht van de handelswaar was 

een marktkoopman vroeger aangewezen op de waag, een publiek weeghuis. Sinds 

wanneer Leeuwarden een waag bezit, is niet precies bekend. De oudste vermelding van een 

waag in Leeuwarden dateert uit 1483. De waag die vandaag de dag op het Waagplein staat, is 

omstreeks 1590 gebouwd. In die tijd was het verplicht voor een marktkoopman zijn goederen 

te laten wegen op de waag. Deze verplichting gold vooral voor (groot)handelaren in vlees en 

zuivel. 

 

 

28 

Station Leeuwarden 

 

Gebouwd in 1863 naar ontwerp van de architecten Edelman en Akkeringa. Kosten 53.900 

gulden. In 1866 werd de spoorlijn naar Groningen in gebruik genomen.  

 

 

32, 33 

Brandaris, Terschelling; Commandeurshuizen, Terschelling 

De 55 meter hoge Brandaris is de oudste nog bestaande vuurtoren van Nederland. In de 

Gouden Eeuw (17e eeuw) bevoeren duizenden schepen uit Amsterdam de wereld zeeën. Zij 

moesten langs Terschelling de Noordzee op geloodst worden. Later die eeuw was 70% van de 

Terschellinger beroepsbevolking werkzaam op zee. Men profiteerde van de bedrijvigheid in 

de Gouden Eeuw. Dat de strategische ligging van het eiland ook een nadeel kon hebben bleek 

in 1666. Tijdens de Tweede Engelse Oorlog staken de Britten het dorp West-Terschelling en 

een groot aantal schepen in brand. Op Vlieland maar vooral op Terschelling en Ameland zijn 

nog veel woningen, walvistanden en commandeurshuizen vanaf de tweede helft van de 17e 

eeuw aanwezig. Zij getuigen van deze bewogen periode. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leeuwarden_(stad)
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Stadhuis, Franeker 

Het Stadhuis van Franeker is een raadhuis in Friese renaissance stijl. Het staat in de Top 100 

van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 

 

https://www.franeker.frl/wp-content/uploads/2017/01/STADHUIS_FRANEKER-1-activiteit-1320x985-1024x764.jpg
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BEKIJK ALLE FOTO'S (6) 

Het is één van de vroegste Friese raadhuizen in de renaissancestijl. Het betekent dat het 

prachtig is gedetailleerd en versierd. Het fraaie stadhuis van Franeker spreekt dan ook meteen 

tot de verbeelding bij passanten. Het werd eind zestiende eeuw ontworpen en uitgevoerd door 

plaatselijke meesters. De trapgevels en lantaarntoren springen in het oog en wie goed kijkt, 

ziet hoog boven de ingang Vrouwe Justitia – de godin der gerechtigheid – geposteerd op een 

draagsteen tegen de topgevel. 

 

37 

Coopmanshûs en Valckeniershuys, Franeker 

 

‘t Coopmanshûs is het huis van de arts Georgius Coopmans die in 1717 in Makkum geboren 

werd. Coopmans studeerde en promoveerde aan de universiteit van Franeker. Hij beoefende 

niet alleen de interne geneeskunde, maar hield zich ook bezig met diëten en medicijnen, en 

verrichte chirurgische ingrepen. In 1746 kon hij zich permitteren het uit de 17de eeuw 

daterende pand met trapgevel te kopen en het rigoureus tot het huidige patriciershuis te laten 

verbouwen. Fier in de top prijkt de beeltenis van Hippocrates de Griekse ‘vader van de 

https://www.franeker.frl/wp-content/uploads/2017/01/STADHUIS_FRANEKER-2-activiteit-1320x985-1024x764.jpg
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geneeskunst’. Coopmans was bevriend met Eise Eisinga de bouwer van het wereldberoemde 

Planetarium in Franeker. De oudste zoon van Georgius Coopmans, Gadso, werd ook arts. 

Vader en zoon Coopmans behoorden tot de eerste doktoren in ons land die inentingen gaven 

tegen de pokken. Soms leidde de vaccinatie met een afgezwakt koepokkenvirus tot een 

dodelijke afloop, zoals bij Gadso’s eigen dochtertje. 

