
Slag uit 1345 voor het eerst in 1942 herdacht Warns, in great 
momint yn de striid foar it ivige Fryslân (een groot moment in de 
strijd voor het eeuwige Fryslân 

(Van een onzer redacteuren)
Leeuwarder Courant, Leeuwarden, 20-09-1975, p. 25.
 https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010620052:mpeg21:a0341
[In het originele krantenstuk staan veel Friestalige passages. In onderstaande bewerking zijn 
deze door Nederlandse vertalingen vervangen. De originele Friese teksten zijn in de voetnoten
weergegeven – Reporters Online/Droog Magazine, 20-12-2022].

"Bij ons is een grote drang om uit die beroemde slag van 1345 moed en felheid te 
winnen voor de Friese strijd in onze dagen. Het deed toen al blijken, net zoals 
kortgeleden bij Dieppe en Tobroek, dat het uit de zee weer aan land te komen geen 
kleinigheid is.."1 

Deze woorden werden op zaterdag 25 september 1942 gesproken in de 
Boerenschool van Rijs in Gaasterland. Ze kwamen uit de mond van de 
Terzoolster boer Douwe H. Kiestra2, leider van de fascistische3 Fryske Rie fan 
Saxo Frisia [Friese Raad van Saxo Frisia].

De bijeenkomst in de Boerenschool vond plaats ter gelegenheid van de eerste 
herdenking van de slag bij Warns van 1345. In de Tweede Wereldoorlog heeft 
tweemaal een herdenking van de slag bij Warns plaatsgevonden: in 1942 en 
1943. Na de oorlog, in 1945, begonnen de jaarlijkse herdenkingen van de huidige
Stifting Slach by Warns.4 Er bestaat geen verband tussen deze stichting en de 
Fryske Rie. De Warnsherdenkingen van 1942 en 1943 zijn uit de Friese 
herinnering gebannen, zoals onder meer blijkt uit het feit, dat de Encyclopedie 
van Friesland deze herdenkingen in het geheel niet noemt. Volgende week 
zaterdag vindt de 31ste Warnsherdenking na de bevrijding plaats.

De eerste Warnsherdenking werd begunstigd door mooi weer. De Friesche 
Courant van 29 september 1942 schreef: „Het mooie weer kwam goed van pas."5 
De herdenking begon met een bijeenkomst in de Boerenschool te Rijs. In dit 
gebouw is nu het medisch kindertehuis Mooi Gaasterland ondergebracht.

Nadat de vijftig deelnemers aan de herdenking waren aangekomen, werden ze 

1 „BY US is greate oanstrild om üt dy romrofte slach fan 1345 moed en füleindigens to winnen foar de Fryske striid 
yn üs dagen. It hat doe al bliken dien, krektlyk as koartlyn by Dieppe en Tobroek, dat it út sé wer oan lân kommen 
fan in legermacht gjin aerdichheitsje is."

2 Douwe [Hermans] Kiestra (1899-1970). Fries schrijver, dichter en politicus. NSB-lid.
 https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/kiestra

3  “Nationaal-socialistische” is een betere omschrijving dan “fascistische”.  
4 Deze stichting bestaat anno 2022 nog steeds, en is de eigenaar van het monument en de grond erom heen. 
5 “It prachtige waer tsjinne kostlik”
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verwelkomd door de leider van de Boerenschool, dr. Haring Tjittes Piebenga. Na 
het eten kreeg Douwe Kiestra de leiding. Na een korte toespraak van Kiestra 
kreeg Bonne Dijkstra6 uit Zaandam de gelegenheid voor het uitspreken van de 
herdenkingsrede, getiteld: „De slag bij Warns en wij".7

Dijkstra, na de oorlog een bekend schrijver van schoolboeken, gaf eerst een 
uitgebreid historisch overzicht. Aan het eind van zijn rede zei hij:
 
“Warns was een groot moment in de strijd voor het eeuwige Friesland. Wij moeten 
het vaandel verder dragen en doorstrijden, vandaag, morgen. Gezond lijkt het 
Friese lichaam, [maar] er zijn rotte plekken, die zijn cultuur bedreigen. Dat zijn z'n 
steden en z'n zogenaamde steden, dat zijn vooral z'n onderwijsinrichtingen en z'n 
niet Friese omgevingen en tendensen.”8

