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Geacht publiek,

Welkom bij de voorstelling Op de terp Almenum. Vanavond reizen we met elkaar 
door het 17e eeuwse Harlingen. In 1614 was het stadsbestuur zó trots op de 
verworven voorspoed en de nieuwe stadsuitbreiding dat ze bouwmeester Jacob 
Lous de opdracht gaven om een nieuwe kaart van Harlingen te maken. Zijn kaart 
vormt de inspiratiebron voor de voorstelling. 

Tien maanden geleden verkende theatermaker en regisseur Titia Bouwmeester 
samen met Anneke Visser, voorzitter van de Vereniging Oud Harlingen, de stad 
en maakte ze kennis met de Harlingers. Bij het bezoek aan Gemeentemuseum 
Het Hannemahuis kwam Titia oog in oog te staan met de vierhonderd jaar oude 
stadsplattegrond van Jacob Lous. Ter plekke kwam ze op het idee om de minutieus 
getekende vogelvluchtkaart tijdens de voorstelling tot leven te brengen.

Samen met Jeanine Otten, archivaris van Het Hannemahuis, gingen de deelnemers 
op zoek naar de verhalen van hun voorouders en verdiepten ze zich in de Gouden 
Eeuw van hun stad. Voor de kostuums en de liedteksten lieten zij zich inspireren 
door de schilderijen, gravures, liedteksten en brieven uit het archief.
De voorstelling is de bijdrage van Harlingers aan Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018. Op de terp Almenum is onderdeel van UNDER DE TOER. Dit 
programma presenteert in 32 Friese dorpen en steden bijzondere verhalen die in 
de plaatselijke kerk zijn geboren. 

Door de tomeloze inzet van ruim 120 deelnemers en een paar professionals is het 
gelukt om in korte tijd van het oorspronkelijke idee een prachtige productie te 
maken. Het creatieproces was voor iedereen een groot avontuur. Wij hopen dat 
het ons is gelukt om met deze voorstelling de huidige inwoners trots te laten zijn 
op hun stad. 

We wensen u veel plezier bij de voorstelling. 

Namens het bestuur van Stichting Op de terp Almenum,

Maaike Gorter, Joost Witte, Menno Koornstra, Esther Wermers

UNDER DE TOER 

OP DE TERP ALMENUM is onderdeel van UNDER DE TOER. Dit programma, in 
het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, presenteert in 32 Friese 
dorpen en steden bijzondere verhalen die in de plaatselijke kerk zijn geboren. 
In Harlingen staat op de oude terp van Almenum de Grote Kerk waarvan de 
geschiedenis terug gaat tot de Gouden Eeuw. In deze kerk heeft Jacob Lous 
zichzelf met een zogenoemde Jacobsladder op een grafzerk afgebeeld.



OP DE TERP 

ALMENUM
OP DE TERP ALMENUM is een muzikale locatievoorstelling over de trots van 
Harlingen. Inspiratiebron is de 17e eeuwse vogelvluchtkaart van Jacob Lous. 

Het mysterie van de kaart
In de Gouden Eeuw groeit de welvaart van Harlingen en breidt de stad sterk uit. Er 
komen nieuwe bolwerken en stadspoorten en de Dom van Almenum komt binnen 
de stadsmuren te liggen. De burgemeester van Harlingen besluit in 1614 dat er 
een nieuwe kaart van de stad gemaakt moet worden om de trots van de stad te 
verbeelden. De opdracht om de nieuwe kaart te maken gaat naar bouwmeester 
en beeldhouwer Jacob Lous. Opvallend aan zijn kaart is dat er mensen en dieren 
op staan. Hoe zijn die erop gekomen? Tijdens de voorstelling reizen we terug in 
de tijd om dit mysterie te ontrafelen.

Het verhaal
Jacob Lous is in zijn atelier aan het werk, als stadsrentmeester Jurjen Fontein 
hem de opdracht geeft een nieuwe kaart te maken. Lous is helemaal niet zo 
ingenomen met de opdracht, eigenlijk vindt hij dat hij al weer lang genoeg 
in Harlingen gewoond en gewerkt heeft. Maar hij laat zich overhalen en hij 
accepteert zelfs een wees als assistent, Fockelien Postumus.
De opdracht is bepaald niet zo overzichtelijk als Lous had verwacht. Talloze 
Harlingers melden zich bij Lous omdat ze zo gunstig en prominent mogelijk op de 
kaart willen. En zijn assistente stelt hem meer vragen dan hij kan beantwoorden. 
Als Lous de stad in gaat om schetsen te maken wordt de opdracht alleen nog 
maar onoverzichtelijker: wat is eigenlijk de trots van Harlingen die op de nieuwe 
kaart moet komen? Zijn dat de gebouwen of de mensen? 
Er steekt een storm op in het hoofd van de kaartenmaker. De wind die in Harlingen 
nooit ver weg is, neemt bezit van zijn gedachten en Lous geeft de moed op. Hij 
vraagt Fockelien de nieuwe kaart te maken. Zij weet wel raad met de opdracht en 
ze geeft er op haar eigen wijze invulling en kleur aan...