Valkeniershuys 

In de 17e eeuw was Johannes Valckenier hoogleraar theologie aan de universiteit van 

Franeker. Hij liet dit huis in 1662 en liet het versieren met Bijbelse afbeeldingen en Latijnse 

spreuken. 
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Planetarium, Franeker 

 

Dominee Alta beweerde dat de wereld op 8 mei 1774 zou vergaan omdat er dan 4 planeten op 

elkaar zouden botsen. Volgens Eise Eisinga (1744-1828) was dat onzin. Immers, vanuit de 

aarde lijkt het alsof de planeten elkaar raken, maar in werkelijkheid staan ze enorm ver van 

elkaar vandaan. Om te bewijzen dat Alta ongelijk had en iedereen te laten hoe het zat, bouwde 

Eisinga in zijn huiskamer een model van het heelal. Dit is het oudste nog werkende 

planetarium in Nederland. 
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Fierljepschans, Winsum 

 

Fierljeppen is Fries voor vérspringen. Bij deze traditionele Friese sport probeert men met 

behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. In de 

waterrijke gebieden van Nederland wordt al zeker duizend jaar de polsstok gebruikt om sloten 

over te steken. In Friesland worden sinds 1956 in georganiseerd verband wedstrijden 

gehouden. Tot rond 1975 werd hierbij gesprongen met houten polsstokken (maximale lengte 

10 meter). Deze werden vervangen door aluminium polsstokken (maximale lengte 12,50 

meter incl. verlengstuk). In 2006, precies 50 jaar na de eerste in Friesland georganiseerde 

wedstrijd, is de overstap gemaakt naar polsstokken van carbon (maximale lengte 13,25 meter, 

inclusief top).  

https://www.youtube.com/watch?v=UhTMEePk6D4 
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Poarte fan Bears 

 

Waar nu de gerestaureerde poort staat (oorspronkelijk uit 1616, gerestaureerd in 1960), stond 

ooit de Uniastate, een stins (steenhuis) van de familie van Unia. In 1756 werd de state 

gesloopt. In 1990 is er een stalen replica gemaakt, als luchtspiegeling van het verleden. De 

poort is een zogenaamde ‘duivenslag’: een sluiting voor een duiventil waarmee duiven er wel 

in kunnen via het vlieggat, maar er niet meer uit. De achtergevel heeft 27 vlieggaten met elk 

een zitsteen. Deze gaten worden in het Fries ‘gibbengaten’ genoemd; gib is Fries voor een 

halfwilde duif. De duivenslag is versierd met een wapensteen van de familie. Een duivenslag 

was in de 16e tot de 18e eeuw bij steenhuizen, kloosters en kerken in en later bij 

herenboerderijen in West-Europa een prestige-object. De duivenhouderij was in die tijd 

vooral gericht op de consumptie van duiven, die als delicatesse werden gezien. Met name in 

de winter, als vers rund- en varkensvlees moeilijk te krijgen was, vormde duivenvlees een 

welkome aanvulling op het menu.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhTMEePk6D4
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Kerk, Wieuwerd 

 

“Op de eeuwige wet der ontbinding vinden wij te Wieuwerd de hoogst belangrijke 

uitzondering” – dat dacht men toen timmerlieden in 1765 bij toeval in de grafkelder van de 

kerk 11 lijken aantroffen die niet vergaan waren. De doden waren op natuurlijke wijze 

gemummificeerd, maar tot op heden weet niemand precies hoe dat kan. Nu zijn er nog 4 

mummies te zien; de rest is gestolen door toeristen, soldaten en geneeskundestudenten uit 

Franeker. Om te onderzoeken hoe het kon dat de lijken niet vergingen, heeft men een aantal 

dode vogels in de kelder opgehangen. Ook deze zijn vanzelf gemummificeerd. De 

verklaringen lopen uiteen van de luchtstroom en vochtigheidsgraad in de graftombe tot 

conserverende gassen in de grond en aardstralen. 
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Waterpoort, Sneek 

 

Oorspronkelijk sloot de Waterpoort de toegang tot de stad af. ’s Avonds ging hij dicht. Om de 

inwoners voldoende gelegenheid te geven om op tijd binnen de stadsmuren te komen, liep het 

uurwerk van de Waterpoort 5 minuten voor en kon de klok langer luiden om iedereen te 

waarschuwen. Was je te laat? Dan kostte het 6 stuivers om alsnog binnen te komen. In de 19e 

eeuw werden alle poorten afgebroken. Ook de Waterpoort wilde men afbreken, want de 

stoomboten konden er niet onderdoor. De bevolking protesteerde en de Waterpoort werd 

gespaard.  