Hitlergroet

De bijeenkomst in de school werd besloten met samenzang. Onder leiding van 
Haring Piebenga stapte iedereen vervolgens op de fiets, om zich naar het tien 
kilometer westelijker gelegen Reaklif9 te begeven, waar in 1345 het Hollands- 
Henegouwse ridderleger door de Friezen werd verslagen. Op het klif nam Douwe
Kiestra nogmaals het woord. Nadat een meisje Friese verzen had voorgedragen, 
waaronder de Balllade fan de Ridderslach10 van Douwe Tamminga, zong het 
gezelschap, terwijl een groot aantal van de deelnemers de Hitlergroet bracht, 
”Doorluchtig volk van deze oude naam."11

De Fryske Rie was een onderdeel van het genootschap Saxo Frisia, dat op zijn 
beurt weer ressorteerde onder de zogenaamde Volksche Werkgemeenschap, die 
vanaf 1943 de Germaansche Werkgemeenschap werd genoemd. De Volksche 
Werkgemeenschap was weer een onderdeel van de Nederlandse SS, en van het 
Ahnenerbe, een instantie, die wetenschappelijke bewijzen probeerde te vinden 
voor de Duitse rassentheorieën. Het Ahnenerbe maakte vanaf 1939 deel uit van 
de SS.

De Fryske Rie was in mei 1941 opgericht. Leider was Douwe Kiestra. Het bestuur 
bestond voorts uit de volgende personen: de journalist Sytse Jan van der 

6 Bonne Atze Dijkstra,, 1897-1983. Schrijversnaam: B.A. Dijkstra. 
7 De slach by Warns en wy
8 “Warns wie in great momint yn de striid foar it ivige Fryslân. Wy moatte it findel fierder drage en trochstride, 

hjoed, moarn. Soun liket it Fryske lichem, der binne rotte plakken, dy't syn kultuer bidriigje. Dat binne syn 
stêdden en syn sabeare stêdden, dat binne bynammen syn ûnderwiis-ynrjochtingen en syn net-Fryske 
formiddens en tendinsjes.”

9 Rode Klif
10 Ballade van de Ridderslag; 
11 “Trochloftich folk fan dizze âlde namme”
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Molen12, secretaris van de Rie, de directeur-generaal van de landbouw Geert 
Ruiter uit de Knipe, de Engwierumer boer Sjoerd Rintsjes Sipma, de 
onderwijsinspecteur Ype Koldijk, de streekhistoricus Johannes Werkhoven, de 
aan het Ahnenerbe verbonden geoloog dr. Assien Bohmers13 en de anthropoloog 
Haring Tjittes Piebenga.14

Eind september 1942 werd een Rie fan Bijstân15 van de Fryske Rie gevormd, 
waarin zitting namen: mevrouw Gr. Sinnema-Boschma uit Ried, provinciaal 
leidster van de Landvrouwen en secretaresse van It Boun fan Boerinnen en oare 
Plattelânsfroulju16, een Landstandorganisatie, B. Bokma uit Marssurn, de 
schrijver Reinder Brolsma17, Taeke Hoekema uit Grouw, Wouter Bonnes Hylkema
uit Jorwerd, leider van de Jongerein18 , S. Kamminga uit Berlikum, Lammert 
Popma19 uit Leeuwarden, de toneelschrijver Yme Schuitmaker20 en de 
Heerenveenster veearts Rintsje Sybesma.21

Bloedforbounens

It Fryske Folk22 hield zich niet alleen bezig met de Friese zaak. Men zag het 
breder. In het eerste nummer van de tweede jaargang schreef Kiestra: ”De 
bloedverbondenheid binnen de stam maakt dat wij naar aard en wezen iets 
eigens hebben, wat inhoudt dat wij elkaar dadelijk begrijpen en kennen, en wij 
onder elkaar vertrouwdheid voelen."23

En Reinder Brolsma, die op 11 oktober 1941 de Harmen Sytstraprijs ontving uit 
12 Sytse Jan van der Molen (1912-1995). Hoewel hem na de oorlog een publicatieverbod voor 5 jaar wegens 

collaboratie werd opgelegd, stond dat zijn latere naoorlogse carrière niet in de weg. In 1968 kreeg hij zelfs een prijs 
van de provincie Friesland. Bron: https://fy.wikipedia.org/wiki/S.J._van_der_Molen   

13 Assien Bohmers (1912-1988). Zeer omstreden archeoloog, in 1937-1945 werkzaam bij de Ahnenerbe. Na de oorlog 
verbonden aan het Biologisch-Archeologisch Instituut van de rijksuniversiteit Groningen. Arnold Carmiggelt schreef
over hem het proefschrift Geheimzinnigheid is zijn fort (Eburon, 2019). Zie: 
https://biografieportaal.nl/recensie/assien-bohmers-en-de-foute-archeologie-bodemschatten-voor-het-reich/

