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Mark Raat

Grote Pier (ca. 1480-1520) 
Een samenvatting van feiten, fictie en beeldvorming 
omtrent Frieslands bekendste volksheld

De blik op Pier Gerlofs Donia (ca. 1480-1520) is sterk 
afhankelijk van iemands standplaats. In Friesland 
staat ‘Grutte Pier’ symbool voor onafhankelijkheid 
en gerechtvaardigd verzet tegen vijanden van de 
gewestelijke autonomie.1 In Holland heeft ‘Grote Pier’ 
de reputatie van een gewetenloze krijgsheer. Net als zijn 
voornaamste strijdterrein, de voormalige Zuiderzee, 
ligt de historische waarheid van deze tegengestelde 
herinneringen in het midden.2

Van het levensverhaal van Grote Pier bestaan uiteenlopende varianten. 
Het objectieve relaas is dat van de Friese boer die, in de militaire strijd 
om het gezag over het Friese gewest, uitgroeide tot vlootaanvoerder van 
het pro-Gelderse kamp. Beroemd en berucht fungeert Pier sindsdien als 
kapstok van rijke fantasieën die het zicht op de feiten vertroebelen. Voor 
de meest betrouwbare lezing is men aangewezen op de contemporaine 
kronieken van Piers tijdgenoten Peter en Worp van Thabor. Een uitgebreide 
wetenschappelijke studie, van J.J. Kalma, liet op zich wachten tot 1970 en is 
inmiddels enigszins gedateerd. Ruim vijf eeuwen na de dood van Frieslands 
bekendste volksheld is het zodoende weer eens tijd de balans op te maken. 
Dit artikel vangt aan met een samenvatting van feiten en historische 
achtergronden. Vervolgens komt de historiografische ontwikkeling en 
beeldvorming beknopt aan bod.3   

29 januari 1515

Een vertelling over Grote Pier vangt vaak aan met de datum van 29 januari 
1515. Op die dag trok een Franeker roofbende plunderend door Kimswerd. 
Het dorp ten zuiden van Harlingen ging in vlammen op. Pier, zijn kinderen 
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en diverse dorpsgenoten overleefden de 
tragedie, maar hun bestaan veranderde 
ingrijpend.4 Doniastate, de boerderij 
die Pier erfde van zijn ouders, lag 
volledig in de as. De getraumatiseerde 
boer besloot dit leed te wreken ‘aen 
die gheen, die dat hadden ghedaen’. 
Formeel waren dat aanhangers van 
de hertog van Saksen, die werkte aan 
de opbouw van een centraal gezag in 
Friesland. Zijn voornaamste uitdager 
was de hertog van Gelre, waar Pier zich 
bij aansloot. Het politieke speelveld was 
echter gecompliceerd en zou spoedig 
wijzigen. De hoofdrolspelers en de 
aanloop naar 1515 vragen daarom om 
een nadere introductie.5 

De Friese Vrijheid

In algemene zin draaide de onrust in Friesland om het behoud of verlies 
van de ‘Friese Vrijheid’, de landsheerloze politieke status van het gewest. 
Friesland maakte onderdeel uit van het Heilige Roomse Rijk, maar sinds 
ca. 1250 regeerde er geen erkende vorst. Het ontstane machtsvacuüm werd 
opgevuld door landsgemeenten: corporaties van erfelijke grondbezitters. 
Vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw werden deze gedomineerd 
door zogenaamde hoofdelingen, grondbezitters met een versterkt huis en 
vaak beschikkend over een of meer beroepskrijgers. Net als de opkomende 
steden, uiteindelijk elf in getal, genoten zij een zekere mate van autonoom 
gezag. Omstreeks 1425 ontstond wel een overkoepelende landsvergadering, 
maar dit instituut was weinig effectief. Mede hierdoor waren vetes tussen 
hoofdelingen aan de orde van de dag, uitgevochten langs de globale 
scheidslijnen van de partijen der Vetkopers en Schieringers. Deze facties 
domineerden respectievelijk de belangrijkste landsgemeenten Oostergo en 
Westergo.6 

Tegen het einde van de vijftiende eeuw verscherpten de conflicten tussen 
de hoofdelingen, waardoor de gewestelijke autonomie hevig onder druk 