 

 

46 

Stadhuis, Bolsward 

 

De voorgevel van dit stadhuis bevat veel details. Boven de hoofdingang bevinden zich een 

beeld van Justitia (met weegschaal), het Geloof (met Bijbel) en Hoop (met anker). Ook is een 
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‘moorkop’ te zien. Het verhaal gaat dat tijdens de Spaanse bezetting een moor probeerde te 

vluchten maar vast kwam te zitten in een raampje. De graaf van Nassau zag dat en hakte de 

man z'n hoofd af. Daarna heeft het stadsbestuur het hoofd van de Spanjaard laten namaken en 

in de gevel gezet. Het stadhuis heeft een toren met een klokkenspel. Op de grote klok staat het 

volgende randschrift: “Tel zorgvuldig de uren welke mijn stem verkondigt: een van die vele 

zal uw laatste zijn”. 
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Friese boerderij 

 

Bij de voorkant van het dak is een driehoekig bord met zwanen te zien: het uilenbord. In het 

driehoekige deel zit een gat dat diende voor ventilatie, om inwatering in de schuur tegen te 

gaan en om kerk- en steenuilen in- en uit te laten vliegen. De uilen eten immers de muizen op! 

In Friesland zijn aan weerszijden van het uilenbord vaak zwanen met gekromde hals te zien. 

Op de Saksische boerderijen in Twente en de Achterhoek zijn dat vaak paardenhoofden. De 

versierde balk tussen de zwanen in heet ‘makelaar’. In Friesland heeft deze, afhankelijk van 

de streek waar de boerderij staat, een ander motief. Zo zie je in het zuidwesten veel harpen. 

Een groene als de boer eigenaar van de boerderij was en een witte als hij de boerderij pachtte. 
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Stadhuis, Harlingen 

 

Gebouwd in 1730 naar ontwerp van stadsbouwmeester Hendrik Norel. In de voorgevel is een 

beeld te zien van Sint Michael, schutspatroon van de stad Harlingen.  
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52 

Waag, Makkum 

 

Gebouwd in 1698 voor de prijs van 5238 goudgulden. Voor het onderhoud werd een 

dorpsbelasting ingesteld van twee stuivers per schoorsteen per huis. De Waag werd 

hoofdzakelijk gebruikt voor het wegen van boter en kaas.  

 

 

53 

Sint Gertrudistoren, Workum 

 

De toren is gewijd aan de heilige Gertrudis van Nijvel (626-659). Het verhaal gaat dat een 

ridder verliefd was op Gertrudis, die had gekozen voor het kloosterleven. Op een feest vroeg 

de ridder haar ten huwelijk, maar zij weigerde met de woorden: "Ik heb als bruidegom 

gekozen de eeuwige schoonheid die de oorsprong is van de schoonheid van alle schepselen. 

Hij die oneindig veel rijkdommen bezit en door de engelen wordt aanbeden." Met een 
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heildronk had zij afscheid van hem genomen. Maar de man bleef verliefd en probeerde alles 

in het werk te stellen om haar alsnog te krijgen. Hij verkocht zelfs zijn ziel aan de duivel. Na 

zeven jaar was de termijn om; de duivel kwam zijn ziel opeisen. Maar omdat Gertrudis op zijn 

heil had gedronken, had de duivel geen macht over zijn ziel. Zo werd hij alsnog van de 

ondergang gered. 

 

 

55, 56 

Huizen op Vlieland 

 

Tromps Huys. 

Gebouwd in de 17e eeuw. Een herinnering aan de tijd dat de admiraals Tromp en De Ruyter 

hier verbleven wanneer hun vloot op de Vlieree lag en door tegenwind niet kon uitvaren.  

Commandeurshuis 

17e eeuws walvisvaardershuis uit de glorietijd van de walvisvaart.  

 

 

61 

Sluis, Lemmer 

 

De sluis was ten tijde van de bouw (ca. 1884-1887) een zeesluis (Zuiderzee), maar na de 

bouw van de Afsluitdijk (1932) niet meer. 