14 Haring Tjittes Piebenga (1907-1981). Antropoloog en vertaler, na de oorlog geïnterneerd wegens collaboratie. 
https://fy.wikipedia.org/wiki/Haring_Tjittes_Piebenga

15 Raad van Bijstand.
16 De Bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen.
17 Reinder Brolsma (1882-1953). Fries schrijver en journalist. Kreeg na de oorlog wegens collaboratie 

publicatieverbod voor één jaar. Pleegde vermoedelijk zelfmoord. Zie: https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-
2000/lemmata/bwn3/brolsma

18 Jongerein [Jinge man]  – Friese Plattelandsjongerenorganisatie.
19 Lammert Popma (1892-1971), Fries omroeper, toneelspeler en regisseur.

https://fy.wikipedia.org/wiki/Lammert_Popma
20 Yme Schuitmaker (1877-1961). Fries aardappelhandelaar, toneelschrijver en voordrachtskunstenaar. In Franeker is 

een straat naar hem vernoemd. Zie:  https://fy.wikipedia.org/wiki/Yme_Schuitmaker
21 Rintsje Piter Sybesma a.k.a. R.P. Sybesma (1894-1975). Naast veearts Fries dichter en prozaïst. Overtuigd nationaal-

socialist. Zat na de oorlog wegens collaboratie twee jaar vast. Zou daarna nooit meer gepubliceerd hebben. 
Meer over hem en andere Friese collaborateurs uit culturele kringen in: G.R.  Zondergeld. De Friese Beweging in 
het tijdvak der beide wereldoorlogen. [proefschrift Groningen], De Tille, Leeuwarden, 1978.  

22 Het Friese volk – tijdschrift. 
23 “De bloedforbounens binnen de stam makket det wy nei aerd en wêzen hwet eigens hawwe, hwet det makket 

det wy inoar daliks bigripe en kenne, en ús ûnderinoar bitroud oandocht. ...”
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handen van de NSB'er T. Goedewaagen, leider van het departement van 
volksvoorlichting en kunsten, schreef een verhaal in It Fryske Folk over een 
Friese Oostfrontvrijwilliger. Dat verhaal eindigde aldus: „Maar hij komt niet 
weerom. Hij zal dat oude huis daar in het noorden van Friesland niet meer zien 
en zijn dappere jonge kracht wordt niet meer opgewekt.... De grote strijd - de 
strijd om zijn ideaal - is voor hem voorbij... deze soldaat van het Oostfront..."24

Naast de bestuursleden van de Fryske Rie publiceerden in It Fryske Folk ook 
mensen als de heraldicus Klaes Sierksma25, de uit Duitsland afkomstige fotograaf
Charles Gombault26, D. Bruggeman, de fotograaf Johannes Doedes de Jong27, J. J. 
Uilenburg28, dr. Douwe Kalma29, de onderwijzeres A. M. Hepkema30, J. Faber, de 
schrijver Goaitzen Burgy31, de schrijfster Anne Meester-de Vries32, de student 
Meinte Oosterhout33 uit Grouw, die tot vermaak van zijn mede-studenten gezegd 
zou hebben, dat hij Gauleiter van Friesland zou worden, en die in 1943 assistent 
was bij dr. Assien Bohmers bij diens opgravingen in het Tsjechische 
Unterwisternitz, drs. J. R. J. Schut34, burgemeester van Sneek, die spottenderwijs 
Schut von Schingen werd genoemd, H. S. Sytstra35, de SS-er en dichter Willem van 
der Veer36, J. Taekema, G. Terpstra, P. Terpstra en Th. de Vries37 uit Heerenveen.

24 “Mar hy komt net werom. Hy scil dy âlde huzinge dêr yn it Noarden fen Fryslân net wer sjen en syn feardige 
jonge krêften wirde net wer opfoardere.... De greate striid — de striid for syn ideael — is for him to'n ein.... 
dizze soldaet fen it Eastfront...”

25 Klaes Sierksma (1918-2007). Publiceerde na de oorlog ook onder het pseudoniem Okke Haverkamp om 
publicatieverbod te omzeilen. 

26 Charles Gombault (1907-1983), Frans fotograaf, van Joodse afkomst.Aangezien hij in 1940 naar Engeland was 
gevlucht eerst na de bevrijding van Parijs in 1944), zal hij niets van de publicaties in oorlogstijd in het Friese 
tijdschrift geweten hebben.   

