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Ajax heeft sterspeler Johan Cruyff (sic), aldus een bericht in De

Volkskrant, een jaarsalaris geboden van ƒ225.000 en tevens
voorgesteld het contract, dat op 1 juni afloopt, met drie jaar te
verlengen. Het afgelopen seizoen had Cruyff een vast salaris van
ƒ125.000. Johan Cruyff is op het aanbod (nog) niet ingegaan. Als
hij naar een andere club zou willen vraagt Ajax een transferbe-
drag van ongeveer twee miljoen gulden. (Naschrift: Johan Cruijff
tekende in juni 1971 voor zeven jaar bij in Amsterdam, maar
vertrok in 1973 alsnog naar FC Barcelona dat 3 miljoen gulden
voor hem betaalde.)

Ajax biedt Cruyff fors salaris

50 jaar geleden

Dat maken ze kenbaar in een brand-
brief aan het partijbestuur en Twee-
de Kamerleden. Het initiatief komt
van het CDA in Heerlen.

In de brief wordt ‘expliciet onze
steun’ uitgesproken voor Pieter

Omtzigt, die bij de Tweede Kamer-
verkiezingen 342.000 voorkeur-
stemmen kreeg. Daarvan waren er
ruim 18.000 afkomstig uit Fryslân.

‘In de campagne hebben wij uw
waardering en erkenning voor Pie-
ter Omtzigt en zijn verhaal gemist’,
staat in de brief. Omtzigt onthulde
met SP-Kamerlid Renske Leijten me-
de de toeslagenaffaire. ‘Omtzigt is in
zijn werk om dit schandaal aan het
licht te brengen jarenlang tegenge-
werkt.’

Mark Rutte wordt in de brandbrief

‘de verpersoonlijking van deze neer-
gang van democratische waarden’
genoemd. ‘De geloofwaardigheid
van de overheid is onder zijn leiding
aangetast. Deelname aan een kabi-
net Rutte IV is voor ons derhalve on-
geloofwaardig en geen optie.’ En:
‘Het land waarachtig dienen kan ook
vanuit de oppositie.’

Volgens de afdelingen die de brief
hebben ondertekend moet het CDA
ervoor waken gemarginaliseerd te
worden. ‘Regeren mag niet ten koste
gaan van ons eigen verhaal.’

ANNE ROEL VAN DER MEER

DAMWALD Zo’n twintig afdelingen
van het CDA, waaronder Dantuma-
diel, willen niet dat de partij deel-
neemt aan een volgend kabinet on-
der leiding van Mark Rutte.

CDA Dantumadiel steunt oproep:
niet in volgende kabinet Rutte

Er waren paniek en grote zorgen bij
de dorpshuisbesturen van Achtkar-
spelen. Een forse bezuiniging op het
cultureel werk betekende dat ge-
meenschapsaccommodaties en ont-
moetingsplekken zwaar in de finan-
ciële problemen dreigden te raken
en hun deuren moesten sluiten.

Achtkarspelen besloot afgelopen
herfst bij de begrotingsvergadering
dat de subsidies aan het sociaal-cul-
tureel werk vanaf januari worden
gestopt, dat scheelt jaarlijks 115.000
euro. Ook wordt dan een streep ge-
zet door de Mienskipsinitiatieven
wat jaarlijks 60.000 minder aan uit-
gaven betekent. Daarvoor in de
plaats zou een nieuwe regeling ko-
men, maar daarover communiceer-

de het college gebrekkig.
Compleet stopzetten van alle

steun kwam als een slag bij heldere
hemel voor veel besturen van Plaat-
selijk Belang en dorpshuizen. Een
substantieel deel van het budget
voor Sociaal Cultureel Werk wordt
besteed aan huisvesting. De bezuini-
ging schiet hun exploitatie lek waar-
door ze dreigen te verzuipen.

De raad van Achtkarspelen sprak
gisteravond over de toekomst van
de club- en dorpshuizen nadat meer-
der dorpen alarm hadden geslagen.
De coalitiepartijen ChristenUnie,
CDA en GemeenteBelangen zagen in
dat de drastische bezuiniging tot ef-
fect kan hebben dat dorpshuizen de
deuren moeten sluiten.