 

 

64 

Toren, Meppel 

 

De toren van de kerk stamt uit de vijftiende eeuw en is vermoedelijk tegelijk met de kerk 

gebouwd, zoals dat in de Middeleeuwen gebruikelijk was. Twee kogels in het front van de 

toren worden toegeschreven aan "Bommen Berend", de bisschop van Munster, die in 1672 
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samen met Engeland, Frankrijk en de bisschop van Keulen oorlog voerden tegen de 

Verenigde Nederlanden.  

Het verhaal gaat dat op een mooie zomernacht sommige inwoners dachten dat de kerktoren in 

brand stond, omdat er een rookwolk om de Meppeler toren hing. Toen echter de brandweer 

arriveerde, bleek dat er een grote zwerm vuurvliegen of muggen om de toren zwermde. 

Sindsdien worden de inwoners "Meppeler Muggen" genoemd. 
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Pieter Stuyvesant, Wolvega 

 

In 1610 geboren in Peperga. Was o.a. gouverneur van Curaçao en stichter van Nieuw-

Amsterdam, het latere New York. Stond bekend onder de naam Silverleg – zijn houten been 

was bespijkerd met zilveren sieraden. Het standbeeld is gemaakt door Jentsje Popma.   
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Metaalfabriek, Joure 

 

In 1854 stichtte dhr. Keverling aan de vroegere vaarverbinding tussen Joure en Heerenveen de 

Metaalwarenfabriek/Geelgieterij ‘Keverling’. De geel- en kopergieters leverden halffabricaten 

voor de beroemde Friese klokken. Ook werden koperen onderdelen voor zadelmakers en 

scheepsbouwers gemaakt, hang- en sluitwerk, kandelaars en kloppers. Koper heeft van 

zichzelf een roodachtige kleur. Wanneer aan het zuivere koper zink wordt toegevoegd ontstaat 

een legering die geel van kleur is. Vroeger werd dat geelkoper genoemd, maar het is nu vooral 

bekend onder de naam messing. Het zuivere rode koper is niet zo geschikt voor gietwerk, 

geelkoper juist wel en is bovendien veel harder dan roodkoper. Daarom heet de fabriek ook 

wel ‘geelgieterij’. 
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Houtzaagmolen de Rat, IJlst 

De molen is gebouwd in 1683 als balkenzager. Rond 1920 werd de molen voorzien van een 

elektromotor. Maar sinds 1977 zaagt de molen weer op windkracht.  

Houtloods met lorrie en waterdeel met boot Johanna Jacoba 

De Johanna Jacoba is een beurtschip dat in vroegere tijden beurtdiensten onderhield tussen 

Workum en Bolsward en tussen IJlst en Sneek. Het schip is van 1909 en heeft in meer dan 

honderd jaar veel meegemaakt. In de Tweede Wereldoorlog werd het schip gevorderd door de 

bezetter. De geallieerden hebben het schip in Groningen laten zinken. Na de oorlog werd het 

weer opgedoken en hersteld en kwam het weer in de vaart. Sinds 1992 is het schip in bezit 

van de gemeente Súdwest-Fryslân en wordt de exploitatie gedaan door vrijwilligers. En net 

als vroeger vaart het schip weer tussen IJlst en Sneek. 
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Gemeentehuis Tytsjerksteradiel, Burgum 

 

In 1935 geopend. Ontworpen door architect Piet de Vries.  
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Ned. Herv. Kerk, Oosterwolde 

 

De windwijzer op de torenspits heeft de vorm van een hond en de windwijzer op het koor 

heeft de vorm van een haas. Een andere bijzonderheid is de dubbele houten klokkenstoel. 

Toen de oude klok door de Duitse bezetter werd gevorderd, werd een nieuwe klok gemaakt 

met het opschrift "Toen oorlogleed trok over 't land, viel de oude klok in vijands hand; thans 

roep ik met een nieuwe klank, ons volk tezaam tot lof en dank." 
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Huize Westerbeek, Frederiksoord 

 

Huis Westerbeek was ooit het centrum van een sociaal experiment. Generaal Johannes van 

den Bosch wilde in de periode net na de Franse overheersing iets doen aan de armoede waarin 

veel gezinnen in het westen van Nederland leefden. Hij richtte de Maatschappij van 

Weldadigheid op en stichtte in Frederiksoord een proefkolonie. Een groep ‘paupers’ uit de 

grote steden werd naar Drenthe gedirigeerd om daar onder meer tarwe, rogge, haver, tabak en 

gerst te verbouwen. In ruil kregen ze een dak boven het hoofd en wat eigen vee. Vanuit Huis 