De geschiedenis komt tot leven
De Grote Kerk van Harlingen transformeert tot het atelier van Jacob Lous. Het 
publiek stroomt toe om getuige te zijn van zijn scheppingsproces. Zijn schetsen 
worden monumentaal geprojecteerd en het publiek reist met hem mee door de 
getekende stad. Terwijl hij schetst komt de kaart tot leven; historische personages 
stappen uit zijn tekening. De visvrouwen kibbelen, de stadsheelmeester zingt 
een aria, de weeskinderen hangen de vuile was buiten en de zeelieden dansen 
met windkracht 10.

Ruim 120 Harlingers brengen met woord en muziek, poëtische projecties en een 
bulderend orgel de Gouden Eeuw van Harlingen tot leven. Alle personages zijn 
geïnspireerd op 17e-eeuwse bewoners van de stad. De liedteksten zijn muzikale 
bewerkingen van historische gedichten, brieven en andere documenten uit het 
gemeentearchief Harlingen en gemeentemuseum Het Hannemahuis.



Fockelien Postumus 
- wees
Een van de wezen uit het Stadsweeshuis 
aan de Weeshuistraat in de buurt van de Zuiderhaven. 

Wezen
In 1660 telde het Stadsweeshuis ruim honderd kinderen, die in ‘goede tucht’ 
werden opgevoed. In het weeshuis stond de opvoeding tot zelfstandigheid 
voorop. De kinderen gingen naar school, werden ingeschakeld bij klusjes in 
en om het huishouden en kregen, zodra ze daarvoor de leeftijd hadden, een 
vakopleiding in of buiten het huis. In 1788 schrijft een groot aantal wezen een 
brief met klachten over hun behandeling aan het stadsbestuur.

Jacob Lous (geboortejaar onbekend-1617) 
- stadsmetselaar, bouwmeester en steenhouwer
Van Jacob Lous zijn diverse rijkversierde grafzerken 
in Harlingen, Kimswerd, Terkaple en Wier bewaard 
gebleven. Hij heeft zichzelf, kijkend langs een 
Jacobsladder (hoekmeter), afgebeeld op een 
grafsteen in de Grote Kerk van Harlingen. In 1607 
kreeg hij opdracht om in Dokkum het stadhuis te 
bouwen. In 1614 maakt hij in opdracht van het 
stadsbestuur de nieuwe kaart van Harlingen. Deze 
kaart bevindt zich in het Hannemahuis. Voor de 
opmeting van de stad had Jacob Lous hulpjes, 
die voor hem de meetketting strak trokken en 
de meetpennen prikten. Jacob Lous liet zeven 
kinderen na.

PERSONAGES EN DE 

HISTORISCHE BRONNEN

Jurjen Scheltes Fontein (1580-1641) 
- stadsrentmeester
In de stadsrekeningboeken houdt Fontein, de 
hoogste financiële baas van de 17e-eeuwse stad, alle 
inkomsten en uitgaven bij. Jurjen Scheltes Fontein 
was lakenkoper, burgemeester, rentmeester van 
Harlingen, armvoogd en administrateur der armen 
van het grootveerschippersgilde in Harlingen. In 
januari 1605 trouwde hij met Marietje Willems 
met wie hij drie zoons kreeg. In 1612 kocht hij het 
huis aan de Voorstraat te Harlingen “alwaer de 
Vergulden Fontijn uitsteeckt”.

Claas Jurjens Fontein (1616-1670) 
- koopman 
Zoon van Jurjen Scheltes Fontein en Marietje Willems. 
Grondeigenaar en bestuurder van de stad, vereeuwigd op 
een schilderij in het Hannemahuis.

Antje Reinders Jeddema (1629-1660) 
- echtgenote van de koopman 
De 18-jarige Antje werd in 1646 door haar bruidegom 
Claas Jurjens Fontein met de eerste trekschuit door de pas 
aangelegde trekvaart tussen Harlingen en Leeuwarden 
opgehaald. Ook haar portret hangt in het Hannemahuis. 