27 Johannes Doedes de Jong (1912-1996). Fotograaf en filmer. Zie: 
https://www.photographen.nl/index.php/fotografen/95-jong-johannes-doedes-de 

28 Jan Jantinus Uilenberg jr. (1881-1962).  NSB-er, bekend door zijn Drentse volksverhalen. Het door hem geschreven 
Drents Volkslied bleek in 1992 een vertaling van een door zijn vader in 1896 gemaakt Drentstalig gedicht. 
https://huusvandetaol.nl/letterkundig-archief/mijn-drenthe-is-niet-meer-dan-vertaling-van-oud-gedicht-drents-
volkslied-plagiaat-d-g-p-15-09-92/

29 Douwe Kalma (1896-1953). Belangrijk Fries literator, die politiek gezien nogal een windvaan as. Stierf bij een auto-
ongeluk. https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/kalma  

30 Anneke Hepkema, A.M. Tulner-Hepkema (1913-2009). Vooral bekend als logopediste. 
https://www.graviant.nl/a-m-tulner-hepkema/

31 Goaitzen Burgy (1886-1944). Friestalig dichter, prozaïst en toneelschrijver. 
https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/17-b/180-burgy-gooitzen

32 Anne Meester-de Vries (1901-1993);  https://researchworks.oclc.org/archivegrid/collection/data/66624811
33 Meinte Oosterhout (Grouw, 1920 – Groningen, 1970). Later wetenschappelijk medewerker van het Frysk Institút 

van de Rijksuniversiteit Groningen; https://fy.wikipedia.org/wiki/Meinte_Oosterhout 
34 Jacob Rudolf Johann Schut (Essen (D), 1903 – Amsterdam, 1957). Predikant. NSB-burgemeester van Sneek 1941-

1945. Na de oorlog veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. https://data.niod.nl/WO2_biografieen/Jacob-Rudolf-
Johann-Schut.html

35 Dit betreft postume publicaties, daar dit om niemand anders kan gaan dan om Harmen Sytses Sytstra (1817-1862), 
een bekend Fries literator; https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/48-s/264-sytstra-harmen-sytses  

36 Willem van der Veer (?-?), Friestalig dichter, medewerker aan It Fryske Folk en beoogd redacteur van het nooit 
verschenen Friestalige SS-tijdschrift Frysk Front, dat in de loop van 1945 had moeten verschijnen . Bron: G.R. 
Zondergeld. De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen, De  Tille, Leeuwarden, 1978, blz.443). 
Bij dit paginagrote artikel in de Leeuwarder Courant van 1975 staat rechtsonder een gedicht van zijn hand 
afgedrukt.  

37 Het gaat hier om vier marginale Friestalige dichters. Zie: Zondergeld. De Friese Beweging, blz 546.
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Met Volkschen groet

Er was ook een Oostlandboer, H. Elzinga, die diverse afleveringen in het blad 
publiceerde over zijn belevenissen in Polen en Litauen. In augustus 1942 schreef
hij vanuit het Staatsgut Berzeniki: “Wij hebben een week of zo twintig 
dwangarbeiders aan het werk gezet. Dat scheelt ons mooi wat tijd in de oogstijd. 
De Litouwse politie past op die lui.”38  Drie maanden later verscheen er een 
artikel van Elzinga in De Landstand in Friesland. Elzinga ondertekende met: 
„Vanuit het Oosten met Volkschen groet."

Haring Tjittes Piebenga, in 1907 geboren in Franeker, was een volgeling van prof.
Hermann Felix Wirth, oprichter van het Ahnenerbe. Piebenga studeerde biologie 
in Utrecht en hij promoveerde in 1941 in Berlijn aan de Friedrich Wilhelms. 
universiteit op het onderwerp: Ueber das Hautleistensystem der Bevölkerung der 
Insel Urk. Op grond van zijn onderzoek naar de hand- en vingerafdrukken van de 
Urkers kwam Piebenga tot de konklusie, dat de Urkers het meest verwant waren 
aan de Friezen.

Piebenga werd leider van de Boerenschool in Gaasterland. De school was 
gesticht direkt na de oprichting van de Landstand. Aan de school werkten onder 
meer de gymnastiekleraar Sperling en de voormalige Jouster mulo-leraar Egbert 
Otto („Ep") Boerstra. In 1942 en 1943 werden er enkele keren spectaculaire 
midzomer- en midwinterfeesten gehouden. De midzomerviering van 1942 werd 
bijgewoond door de boerenleider E. J. Roskam39 (volgens prof. dr. L. de Jong „een 
geprononceerd vertolker van de SS-ideologie"), het hoofd van de afdeling Volk en
Bodem, boer Bontkes, de leidster van de Duitsche Landjeugd, Ella Weiss en 
boerenjeugdleider Boerma.