Westerbeek werd dit alles in banen geleid. 
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Sint Nicolaaskerk, Dwingeloo 

 

Aan de bouw van de Sint-Nicolaaskerk in Dwingeloo is de sage verbonden van de juffer van 

Batinghe. Deze juffer reed tijdens de bouw van de kerk elke dag voorbij, omdat ze een oogje 

had op de bouwmeester van de kerk. Deze bouwmeester was niet ongevoelig voor haar 

schoonheid en raakte dermate van de wijs, dat hij zijn werk niet meer naar behoren kon 

verrichten. Door ingrijpen van de drost van Drenthe en haar vader, de heer van Batinghe, 

werd de juffer op reis gestuurd, maar niet dan nadat zij haar droombeeld over deze kerk aan 

haar geliefde had verteld. De bouwmeester wist daarop haar droombeeld te verwezenlijken. 

Dit zou de reden zijn van de voor Drenthe afwijkende bouwstijl. Na voltooiing van de kerk 

zouden beiden alsnog getrouwd zijn. 
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Rijksarchief, Assen 
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De kruisgang en de tuin behoorden tot het voormalig klooster Mariëncamp van de 

Cisterciënzer zusters. Dit klooster werd in 1257 gebouwd als straf voor de moord op bisschop 

Otto II van Utrecht in 1227.  
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Kerk, Norg 

 

Nederlands Hervormde Kerk stammend uit de 13e eeuw op de oude Brink in het centrum van 

het dorp. Het rondgesloten koor heeft een zuiver romaanse stijl.  
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Landgoed Nienoord, Leek 

 

De oorspronkelijke borg is gebouwd in 1525 door de familie Van Ewsum. De naam oord 

duidt op eiland, namelijk het land dat tussen het Startenhuister- en het Hogepandstermaar is 

gelegen. In 1842 verwierf Ferdinand Folef II baron von Inn- und Knyphausen de borg, ook 

wel de 'dolle jonker' genoemd om zijn tragische geschiedenis. In 1846 vernielde hij op een na 

alle familieportretten. In hetzelfde jaar brandde de bovenverdieping van de borg af, waarna hij 

de bovenverdieping liet afbreken. Hij ging daarna, op aandringen van zijn zwager, wonen in 

een huis met personeel in de stad, schuin tegenover de familie Van Panhuys, die hem zo in de 

gaten kon houden. In 1850 brandde ook de oranjerie (met de beschadigde portretten die hier 

in veiligheid waren gebracht) en het koetshuis af. Deze brand werd waarschijnlijk veroorzaakt 

door een turfkachel, al verdachten sommige critici Folef ervan de brand te hebben gesticht om 

alsnog van zijn voorouderlijke portretten af te komen. 
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Laarwoud, Zuidlaren 
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Zuidlaren is vooral bekend vanwege het kinderliedje over Berend Botje. Maar wie was de 

heer Botje? Er is een theorie dat dat een bewoner van havezate Laarwoud was: de edelman 

Lodewijk van Heiden (1773-1850). Maar hoe kreeg Lodewijk van Heiden de naam Berend 

Botje? Lodewijk van Heiden was lange tijd in dienst van de Russische tsaar. In 1827 versloeg 

hij een vloot, waardoor er een eind kwam aan de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog. De 

Grieken noemden hem als bevrijder liefkozend bébé (vader), wat mogelijk verbasterd werd tot 

Berend Botje. In 1832 keerde hij als held in Zuidlaren terug, kon daar niet aarden, vertrok 

naar Letland en kwam nooit weer terug. 
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Kerk, Anloo 

 

Deze kerk is gewijd aan de heilige Magnus van Trani. Dit was een herdersjongen die later 

bisschop van Trani in Zuid-Italië werd. De aartsengel Michael zou regelmatig aan hem 

verschenen zijn. Tijdens de christenvervolgingen onder keizer Decius werd Magnus in het 

jaar 251 onthoofd. Verschillende kerken claimen beenderen te hebben van Magnus, onder 

andere de Friezenkerk in Rome. In een andere kerk zouden soldaten een crypte als paardenstal 

hebben gebruikt, maar vielen de paarden dood neer doordat er beenderen van Magnus in die 

crypte lagen. 
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Boerderij, Orvelte 

 

In museumdorp Orvelte ga je  – in de zomermaanden – even helemaal terug in de tijd. Je kunt 

zien hoe de boer vroeger zijn paard voor de wagen spande, hoe het boerengezin de maaltijd 

gebruikte, hoe de klompenmaker een blok hout tot schoeisel omtoverde en de smid het ijzer 

smeedde. Zonder dorpjes als Orvelte, gelegen in het hartje van Drenthe, zouden we geen idee 

hebben van ons eigen verleden. 