Landmeters
Voor opmetingen van de stad had Jacob Lous hulpjes, die voor hem de 
meetketting straktrokken en de meetpennen prikten.



Visvrouwen
Vrouwen die op de onderste treden van de maatschappelijke 
ladder hun brood probeerden te verdienen. Op de Vismarkt 
in Harlingen verkochten zij hun kabeljauw, schelvis, haring, 
schelp- en schaaldieren. Lang bestond de Bargebuurt uit 
talloze visverwerkende bedrijfjes.

Bernhardus Swalue (ca. 1625-1679) 
- stadsheelmeester 
Omstreeks 1625 geboren in Emden, overleden in 1679 in 
Harlingen aan de noordzijde van de Noorderhaven. Vanaf 
1656 tot en met 1679 was hij stadsdokter in Harlingen 
en medicus van het College ter Admiraliteit. Bernhardus 
Swalue studeerde medicijnen aan de Franeker Hogeschool 
en de universiteit van Leiden. Zijn taal- en oudheidkennis 
is overvloedig. Swalue bestudeerde antieke auteurs zoals 
Hippocrates, grondlegger van de lichaamssappentheorie. 
Daarnaast is hij liefhebber van Latijnse satiredichters zoals 
Juvenalis. Uit de stadsrekeningen blijkt dat hij 200 gulden 
per jaar verdiende als stadsdokter. 

Zeelieden
Tijdens het diner van Heeren der Nederlandsche 
Groenlandse Straatdavidsche visscherij Sociëteit te 
Harlingen zingen zij een Tafellied bij het te water lopen van 
het galjootschip de Harlingen. 
In 1664 schrijft Christianus Schotanus: “Er is hier [in 
Harlingen] ook een gezelschap van de Groenlandsvaart 
[walvisvaart op Groenland], die hier een tijdje gebloeid 
heeft. De wijnhandel, graanhandel en Groenlandsvaart zijn 
tegenwoordig de voornaamste parels aan de kroon van de 
stad.”

De wind
Altijd aanwezig in Harlingen; die de schepen doet varen om 
voedsel en rijkdom aan te voeren én die dood en verderf 
zaait; die zorgen wegblaast én stormen laat opsteken in 
hoofden.

Vluchtelingen
In de zomer van 1672 liep Harlingen vol met rijke en arme 
vluchtelingen uit de Republiek en het Friese platteland 
die hun lijf en hun goed in veiligheid wilden brengen. 
Ze waren op de vlucht voor de Munsterse troepen van 
Bommen Berend. De stad registreerde de welstand van de 
vluchtelingen.

Trijn Hendriks (levensjaren onbekend) 
- bedelares en waarzegster 
Geboren in Dokkum. Werd in 1668 in Harlingen in staat van 
beschuldiging gesteld vanwege het betoveren van soldaat 
Christiaan Wolters en logementhouder Nicolaas Reide, 
ook wel Kromme Nikkel genoemd. Trijn Hendriks werd 
gevangengenomen en verhoord door de Magistraat van 
Harlingen voor het Gerecht van Harlingen en later door het 
Hof van Friesland. Voor straf werd zij gegeseld.

Nicolaas Reide (ca. 1604- overlijdensjaar onbekend) 
- alias Kromme Nikkel 
63 jaar oud, houder van een logement in de omgeving 
van de Franekerpijp waar de tovenarij van Trijn Hendriks 
plaatsgevonden heeft. Hij woont samen met zijn 21-jarige 
verloofde Klaaske Gerrits, en wordt op 31 december 1667 
door Trijn Hendriks betoverd, waardoor zijn mannelijkheid 
krimpt.



Colofon
Samenstelling en redactie: Stichting Op de terp Almenum
Fotografie: Ida Meertens Fotografie
Cartografie: Gemeentemuseum Het Hannemahuis
Vormgeving: Venneman Concept

OP DE TERP

ALMENUM 
Cast en crew 
Idee & regie: Titia Bouwmeester
Muziek: Ben Lammerts van Bueren
(Video)decor: Sofie Doeland
Teksten: Bouke Oldenhof
Organist: Eeuwe  Zijlstra
Techniek: Remko Smids
Productieleiding: Nienke Rullmann
Acteur: Jack Vecht
Verteller: Frank Belt
Kostuumontwerp: Trees Penters, Wiegerina van der Meer en Anne Knop

Met speciale dank aan:
Allaard Hidding, Anje Valk, Anneke Visser, David Lelieveld, Diana Venneman, 
Vincent Walsarie, Elles Zwiers, Henk Smeding, Hugo ter Avest, Jacques van den 
Oever, Jan  Pietersma, Jeanine Otten, Kees van Nieuwenhuis, Simon Bouma, 
Tamara Schoppert, Trudy Baard, Guusje Roos

