
Onderwerp | Sonttolregister 
 
Datum  :  woensdag 14 oktober 2020 
Aanvang :  20.00 uur 
Plaats  :  Zaal Enzoo, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden  
Spreker :  Dhr. Siem van de Woude 
 

De Friese Koopvaardij in de 17e en 18e eeuw, een onbekende bedrijfstak. 

De inleiding zal gaan over de grootscheepse deelname van Friese schippers uit plaatsen in de 
Zuidwesthoek aan de koopvaardij op de Oostzee. Amsterdam was in deze tijd de centrale 
plaats in een systeem van goederenuitwisseling tussen West-Europa en de Baltische regio.  

De belangrijkste bron voor het bestuderen van deze bedrijfstak zijn de Sonttolregisters (1497-
1857) die in het Deense Rigsarkivet in Kopenhagen worden bewaard.  

De spreker was tot zijn recente pensionering werkzaam als archivaris en historicus bij Tresoar. 
De laatste jaren was hij betrokken bij het project Sonttolregisters Online waarbij de inhoud 
van de registers in de computer is ingevoerd en nu geraadpleegd kan worden op 
www.soundtoll.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderwerp | 400 jaar Jan Mayen, de expeditie van de Zr. Ms. Zeeland 
 
Datum  :  woensdag 10 november 2020 
Aanvang :  19.30 uur 
Plaats  :  Zaal Enzoo, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden  
Spreker :  Dhr. Erik Verheul 
Onderwerp :  400 jaar Jan Mayen, de expeditie van de Zr. Ms. Zeeland  
 

In de Noordelijke IJszee, halverwege IJsland en Spitbergen ligt moederziel alleen het Noorse 
eiland Jan Mayen. Het eiland is niet veel groter dan Texel en is genoemd naar de Nederlandse 
schipper Jan Jacobsz May van Schellinckhout. Het mysterieuze pooleiland is ontdekt in het jaar 
1614 en daarna een tijd intensief gebruikt door de Noordsche Compagnie die daar het 
monopolie op de walvisvangst had. Hier werd de Groenlanse walvis gevangen en tot 
walvistraan verwerkt. Ook vandaag de dag zijn er nog restanten te vinden van de 
nederzettingen uit die tijd. Een gedenksteen herinnert aan een barre overwintering van zeven 
Nederlanders die deze overwintering overigens niet overleefd hebben. 

Vandaag de dag is het echter een Noors eiland. In 1921 is er een Noors weerstation gevestigd. 
Door de ligging zo ver van het vasteland van Noorwegenzijn de gegevens van dit weerstation 
belangrijk om een goede weersvoorspelling voor Noorwegen te kunnen maken. Vijf jaar later 
wordt het eiland tot Noors grondgebied verklaard. Het eiland kent dus een gedeelde Noorse 
en de Nederlandse geschiedenis!   

In 2014, vierhonderd jaar na de ontdekking van het eiland onderneemt de Koninklijke Marine 
met de Zr.Ms. Zeeland een expeditie naar dit bijna vergeten eiland. Natuurlik is het een 
spannende expeditie voor de bemanning omdat de wateren rond het eiland nog niet goed in 
kaart gebracht zijn en ondieptes op de loer liggen. Daarnaast hebben ook wetenschap en 
cultuur een belangrijke rol bij deze expeditie. Meer dan 20 wetenschappers van verschillende 
disciplines hebben toestemming gekregen op het eiland onderzoek te gaan doen en het was 
dan ook de grootste Nederlandse wetenschappelijke poolexpeditie tot dan toe. Tijdens de 
expeditie wordt ook de gedenksteen voor de overleden overwinteraars gerestaureerd 
waardoor het culturele aspect ook niet uit het oog verloren wordt. 

Erik Verheul, initiatiefnemer van de expeditie vertelt over de boeiende geschiedenis van het 
eiland en de bijzondere ervaringen van deze expeditie. 

 

 

 



Onderwerp | Luciaviering 
 
Datum  : vrijdag 11 december 2020 
Aanvang : 19:30 uur 
Plaats  : Zaal Enzoo, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden  
Spreker : Jos Klink 
 

Het Luciafeest wordt in Scandinavië, en met name in Zweden, op veel verschillende plaatsen 
gevierd. Het is bij de Scandinavische Vereniging Fryslân de traditie om dit feest eens in de 2 
jaar te vieren . Dit jaar doen we dat op vrijdag 11 december. 

Op het moment van verschijnen van het jaarboek 2020-2021 is het programma voor de viering 
van het Luciafeest nog in voorbereiding. Maar evenals voorgaande vieringen zal er passende 
muziek zijn en zullen we met elkaar Lucia liedjes zingen. 

Bij een Luciafeest hoort een goed gevulde Luciatafel. Om er voor te zorgen dat er voor 
iedereen voldoende lekkers op de tafel staat willen we graag weten op hoeveel mensen we 
kunnen rekenen. We vragen u daarom de bijgevoegde antwoordkaart in enveloppe vóór 4 
nov. 2020 toe te sturen aan het secretariaat van de Scandinavische Vereniging Fryslân,  p/a 
Heide 6, 8521 DG St. Nicolaasga, of vóór 4 nov. 2020 bij het bestuur in te leveren. 

Met elkaar kunnen we er weer een mooie passende viering van maken.  

Wilt u ons bij deze activiteit ondersteunen, dan kunt u dit doorgeven aan Geert Holtrop, tel 
0511 474678 

Voor leden is de Luciaviering gratis. Niet leden kunnen aan de Luciaviering deelnemen tegen 
een betaling van € 15,00 per persoon. Dit bedrag kan worden betaald aan het begin van  het 
Luciafeest of vooraf worden overgemaakt aan de penningmeester: NL17RABO16239062  

Wilt u ons bij deze activiteit ondersteunen, dan kunt u dit doorgeven aan Geert Holtrop, tel 
0511 474678 

  

 
 



Onderwerp | Olavspad & Oloavsleden: pelgrimsroute naar 
Trondheim 
 
Datum  :  donderdag 13 januari 2021 
Aanvang :  19:30 uur 
Plaats  :  Zaal Enzoo, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden  
spreker :  mevr. Ria Warmerdam 
 

Trondheim was in de middeleeuwen net zo’n belangrijk bedevaartsoord als Rome, Jeruzalem 
en Santiago. De pelgrims bezochten het graf van Olav de Heilige. De laatste jaren zijn 
verschillende routes daarnaartoe weer toegankelijk gemaakt. Een ervan, het Olavspad, loopt 
vanaf Oslo. 643 prachtige Noorse kilometers, nog niet ontdekt door de massa. Een andere, St. 
Olavsleden, start aan de Zweedse oostkust en leidt de pelgrim over 580 km langs meren, 
rivieren en over de bergen naar de kathedraal van Trondheim. 

Ria Warmerdam beloopt al meer dan 25 jaar de langeafstandspaden van Europa. In 2014 
publiceerde ze een wandelgids bij het Olavspad van Oslo naar Trondheim, waarvan inmiddels 
een tweede druk is verschenen. Een tweede gids over de Zweedse route verscheen in 2017.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Onderwerp | Hunebedden in Denemarken 
 
 
Datum :  donderdag 11 februari 2021 
Aanvang :  19:30 uur 
Plaats  :  Zaal Enzoo, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden  
Spreker :  Dr. Hendrik Gommer 
 

Iedereen kent wel de hunebedden van Drenthe. Friesland heeft er ook een gehad, 
al wordt die meestal oneerbiedig ‘steenkist’ genoemd. Waar Nederland er ongeveer 
50 heeft, heeft Denemarken er meer dan 2500, waarvan diverse van een sublieme 
kwaliteit. Waarschijnlijk brachten kolonisten uit Bretagne rond 3900 v. Chr. de 
megalietencultuur over zee naar Denemarken. Destijds lag de zeespiegel hoger en 
was ook Jutland nog een eiland. Op Jutland bestond in die tijd al de 
Ertebøllecultuur, terwijl in Duitsland (een voorloper van) de Trechterbekercultuur 
was ontstaan. Uit deze smeltkroes van culturen ontstond een hoogontwikkelde 
samenleving. Het aardewerk was prachtig versierd en de hunebedden die men 
bouwde waren van een verbijsterende kwaliteit. Enkele ervan waren tot voor kort 
nog droog en waterdicht. 
 
‘Mythische Stenen’ is een serie ontdekkingsreisgidsen langs de hunebedden van 
Europa. In 2017 en 2018 bezocht Hendrik Gommer honderden hunebedden in 
Denemarken. Zijn boeken bevatten honderden foto’s van deze intrigerende 
monumenten uit de steentijd. Deel 4 gaat over Jutland, deel 5 over Lolland, 
Langeland, Seeland en Funen en in deel 8 wordt ook Bornholm bezocht. Tijdens 
deze presentatie zal Gommer laten zien dat ieder eiland, ieder gebied, zijn eigen 
subcultuur had, van Bornholm tot Skagen. De delen 4, 5 en 8 zijn voor en na de 
lezing met 5 euro korting verkrijgbaar. Zie ook www.hunebed.eu/mythische-
stenen 

     



Onderwerp | Noor(d)se literatuur in Nederland 
 
Datum  :  donderdag 10 maart 2021 
Aanvang :  19:30 uur 
Plaats  :  Zaal Enzoo, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden  
Spreker :  mevr. Paula Stevens 
 
 

Scandinavische  literatuur doet het goed in 
Nederland – en de rest van de wereld. In 2019 
was Noorwegen gastland op de Frankfurter 
Buchmesse en de boeken van auteurs als Karl 
Ove Knausgård (l) en Jo Nesbø (m) zijn overal 
bestsellers.  
Maar was dat altijd al zo? Welke 
Scandinavische auteurs doen het goed in 
Nederland, en waarom 
 
In 2019 was Noorwegen gastland op de 
Frankfurter Buchmesse en de boeken van 
auteurs als Karl Ove Knausgård  en Jo Nesbø  
zijn overal bestsellers.  

 
Maar was dat altijd al zo? Welke Scandinavische auteurs doen het goed in Nederland, en 
waarom?  
 
Fotograaf: Pepijn van den Broeke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onderwerp | Louis de Geer en de Nederlandse en Zweedse Gouden 
Eeuw 
 
Datum  :  donderdag 15 april 2021 
Aanvang :  19:30 uur 
Plaats  :  Zaal Enzoo, Kalverdijkje 77/C te Leeuwarden  
Spreker :  Jos Klink 
 
De 17e eeuw was voor zowel de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden als het koninkrijk 
Zweden een Gouden Eeuw. Betrof in de Republiek het ‘goud’ vooral de economie en de 
handel, in Zweden was het de Stormaktstid, de eeuw van grote politieke en militaire macht in 
Europa.  Het was notabene een Nederlandse ondernemer en financier van Vlaamse afkomst 
die een cruciale rol zou spelen in de opkomst van Zweden: Louis de Geer ( (gedoopt 1587- 
overleden 1652).  

Hij was actief in zowel Zweden als Nederland en ontwikkelde zich 
tot een belangrijk intermediair tussen beide landen. Afgezet 
tegen de normen en waarden van onze tijd zou er vanuit ethisch 
perspectief de nodige kritiek op De Geer kunnen worden geuit; 
als ondernemer was hij namelijk vooral wapenproducent en -
handelaar. In die tijd, waarin de Europese staten vochten om de 
hegemonie in Europa en de wereld, verdwenen ethische 
bezwaren echter al snel naar de achtergrond als ondernemen 
lucratief was en macht van de staten regionaal en mondiaal kon 

worden versterkt.  
De lezing behandelt het leven van De Geer, niet aan de hand van op zichzelf staande 
gebeurtenissen maar in de context van de sociaal-economische en politieke ontwikkelingen 
van zijn tijd. 
 
Jos Klink is staatkundig econoom en in het dagelijks leven  werkzaam bij de Rijksoverheid. 
Tevens is hij als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 
januari 2016 is hij redacteur en sinds 2017 ook redactiesecretaris en eindredacteur van Sverige 
Kuriren, het kwartaalblad van Zweeds-Nederlandse Vereniging. 
 

 