Maar het mooiste van Orvelte – het hele jaar door! - zijn de grote rietgedekte boerderijen aan 

de smalle klinkerweggetjes, vaak met een eigen ‘huisweide’. De brink ligt nog altijd in het 
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midden, de eeuwenoude bomen groeien gestaag door en op de essen rond het dorp grazen nog 

altijd schaapskuddes. Voor een kijkje in het Drenthe van rond 1900 kun je nergens beter zijn 

dan hier. 
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Kasteel, Coevorden 

 

Het Kasteel Coevorden stamt uit de elfde eeuw. Doordat het strategisch lag – midden in de 

moerassen aan belangrijke doorgangsroutes – was het van groot strategisch belang. De naam 

Coevorden is ontleend aan de voorde (doorwaadbare plek) waardoor het vee (koeien) werd 

gedreven. Net als bij de plaatsnamen Oxford en Bosporus. 

 

Het kasteel van Coevorden wordt afgebeeld op de Drentse vlag en is tevens het enige kasteel 

dat Drenthe rijk is. In 1395 lieten de bisschoppen vastleggen dat er geen andere kastelen 

mochten worden gebouwd in het gebied.  

In Vancouver staat een kopie van het kasteel. Vancouver is genoemd naar George Vancouver 

wiens voorouders jarenlang in het kasteel van Coevorden hebben gewoond. 
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Drentse boerderij 
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Jaknikkers, Schoonebeek 

 

Het Texas van de Lange Landen of het Midden-Oosten van Nederland is gelegen in Drenthe, 

onze eigen mini oliestaat. In Schoonebeek bevindt zich een van de grootste olievelden van het 

vasteland van West-Europa. Het zwarte goud bevindt zich op ongeveer 800 meter diepte. De 
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olie uit dit veld is stroperig en daarom werden speciale pompen ingezet: de Jaknikkers. 

Hiermee werden tot 1996 zo’n 250 miljoen vaten olie opgepompt. Daarna werd er meer zout 

water dan olie opgepompt en werden de Jaknikkers stilgelegd. Vanaf 2011 pompt men weer 

olie op, met modernere technieken. Een paar Jaknikkers zijn blijven staan als herinnering. In 

1976 maakte een medewerker een foutje en klonk er een harde knal. Een boorinstallatie was 

ontploft en twee dagen lang spoot een mengsel van olie, zand en water over het gehele dorp. 

Alles was bedekt met een plakkerige laag. 
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Klooster, Ter Apel 

 

Klooster Ter Apel dateert uit de 15e eeuw. Het kreeg de naam Domus Novae Lucis, Huis van 

het Nieuwe Licht. Klooster Ter Apel ligt in het uiterste zuidoosten van de provincie 

Groningen op een beboste zandrug langs de eeuwenoude handelsroute van Münster naar 

Groningen. Voor doortrekkende reizigers en pelgrims was het klooster een plaats van 

gastvrijheid. Ter Apel is het laatste klooster dat in Groningen werd gesticht, maar het enige 

van de 34 die de provincie in de Middeleeuwen heeft geteld, dat nog als klooster herkenbaar 

bewaard is gebleven.Met de verovering van het gebied door Willem Lodewijk van Nassau-

Dillenburg in 1593 werd het katholieke geloof afgezworen (Reformatie). Het klooster kwam, 

net als Westerwolde in het bezit van de stad Groningen. Sinds 1992 behoort Klooster Ter 

Apel tot de Unesco ‘Top 100’ van onroerend objecten in Nederland. 
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Burcht, Wedde 

 

De ontwikkeling van het dorp Wedde is sterk bepaald door aanwezigheid van de in de 14e 

eeuw gebouwde borg. De borgbewoners hadden grote invloed op bestuur en rechtspraak van 

Westerwolde. Dit leidde bij de bevolking uit de omgeving nogal eens tot spanningen. 