Ze kwamen met een motie waarin
college wordt opgedragen om met
een voorstel te komen om in ieder
geval de komende twee jaar budget
vrij te maken om het bezuinigings-
effect te dempen. Samen met de
dorpshuizen moet dan worden on-
derzocht hoe de exploitatie kan wor-
den verbeterd. De oppositie stemde
morrend in met de motie.

FNP en PvdA waren verbolgen
over de ,,slechte aanpak van het col-
lege” en het gebrek aan communica-
tie met de dorpen. Ze wilden de hele
bezuiniging intrekken en de subsi-
dies in stand houden tot de raad
nieuw beleid heeft vastgesteld.

Wethouder Margreet Jonker zei
dat de subsidie dan wel wordt stop-
gezet, maar dat dat niet betekent dat
de dorpen helemaal geen geld meer
krijgen.

De bezuiniging zou vooral slaan
op het budget dat de ontmoetings-
plekken nu krijgen voor activiteiten.
,,Voor wandelroutes en pompoen-
snijden.” Die moeten ze in het ver-
volg uit eigen zak betalen.

,,Later kwam het besef dat de rege-
ling bestaat uit activiteitengeld en
ook een deel huisvestingsgeld”, gaf
Jonker de onduidelijkheid toe. ,,Het
is niet de bedoeling geweest het de
dorpshuizen moeilijk te maken.”

Elk dorp heeft recht op een ont-
moetingsruimte, benadrukte de be-
stuurder nogmaals de afspraken uit
het coalitieakkoord. ,,Daar doe ik
niks aan af.”

ELIZABETH VOGELZANG

BUITENPOST Dorpshuizen in Acht-
karspelen hoeven niet te vrezen
voor hun ondergang. Het college
komt op zijn schreden terug en
dempt een bezuinigingsregeling
waardoor ontmoetingshuizen le-
ken te verzuipen.

Achtkarspelen bindt in:
dorpshuizen blijven

H
et was december vorig
jaar. Jan Klaas Faber had
een vreemd gevoel. „Wat

pine yn it liif.” Maar ja, voor de
begrafenisondernemer en eige-
naar van crematorium Andrin-
gastate in Marsum was het een
krankzinnig coronajaar geweest.
Hij schoof het op een maag-
zweer, aangewakkerd door
stress. Maar toen de 55-jarige
Faber door de medische molen
ging, bleek het bittere ernst. Hij
had een agressieve vorm van
maagkanker, met weinig hoop-
vol perspectief.

De man die vol gas het leven
leefde. Het uiterste van zichzelf
vergde. Die wilde strijden en
winnen, altijd winnen. Die man
maakte daar in de dokterskamer
abrupt een noodstop. Zijn leven
was eindig. Al heel gauw. Hij was
verslagen.

Chemo zou de tijd nog wat
kunnen rekken. Misschien een
paar maanden. Jan Klaas ging
ervoor. Hij wilde als het even
kon de veulentjes van zijn
drachtige sportmerries nog in
het land zien dartelen bij de
boerderij in Jellum waar hij met
zijn Ytsje woonde.

Maar gelijk bij de eerste kuur
ging het mis. Zijn lichaam wei-
gerde de chemo af te voeren. Jan
Klaas werd zieker en zieker en
overleed na een paar weken
knokken uiteindelijk thuis. Het
ging zo snel dat zijn geliefden
amper afscheid konden nemen.

De woorden voor zijn eigen
rouwadvertentie, die had hij nog
wel gegeven. Daarin zegt hij dat
hij ,,in moai libben hân hat”
maar zo graag nog „safolle din-
gen belibje wold hie”.En dat hij
,,grutsk wie op twa moaie be-
driuwen dy hy delset hat, mei
hurd wurkje”.

Hij was een ondernemer in
hart en nieren. Doortastend,
gedreven tot op het bot. ,,Heit
wie syn wurk, en syn wurk wie
syn libben”, zegt oudste zoon
Klaas Bouke die net als Ytsje
meewerkt in het bedrijf.