Jonge Germaan

Roskam sprak aldaar de volgende gedenkwaardige woorden: „In den tijd, dat ik 
den leeftijd had, dien jullie nu hebben, zat ik op den Goudsberg te Lunteren en 
dacht: ik ben de laatste jonge Germaan, die de zin van het leven van mijn 
voorvaderen kan begrijpen en verstaan. En met mij zal dit laatste vonkje 
Germaans leven worden geblust, want ik voelde mij onmachtig, alleen en 
verslagen."

Tegen de schemering trokken de deelnemers naar de kust van het IJsselmeer, 
38 “Wy hawwe in wykmennich in tweintich twangarbeiders oan it wurk set. Det skilt ús moai yn 'e tüd fen 'e rispinge. 

De Litauske pelysje past op det folk."”
39 Evert Jan Roskam (Barneveld, 1892 – Ede, 1974). Vertrouweling van Mussert. Bleef na de oorlog verstokt 

nationaal-socialist. Actief in onder meer de Boerenpartij. Zie: https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-
2000/lemmata/bwn4/roskam
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alwaar een vuur werd ontstoken. Hier las Haring Tjittes Piebenga een vers uit de 
IJslandse Edda, „behandelende het binden van de Fenrirwolf en het Offer van 
Tyr", aldus de Leeuwarder Courant van 25 juni 1942, die ook vermeldde: „Terwijl
de roode tongen hoog boven de zeewering lekten, klonk geestdriftig het 
Zonnewendelied op: Vlammen laai hoog."

De Warnsherdenking van 1942 lijkt een poging van de Fryske Rie te zijn geweest,
de Friese eigenheid in Saxo Frisia wat meer te benadrukken, ook tegenover het 
Hollandse centralisme van Musserts NSB. De Duitsers beschouwden de Fryske 
Rie trouwens al snel als een blok aan het been. De Rie werd begin 194[4] door de 
bezetter ontbonden, omdat de Friezen de Duitsers veel te eigenzinnig waren. 
Prof dr. De Jong merkt In deel 6 van zijn Het koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog hierover op: „Wat had de bezetter er op tegen? Toch vooral 
dit dat Kiestra's streven, ja dat eigenlijk het gehele Friese nationalisme dwars 
tegen de concepties ingingen die zijn beleid bepaalden."

Uit SS geroyeerd

De Duitsers wilden uiteindelijk de elf provincies vervangen door vijf gewesten. 
De opzet van Saxo Frisia liet zich daarmee verenigen, maar niet die van een zich 
onafhankelijk gedragende Fryske Rie, die bovendien ook nog aantrekkingskracht 
kon uitoefenen op de Duitse Oostfriezen. Douwe Kiestra moet in de ogen van de 
Duitsers een bijzonder eigenzinnig man zijn geweest. Hij werd uit de SS 
geroyeerd omdat hij weigerde, de eed op Hitler af te leggen.

Als grote propagandist van de Warnsherdenking had zich voor de bezetting al 
ontpopt de journalist Sybe Douwes de Jong.40 Hij haakte daarmee in op een reeds
tientallen jaren in de Friese beweging gevoerde diskussie over de betekenis van 
de Warnsherdenking. Kort voor de bezetting had de Bistjûrenkonferinsje41 van de
Friese beweging de datum van de slag bij Warns als nationale Friese gedenkdag 
afgewezen.

Naar aanleiding hiervan schreef De Jong, daarbij duidelijk doelend op Warns, op 
28 maart 1940 in de Leeuwarder Courant: „Een Friesche gedenkdag, waarop alle 
Friezen in en buiten Friesland zich bij alle verschillen op godsdienstig en politiek
gebied héén zouden gevoelen, heeft ontegenzeggelijk veel aantrekkelijks... Een 
Friesche gedenkdag zou het gevoel van de Friezen, dat zij ondanks alle 
onderlinge verschillen als Friezen hun eigen taak, hun eigen roeping hebben, 
kunnen versterken."

40 Sybe Douwes de Jong (Stiens, 1897 – Leeuwarden, 1951). Journalist en dichter. Hij wordt uitvoerig beschreven in 
G.R. Zondergelds proefschrift  De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen, De  Tille, Leeuwarden, 
1978.