Westerwolders vermoordden twee leden van het geslacht Addinga.  In de 16e eeuw werden 
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heksenprocessen gevoerd op de borg. Hierbij werden 19 vrouwen veroordeeld en als heks 

verbrand.  

Door de strategische ligging aan de weg Groningen-Duitsland raakte de borg vaak betrokken 

bij krijgshandelingen. In 1568 werd het kasteel ingenomen door de graven van Nassau bij het 

begin van de 80-jarige oorlog.  Van daaruit begon de 80-jarige oorlog, met de Slag bij 

Heiligerlee. 

Nadat de Spanjaarden in een hinderlaag waren gelokt, sloeg het paard van Graaf Adolf op hol. 

Adolf kwam terecht tussen de vijandelijke troepen en vond de dood. Ook zijn tegenstander, 

Graaf van Aremberg, verloor het leven in de strijd. Een overigens weinig betrouwbare bron 

meldt dat Adolf, na te zijn opgebaard in de kloosterkerk, met militaire eer werd bijgezet in het 

kasteel te Wedde.  

In het vierde couplet van het Wilhelmus zijn enkele regels aan graaf Adolf gewijd: 

'Lijf ende goedt te zamen, heb ick oock niet verschoont, 

Mijn broeders hoogh van namen, hebben dit ook betoont. 

Graaf Adolph is gebleven in Vrieslandt in den slagh, 

Zijn ziel in 't eeuwig leven, verwacht den jongsten dagh.' 

 

Het verhaal gaat dat Adolf van Nassau opgebaard werd in Wedde. 
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Veenkoloniaal Museum, Veendam 

 

In 1866 richtte dominee Anthony Winkler Prins (1817-1908) de Hogere Burgerschool (HBS) 

op in Veendam. In dit gebouw zit nu het Veenkoloniaal Museum. Winkler Prins schreef ook 

de bekende encyclopedie, die vrijwel meteen op de lijst van verboden boeken van de 

katholieke kerk kwam te staan. 
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Hunebed, Borger 

Dit hunebed (D27) is het grootste van Nederland met een lengte van 22,5 meter. De 

Hunebedden in Noord-Nederland zijn waarschijnlijk grafkamers geweest, gebouwd tussen 

3350 en 3050 v.Chr. door gemeenschappen die behoorden tot de ‘trechterbekercultuur’. In de 

hunebedden zijn trechtervormige keramische bekers gevonden. Op een mooie Pinksterdag in 

1685 wandelde de dichteres Titia Brongersma, die op moment bij de schout van Borger 

logeerde, langs het hunebed. Ze werd zo nieuwsgierig wat er onder de steenhoop verborgen 

zou zitten dat ze de volgende dag de schout een aantal mannen de opdracht liet geven om 

onder de stenen te gaan graven. Titia zelf groef mee. Ze vond in het hunebed vele ronde 

potten met een bruinblauwe of donkerrode kleur. Sommige hadden twee en andere vier oren. 

Maar daarvan is niets bewaard gebleven. "Zij vielen doch alle in scherven; uitstortende een 

groote menigte doodsbeenderen", zo schrijft Titia.  
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Schierstins, Veenwouden 

 

Nederland telt nog een aantal prachtige burchten, kastelen en landgoederen. Maar hun 

voorlopers - in Friesland de stinsen - zijn bijna allemaal verdwenen of ingekapseld door 

andere bouwwerken. Op enkele na dan, zoals de rond 1300 gebouwde Schierstins in 

Veenwouden. 

 

Een stins is een woontoren van dikke bakstenen, waar voorname families een toevlucht 

zochten in tijden van gevaar. De stenen toren viel duidelijk op tussen de eenvoudige huizen 

van hout, leem, riet en plaggen. Het woord stins is dan ook een samentrekking van 'steenhuis'. 

 

Het oudst bekende document over de Schierstins is een stuk vergeeld perkament uit het jaar 

1439. Daarin wordt over het 'Schira Monnika huse' geschreven. Later gebruikt men het woord 

Schierstins. De stins is vernoemd naar de monniken van het klooster Claercamp bij 

Rinsumageest, die schiere (=grijze) pijen droegen. Onder leiding van dit klooster hebben 

monniken en leken turf gestoken in de wijde omgeving van Veenwouden. 

 