Jan Klaas groeide op in een
boerengezin met drie jongens.
Heit was naast koeienboer ook
bode van de begrafenisvere-
niging in hun dorp Wommels. In
de jaren 80 haakte Jan Klaas aan
en bouwde de onderneming uit
tot een professioneel uitvaart-
bedrijf dat tweehonderd af-
scheiden per jaar verzorgde.

Het complete verhaal van A

tot Z. Van de rouwauto’s tot de
kisten en het drukwerk, alles
hadden ze in eigen beheer. Zo
moest het, vond de perfectionis-
tische Faber. ,,Hy woe ûnôfhink-
lik wêze en gjin heal wurk lever-
je. Wat hy yn ’e holle hie, moast
gebeure.” En hij presteerde het
vervolgens ook.

Zo droomde hij ervan om een
eigen crematorium op te zetten.
Een sfeervolle plek waar de
familie het tempo bepaalt. In
2014 had hij het voor elkaar en
opende het afscheidscentrum
dat hij in een oude boerderij bij
Marsum had gebouwd. Daar kon
hij families alles bieden wat ze
maar wensten. Een stoet over
het water, paarden voor een
koets of een helikopter. Jan
Klaas was creatief en dacht mee.
,,Hy wist al wat de minsken
woenen, foardat sy wisten dát se
dat woenen.”

Met net zoveel passie stortte
hij zich op hobby’s; de muziek
van Mark Knopfler, wielrennen,
wandelen, schaatsen, skiën,
paardensport. En hij was er altijd
voor zijn kinderen. Zoveel tege-
lijk goed willen doen, betekende
dat Jan Klaas leefde in de hoog-
ste versnelling, zegt Ytsje. Een
razend tempo waarin hij zijn
omgeving mee op sleeptouw
nam. Hij kon meer met dezelfde
tijd leek het wel. Gaan anderen
weken op vakantie, Jan Klaas
was met weekendje weg wel
weer opgeladen.

,,Hy is mar 55 wurden, mar
hat libbe foar 100.” In dat korte
leven heeft hij vol overgave
laten zien aan zijn kinderen en
Ytsje hoe je met drive en passie
het dubbele eruit kunt halen.
,,Altyd fol foarút. Dat nimme wy
mei om fierder te kinnen.”

ELIZABETH VOGELZANG

IN MEMORIAM

Trotse strijder in de
hoogste versnelling

Jan Klaas Faber 1965 - 2021

WEST-TERSCHELLING In opdracht van de Jut Fabriek heeft Lotte Dijkstra uit Groningen, die industrieel design studeert,

een mini-Brandaris gemaakt van gejut plastic. Deze Brandaris zal ingezet worden bij evenementen. Plastic afval spoelt

veelvuldig aan op de stranden. De Jut Fabriek wil er zoveel mogelijk van opruimen en verwerkt het in artikelen als kommetjes

en kapstokken. Lotte toont hier het resultaat van haar werk. Rechts aangespoeld plastic. FOTO NEEKE SMIT

Mini-Brandaris van gejut plastic



vrijdag 23 april 2021

fryslân 25

Burgemeester en wethouders stel-
len de raad voor om een verklaring
van geen bedenkingen af te geven
zodat een vergunning kan worden
verleend voor de recreatieve voor-
ziening. Er zijn plannen om bij Zwar-

te Haan een toeristische plek te ma-
ken waar het donker en de nacht
kunnen worden beleefd. Aan de
Nieuwebildtdijk komt dan een ge-
bouw met 5 trekkershutten, een ob-
servatorium, expositieruimte en be-
levingstuin.

Bewoners van Zwarte Haan zijn
niet blij met de plannen en hebben
bezwaar gemaakt. Ze zijn bang dat
hun woongenot wordt aangetast als
er ’s nachts mensen in de sterrenhut
of de nachttuin zijn. Ze vrezen dat ze
uit de slaap worden gehouden door
gasten die met auto’s komen aanrij-
den, geluid van dichtslaande portie-

ren, knerpende wandelschoenen op
het schelpenpad en pratende bezoe-
kers.

Ook verwachten bewoners over-
last van de verkeersaantrekkende
werking. Het is nu al vaak dringen
geblazen op de beperkte parkeer-

plaats bij de Waddendijk.
De gemeente denkt dat de ge-

luidsoverlast zal meevallen aange-
zien de beoogde doelgroep bestaat
uit betrokken natuurliefhebbers en
rustzoekers die juist daarom naar de
donkere kuststrook komen.

Waadhoeke zegt dat er akoestisch
onderzoek is uitgevoerd waaruit
blijkt dat het geluid in de nieuwe si-
tuatie aanvaardbaar is.

De gemeente ziet in de zienswijze
van de bewoners geen inhoudelijke
gronden om de vergunning niet te
verlenen. Het plan sluit aan bij het
verlangen en beleid van de gemeen-

te om ,,de Waddenkust door te ont-
wikkelen als hoogwaardige recrea-
tief-toeristische bestemming, ge-
richt op de kwaliteitstoerist.”

Waadhoeke heeft de bewoners
toegezegd de huidige verkeerssitu-
atie onder de loep te nemen en
maatwerk te bieden. Het college
vraagt de raad dan ook om 12.500 eu-
ro beschikbaar te stellen zodat een
verkeerstechnisch adviesbureau on-
derzoek kan doen en mogelijke op-
lossingen kan bedenken voor over-
last.

De raad praat volgende week over
het voorstel.

Waadhoeke: nachtbeleving en sterrenhut Zwarte Haan
ELIZABETH VOGELZANG

ZWARTE HAAN Waadhoeke wil mee-
werken aan de komst van een
nachtbelevingsplek met sterren-
hut en trekkershutten bij Zwarte
Haan aan de Nieuwebildtdijk. Be-
woners zijn bang dat nachttoeris-
ten hen uit de slaap houden.

De gemeente
denkt dat het met
de overlast wel
mee zal vallen

LEEUWARDEN Het zou zijn gebeurd
op 17 juli 2020. Er waren jonge
geitjes in het dierenparkje en het
meisje, afkomstig uit Oosterwolde,
ging er ’s avonds even naartoe om
te kijken. Ze hing voorover. Omdat
de man als beheerder bang was dat
ze zich aan een scherp voorwerp
dat daar uitstak zou bezeren, hield
hij zijn hand uit voorzorg voor het
uitsteeksel.

En zo kwam hij in aanraking met
het meisje, verklaarde hij tegen-
over de rechtbank. Hij schrok van
die luttele seconden durende fysie-
ke confrontatie en had volgens
eigen zeggen zijn hand meteen
teruggetrokken. ,,Want ik wil niet
dat er rare dingen over mij gezegd
worden.’’

Het verhaal van het meisje staat
echter haaks op dat van de ver-
dachte. Ze was haar moeder over-
stuur in de armen gelopen en zei
dat de ,,meneer van de geiten raar
was’’ en ,,vies had gevoeld’’. Zijn
hand zou onder haar shirt zijn
verdwenen. Hij had haar lijfje ge-
streeld en was in de richting van
haar broekje gegaan. Ook zou hij
gevraagd hebben om een afscheids-
zoen. ,,Wat is er waar’’, sprak de
officier van justitie. ,,Maar ik zie
geen enkele reden waarom het
meisje dit heeft bedacht.’’ Ze eiste
drie maanden celstraf. Advocaat
Bart Canoy vroeg om vrijspraak
voor zijn cliënt vanwege onvol-
doende wettig bewijs. ,,De aanra-
king was niet opzettelijk en al
helemaal niet ontuch tig.’’

Celstraf geeist voor
misbruik in geitenhok

BURGUM Het negatieve zwemadvies
van de provincie voor Swimplak
Eastermar hoeft niet te betekenen
dat er komende zomer niet ge-
zwommen mag worden. Dit ant-
woordde wethouder Tytsy Willems-
ma gistermiddag op vragen van de
FNP. Zij legde uit dat er twee ver-
schillende manieren van meten
naast elkaar bestaan: een jaarlijkse
meting van de waterkwaliteit aan
het einde van het zwemseizoen en
een bemonstering om de veertien
dagen. De eerste variant, waarbij
gekeken wordt naar het gemiddelde
van vier jaar, leverde het zwemwa-
ter een negatief advies op, maar een
zwemverbod hangt af van de actu-
ele uitkomsten van de tweeweke-
lijkse meting die vanaf 1 mei plaats-
vindt, meldde zij. Jaren geleden
werd al vastgesteld dat de vervui-
ling van de Burgumer Mar veroor-
zaakt wordt door menselijke uit-
werpselen. Een onderoek naar de
bron loopt nog.

Zwemmen kan
mogelijk toch bij
Swimplak Eastermar

Dit is een van de nieuwe inzichten
die Barbara Henkes biedt in haar
boek Sporen van het slavernijverle-
den in Fryslân, dat vandaag in de
winkels verschijnt. Het bevat zes
wandel- en fietsroutes langs gebou-
wen en plekken die een relatie heb-
ben met de grootschalige slavernij
in de Nederlandse koloniën.

Friesland vervulde geen centrum-
functie in dit koloniale systeem,
maar de Friese bevolking profiteer-
de er wel breed van mee, schetst

Henkes met hulp van andere onder-
zoekers. Vrijwel alle aangevoerde
koffie, thee, tabak, cacao en suiker
was immers afkomstig van slaver-
nijplantages. Duizenden Friezen
moeten deze dwangarbeid ook zelf
hebben gezien toen ze er als soldaat,
ambtenaar of schipper naar toe reis-
den.

Bij de afschaffing van de slavernij
in 1863 werden de eigenaren - en dus
niet de slachtoffers - financieel ge-
compenseerd door de staat. Heel
wat rijke Friese families hadden aan-
delen in beruchte plantages. Van de
beroemde Japan-reizigster Titia
Bergsma tot de grietman in Lemmer
en de deftigste families in Franeker
en Workum: ieder van hen bezat ‘tot
slaaf gemaakten’.

Het boek besteedt ook ruim aan-
dacht aan de Friese activisten (aboli-

tionisten), die in de jaren veertig van
de negentiende eeuw ten strijde
trokken tegen de slavernij. Vanuit
christelijke en liberale hoek stelden
zij het onrecht vooral in de Provin-
ciale Friesche Courant aan de kaak.
De fanatieke Harlinger predikant
Hermanus Voorhoeve zamelde ge-
regeld geld in om mensen vrij te ko-
pen uit de slavernij.

,,Halverwege de negentiende
eeuw kon iedereen in Friesland dus
weten hoe het er daar aan toe ging’’,
stelt Henkes. Toch kregen de aboli-
tionisten nog tot 1863 fel verweer
van conservatievere Friezen: vaak
aandeelhouders in plantages.

Het boek biedt een inkijkje in het
leven van rijke families, wrede zee-
kapiteins en wonderlijke avontu-
riers die over de ruggen van dwang-
arbeiders fortuin probeerden te ma-

ken. De merkwaardigste figuur is op-
lichter Philip Hendrik Nering, die
met zijn Leeuwarder vrouw Georgi-
na Lycklama à Nijeholt in 1793 naar
Amerika vluchtte.

Hij had in de Friese hoofdstad een
groot bedrag verduisterd en vestig-
de zich in de Verenigde Staten onder
het pseudoniem baron Van Bastrop.
Als slavenhouder in Texas bouwde
hij later een mooi leven op. Er zijn
zelfs verschillende plaatsnamen
naar deze misdadiger vernoemd.

De fietsroutes tonen een breed
spectrum aan verbanden met het
slavernijverleden. De achtergron-
den van de Molukkers en andere
nieuwkomers uit de oude koloniale
gebieden komen ook aan bod.

Morgen meer hierover in

Sneon&Snein

‘In 1850 kon iedere Fries
weten hoe erg slavernij was’
ERWIN BOERS

Friese strijders tegen de slavernij
gaven rond 1847 ruime bekendheid
aan de misstanden in de koloniën.
Friezen die daarna nog profijt trok-
ken uit plantages, sloten dus wel-
bewust de ogen voor dit leed.

Een slavenkamp bij een plantage in Suriname, omstreeks 1861. BRON: WIKIMEDIA/UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN.