41 Besturenconferentie.
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Noardske geast

Een jaar later schreef De Jong in It Fryske Folk; onder de titel Liever dood dan 
slaaf42: “En daarom is de slag bij Warns van 1941 een teken voor ons Friezen, 
Een nieuw Europa zal geboren worden in Europa, waar plek is voor de vrije 
boerenvolken, het bloeiende Germaanse gemeenschapsleven, de ongebreidelde 
ontwikkeling van de Noorse geest.”43

En op 19 september 1942 kon De Jong dan eindelijk in de Friesche Courant 
schrijven: „Eindelijk zal het er dan toch van komen. Op Zaterdag,de 26e van de 
Herfstmaand van dit jaar, komen Friezen bij elkaar op de historische plek in 
Gaasterland, waar in 1345 hun voorvaderen streden tegen de voortreffelijkste 
riddereenheden en wonnen. Als strijders van het bedreigde vrije Germanendom 
stonden onze voorvaderen in 1345 bij Warns, en ieder van ons, die weet wat 
Germaanse vrijheid betekent zal hun komende zaterdag dankbaar herdenken."44

De Warnsherdenking van 1943 had een meer besloten karakter. Als reden 
hiervoor werd in It Fryske Folk opgegeven: „Op de eerste plaats willen wij deze 
Fries-nationale herdenkingsdag niet alleen voor onszelf opeisen en voor anderen
moeilijker maken om aan mee te doen. Aan de andere kant willen wij niet de 
kans lopen op misverstanden bij de buitenwacht, alsof wij met de herdenking 
vanwege de Friese Raad, voor een politieke schakering in Nederland kiezen of 
tegen andere, die ook geldigheid hebben. Het is de tijd niet om wrijvingen te 
riskeren."45 

Het motto van deze Warnsherdenking was evenwel nog wel helemaal in de geest 
van de Fryske Rie: „ Voor een Fries Fryslân als gelijkwaardig lid van de 
volksgemeenschap van Germanje!"46

Friese vlag

42 “Ljeaver dea as slaef”
43 “En dêrom is de slach by Warns ús Friezen fen 1941 ta in teiken. In nij Jeropa scil berne wirde yn Jeropa, dêr't plak 

is for de frije boerefolken, it bloeijende Germaenske mienskipslibben, de ûnbihinderde ûntjowing fen de Noardske 
geast"”

44 “Einlings scil it der den dochs fen komme. Op Snjeon, 26e fen Hjerstmoanne fen dit jier, komme Friezen gear op it 
histoarysk sté yn Gaesterlân, dêr't yn 1345 hjar foarfaers striden tsjin de treflichste ridderkloften fen hiel West-
Jerope en wounen." En ook schreef hij: „As striders fen it bidrige frije Germanendom stiene ús ôffears yn 1345 by 
Warns, en elts fen ús, dy't wit hwet Germaenske frijdom bitsjut scil hjar takomme Snjeon tankber bitinke”

45 “Foarst wolle wy dizze frysknasjonale tinkdei net for ús allinne opeaskje en him for oaren biswierliker meitsje om 
oan mei to dwaen. Oard wolle wy net kâns rinne op misforstean by de bûtewacht, as scoene wy mei bitinking 
fenwege de Fryske Rie, for ien politike skakearing yn Nederlân kieze neist ef tsjin oare, dy't ek jildichheit hawwe. It 
is de tiid net det wriuwing riskearre wirde kin.”

46 “For in frysk Fryslân as lykbirjuchtige lid fen de folkemienskip fen Germanje!”
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In twee groepen kwamen de deelnemers op 26 september 1943 naar het Reaklif.
De grootste groep verzamelde zich in de Boerenschool en trok van daar naar de 
herdenkingsplaats. Een kleinere groep was per trein naar Staveren gereisd, en 
wandelde over de dijk naar het klif. De Friese vlag werd op deze wandeling 
gedragen door Johannes W. Santema, boer van sathe Romsicht te Oosterend. 
Santema was de man, die in 1918 de drager was van de Friese vlag op het 
Malieveld, toen heel rechts Nederland in Den Haag samenstroomde uit verweer 
tegen de door Troelstra afgekondigde revolutie.

Voor de oorlog was Santema een fervent aanhanger van de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm. Nog in mei 1940 trachtte hij deze organisatie te mobiliseren tegen de
Duitsers. Tijdens de bezetting sloot hij zich aan bij een aantal pro-Duitse 
organisaties, zoals de Landstand, het Agrarisch Front en de Provinciale 
Boerenraad. Na de oorlog is hij veroordeeld tot een boete en tien jaar ontzegging
van de kiesrechten. Hij is in 1962 in Boornbergum overleden.