Met tomeloze inzet en energie van
Leena Bakhoss, Heleen Bal, Frank Belt, Marcel Bok, Bram Boonstra, Wieke 
Borsch, Christine Borst, Lourens Borst, Titia Bouwmeester, Yolan Brantjes, Luna 
Brouwer, Peter Buijs, Nelie Buwalda, Era Copier, Lianne de Rooij-Wouters, Sofie 
Doeland, John Feikema, Cees Glashouwer, Maaike Gorter, Willy Greydanus, Klaas 
Hager, Eelke Hanenburg, Hillegonda Heres, Allaard Hidding, Adrie Hoekstra, 
Anja Hof, Jaring Huijser, Anwar Jilo, Barbara Jonkers, Haaije Jorritsma, M. Kadri, 
Miranda Klous, Anna Knop, Margreet Koning, Menno Koornstra, Helena Koster, 
Anneke Kramer, Lammert Kroese, Albert Kuiper, Edda Kuipers, Wybe Kuipers, 
Ben Lammerts van Bueren, Loek Laurentius Van der Heide, Alle kinderen van 
LEF, Shyourawi Mammo , Corrie Manshande, Jos Manshande, Monique Masé,  
Ida Meertens, Zwaan Miedema, Hans Moed, Froukje Nagel, Jan Nieveen, Job 
Noordmans, Bouke Oldenhof, Bea Oord, Margreet Oostenrijk, Trees Penters, Maud 
Posthuma, Anneke Postma, Geertje Richards, Hans Ritman, Henk Roodbergen, 
Guusje Roos, Nienke Rullmann, Elly Runia, Suzan Sijtsma, Vrijwilligers via de Skule, 
Remko Smids, Lien Stadig, Jet Twijnstra, Rintse Twijnstra, Jelle van Abbema, 
Tanja van Abbema, Jeroen van Casteren, Maria van den Broek, Eke van der Heide, 
Henk van der Heide, Herman van der Made, Wiegerina van der Meer, Jan van der 
Molen, Isabel van der Werf, Lorelei van Ingen, Eva van Zandbergen, Ineke van 

WORD VRIEND! Vrienden van Museum Het Hannemahuis hebben gratis toegang 
tot alle tentoonstellingen. Mail voor info naar: vrienden@harlingen.nl

Zanten, Garry vd Meulen, Minke vd Plas, Jack Vecht, Gert Jan Veldwisch, Joseph 
Veldwisch, Lieuwe Veltman, Janke Visser, Jemke Visser, Willem Visser, Esther 
Wermers, Jan  Wijtsma, Joost Witte, Eeuwe Zijlstra, Reyad en vele anderen.

Met dank aan
B&B ‘t Admiraels Huys, Bethelkerk, Comité De Visserijdagen, de Skûle Welzijn, 
Doopsgezinde Gemeente Harlingen, EHBO Vereniging Franeker, Familie Honderd, 
Fotoclub Focus, Gemeente museum het Hannemahuis, Harlinger Volkstoneel 
Contact, Ida Meertens Fotografie, IKC St. Michaëlschool, Kerkrentmeersters 
Grote Kerk Harlingen, Kunstenaarssocïeteit Zilt, LF2018, Medewerkers gebouw 
Nieuw Zuid, Musicaltheater LEF, Pianoservice W. Heres, Pier21, Radio Stad 
Harlingen, RSG Simon Vestdijk, Scouting Harlingen, Stichting Expeditieschip 
Willem Barentsz, Stichting Frij Stiper, Tresoar, Under de Toer, Vereniging Oud 
Harlingen, VVV-kantoor Harlingen, Zeekadetkorps Harlingen, Sijperda Verhuur

STICHTING OP DE TERP ALMENUM
Stichting Op de terp Almenum is in 2017 speciaal opgericht met als doel het initiëren, 
mogelijk maken en bevorderen van een eigentijdse locatietheatervoorstelling en 
deze te presenteren  tijdens Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad 2018.

In Het Hannemahuis kunt u deelnemen aan een prijsvraag over 
stadsplattegrond van Jacob Lous in het museum. Door deel te nemen maakt u 
kans maakt op een diner voor twee personen in Hotel Restaurant Anna Casparii. 
Vraag bij de balie van het Hannemahuis om het deelname formulier. 
Veel succes!

PRIJSVRAAG



opdeterpalmenum.frl

Met steun van:


