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

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

Peter de Brock
AMSTERDAM

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

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

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

Boek Eerst boter en kaas, toen kwamen de Friezen zelf

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

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

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

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

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

‘Vanuit de Randstad lijkt
Friesland één gebied, maar
als je er woont, zie je hoe
heterogeen de Friezen zijn’