Blafferke

Johannes Santema deed nog van zich spreken kort na Kneppelfreed47 in 1951, 
toen Fedde Schurer wegens belediging van de kantonrechter van Heerenveen 
werd veroordeeld. Enkele dagen na de zitting was er een protestvergadering in 
zalen Schaaf. Fedde Schurer vertelt in zijn De Bisleine Spegel het volgende over 
Santema, dia hij Sânstra noemt: “Commissaris Houwing zat op de tweede rij in 
de zaal, achter burgemeester Van der Meulen. Naast hem zat een boer uit de  
Legeaën.48 Kom Sânstra, zei ik in de pauze tegen hem, jij hier ook? Ja jongen, zei 
Sânstra, en ik heb het blaffertje meegenomen. En hij haalde een grote Browning 
uit zijn zak. Zoiets overkomt mij een keer, maar geen tweede keer.”49 

Sprekers op de tweede Warnsherdenking waren Douwe Kiestra en Haring Tjittes
Piebenga. Laatstgenoemde zei onder meer: „Al vormen wij maar een klein 
groepje hier boven op het Rode Klif, wij vertegenwoordigen het Fries volk omdat
in ons alleen de wil tot de ware eenheid leeft, de eenheid, die eens zal komen, 
tegen alle verdeeldheid van de tegenwoordige tijd in."50 Het was duidelijk een 
vingerwijzing naar de duizenden Friezen in en buiten de Friese beweging, die 
van de Fryske Rie niets moesten hebben.

47 Knuppelvrijdag, 16 november 1951. De leeuwarder politie sloeg met knuppels op demonstranten in.  Zie: 
https://anderetijden.nl/aflevering/573/Kneppelfreed

48 Streek noordwestelijk van het Snekermeer.
49 “„Kommissaris Houwing siet op 'e twadde rige yn 'e seal, efter boargemaster Van der Meulen. Njonken him siet In 

boer út de Legeaën. Kom Sânstra, sei ik yn it skoft tsjin him, jo hjir ek? Ja jonge, sei Sânstra, en ik ha it blafferke 
meinornmen. En hy helle in grouwe browning út 'e bûs. „Soks komt my ienkear oer, mar gjin twadde kear."”

50 “Al foarmje wy mar in lyts kloftsje hjir boppe op it Reaklif, wy fortsjinwurdigje it Fryske folk omdat yn ús allinne 
de wil ta de wiere ienheit libbet, de ienheit, dy't lenkear komme sil, tsjin alle fordieldens fan de noutiid yn.”
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God en de Dútskers

Een maand eerder had Douwe Kiestra in It Fryske Folk geschreven: „En wij zullen
God dankbaar mogen zijn, God én de Duitsers, als deze ontwikkeling, die zich op 
papier zo vlot laat neerschrijven, zich zal voltooien. Er is echter wel een heel 
andere gang van zaken denkbaar en bestaanbaar, waar niet van te voren welk 
Germaans volk ook uiterlijk of innerlijk tegen zal zijn gewapend; ook het Friese 
volk niet. 

Als de muur in het Oosten eens mocht wankelen en de rode razernij zal 
losbreken over volk en buurvolk. Dan zal er van welke Germaanse stam ook op 
het Europese vasteland geen los en vast meer overblijven."51

Toen de tweede Warnsherdenking plaatsvond, hadden de Amerikaans-Engelse 
landingen in Zuid-Italië al plaatsgevonden en dreigden de Duitse stellingen aan 
het oostfront na de vernietigende nederlagen bij Kursk en Orel te bezwijken 
onder de aanvallen van het Rode Leger. De door Kiestra gevreesde ontwikkeling 
was al aan de gang, en viel niet meer te stuiten.

De Warnsherdenkingen nieuwe stijl zijn in 1945 begonnen. Toen werd een ere-
comité ter herdenking van de slag gevormd, waarin mensen zaten met een anti-
Duits verleden, zoals Hendrik Algra,52 dr. W. Kok53, mr. D. H. Okma54, S. 
Schootstra55 van de Foriening Fryslan 1940-4556 en Piter Wijbenga.57 Sprekers op
de eerste naoorlogse Warnsherdenking waren pater Hettema58, Eeltsje Boates 

51 “En wy scille God tankber wêze meije, God èn de Dútskers, as dizze úntjowing, dy't him op pompier sa float 
delskriuwe lit, him foltôgje mei. Der is ek yet wol in hiel oare gong fen de dingen tinkber en bisteanber, dêr't net fen 
to foaren hokfor germaensk folk uterlik sa wol as ynderlik tsjin wapene wêze scil; ek it fryske folk net.
As de mûrre yn it Easten ris wankelje mocht en de reade razernij losbrekke oer folk en bûrfolk. Den scil der fen 
hokfor germaenske stamme op it fêstelân fen Jerope gjin los en fêst oerbliuwe.”

52 Hendrik Algra (Hardegarijp, 1896 – Leeuwarden, 1982). ARP-politicus. Zat in de oorlog tweeëneenhalf jaar 
gevangenen als gijzelaar in Sint-Michielsgestel. 
 https://www.parlement.com/id/vg09lkxccsz8/h_hendrik_algra

53 Lid van het Kristlik Frysk Selskip. Hield kort na de bevrijding een rede over Friesland tussen de grote 
wereldmachten. Frijheits-bitinking. Friesch Dagblad, Leeuwarden, 22-04-1945.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMTRES02:000025841:mpeg21:a0009

54 Dirk Okma was actief in het verzet. In augustus was hij 1945 majoor, districtscommissaris van het Militair Gezag te 
Sneek. In 1960 Fries gedeputeerde. Bron (o.a.):  In Friesland dikwijls anders gehandeld dan elders. Leeuwarder 
Courant, Leeuwarden, 28-04-1975; https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010619932:mpeg21:a0205

55 Siebe Schootstra, fietsenfabrikant. Was actief in het verzet. Bron:  In Friesland dikwijls anders gehandeld dan elders.
Leeuwarder Courant, Leeuwarden, 28-04-1975

56 Officieel: Vereniging Friesland 1940-1945. “In 1943 werd in verzetskringen reeds gesproken over de zorg voor de 
familie van omgekomen verzetslieden en verzetslieden die door hun activiteiten ziek of invalide zijn geworden. Eind
1944 kwamen vertegenwoordigers van de Friese verzetsgroepen bijeen om meer concrete plannen op te stellen voor 
het oprichten van een hulporganisatie voor nabestaanden en invalide verzetsstrijders. Het opgestelde plan werd 
goedgekeurd en op 18 april 1945 werd de vereniging Friesland 1940-1945 opgericht. ”
Bron: https://www.oorlogsgetroffenen.nl/archiefvormer/Friesland40-45

57 Pieter Wijbenga (1912-1990). Bracht kort na de bevrijding de brochure Kort overzicht van het verzet in Friesland 
uit. In 1970-1978 publiceerde hij het driedelige werk Bezettingstijd in Friesland. 

58 Pater Halvard Hettema OFM. Van 1945-1965 voorzitter van de Roomsk Frysk Boun. 
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Folkertsma59 en Jan Piebenga.60

In thing

Laatstgenoemde schreef na afloop in de Leeuwarder Koerier de volgende 
impressie over het gebeuren op het Reaklif: „Het was zoiets als een Germaanse 
volksbijeenkomst, met dit verschil dat de sprekers nu beter te horen waren!”61

 Een wat merkwaardige opmerking, als men bedenkt, dat de herdenkers van 
1942 en 1943 ook zo de nadruk legden op het Germaanse karakter van hun 
bijeenkomsten.

Toch was er een groot verschil. De militaire macht, die de Germaanse 
heerschappij aan de wereld had willen opleggen, was verslagen. Friesland vierde
zijn herwonnen vrijheid en de meeste Warnsherdenkers van toen zullen geen 
enkele binding hebben gevoeld met de Fryske Rie.

59 Eeltsje Boates Folkertsma (Ferwerd, 1893 – Franeker, 1968). Letterkundige en journalist. Zat in de oorlog in het 
verzet. Zie:  https://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/blnp/#source=2&page=201&view=imagePane

60 Jan Tjittes Piebenga (Franeker, 1910 – Leeuwarden, 1965). Na betrokken geweest te zijn bij 'De Nederlandse Unie', 
werd hij actief in het verzet. Later hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Zie: 
 https://www.dbnl.org/tekst/_jaa003196801_01/_jaa003196801_01_0031.php

61 “It wier sokssahwet as in thing, in Germaenske folksgearkomsta, mei dit forskil dat de sprekkert nou withoefier to 
hearren wiene!"
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Zo werd op 25 september 1942 op het Reaklif de slag bij Warns herdacht. Terwijl
de aanwezigen het Friese volkslied zongen, bracht een deel van hen de 
Hitlergroet. Deze foto is overgenomen uit It Fryske Folk.
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