Afbeelding 1. Het in 1985 onthulde 
standbeeld van Grote Pier in Kimswerd. 
Bron: Mark Raat.
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kwam te staan. De Vetkopers stelden zich in 1491 onder bescherming van 
de stad Groningen. Vanwege de pro-Groningse politiek van de keizer zagen 
de Schieringers zich genoodzaakt eveneens externe steun te zoeken. Zij 
benaderden hertog Albrecht van Saksen, tevens stadhouder van Holland. 
Een delegatie hoofdelingen erkende de hertog in 1498 als hun heer, overigens 
mét keizerlijke instemming en medewerking.7 

Vestiging van centraal gezag

De Saksische hertogen Albrecht en later zijn zoon Georg poogden in korte 
tijd wetten, belastingen en een centraal bestuursapparaat uit de grond 
te stampen. Zij ondervonden daarbij voornamelijk weerstand van de 
Vetkopers, die naast Groningen ook steun kregen van graaf Edzard van Oost-
Friesland. Georgs strijd tegen Edzard legde een uitputtend beslag op zijn 
oorlogskas. De berooide hertog koos in mei 1515 eieren voor zijn geld. Hij 
verkocht zijn rechten als ‘gubernator’ van Friesland aan de Bourgondisch-
Habsburgse prins en aanstaand keizer Karel V, tevens graaf van Holland.8  

Een jaar eerder was ook hertog Karel van Gelre zich actief gaan bemoeien 
met het dynastieke schaakspel. Deze aartsvijand van de Bourgondisch-
Habsburgse vorsten manifesteerde zich bij de anti-Saksische krachten 
als beschermheer van de Friese Vrijheid. Onderwijl aasde hij zelf op het 
landsheerschap. Vele Friezen doorzagen zijn dubbele agenda maar vonden 
in de Gelderse hertog desondanks een welkome steunpilaar. Vanwege de 
conflicterende ambities van Karel V en Karel van Gelre verhevigde evenwel 
het wapengekletter en de bestuurlijke wanorde. De verwoesting van 
Kimswerd was slechts een van de vele episodes in de aanhoudende oorlog.9 

Weerbare mannen

Een van de redenen waarom ambitieuze vorsten zo lastig voet aan Friese 
grond kregen was de slagkracht van de ‘weerbare mannen’: fysiek gezonde 
Friezen van achttien jaar of ouder die thuis een wapen en wapenuitrusting 
bewaarden. Bij oorlogsdreiging werden zij opgetrommeld om huis en haard 
te verdedigen. Hoewel de hoofdelingen in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw steeds vaker (buitenlandse) professionele huurlingen aanriepen, 
verdwenen de weerbare mannen niet van het toneel. Zeker bij het verdedigen 
van dorpen waren de lokale knechten van wezenlijk belang.10  

Ook Grote Pier deed als weerbare man zijn eerste gevechtservaring op, in 
de militie van Wonseradeel tussen ca. 1500 en 1515. Hij was zodoende niet 
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onbekend met het militaire bedrijf toen hij het boerenbestaan opgaf en zich 
toelegde op de strijd. Pier was ook niet de enige van zijn lotgenoten die de 
wapenen opnam. Worp van Thabor spreekt van ‘30 ofte 40 huysluyden van 
Kimsert, Arum ende Witmarsum ende andere dorpen dye oeck een paert 
voerbrant waeren’. Volgens de kroniekschrijver zou de groep later uitdijen 
tot wel zeshonderd man.11  

Anti-Hollands

Net als andere pro-Gelderse groepen waren Pier en zijn geestverwanten niet 
slechts anti-Saksisch. Na het vertrek van hertog Georg in 1515 waren zij anti-
Bourgondisch(-Habsburgs): contra de keizerlijke dynastie die de Saksen eerst 
in het zadel hielp en nu zelf het bestuur overnam. In de praktijk betekende 
het tevens anti-Hollands. Onder meer omdat het gewest Holland Karel V 
financieel en militair steunde bij het vestigen van zijn gezag. Ook bestond er 
bij de Geldersen onvrede over Hollandse kooplui die handelden in goederen 
die bij de oorlog in Friesland waren bemachtigd. Daarnaast gold dat Karel 
V als graaf van Holland in een lange traditie stond van voorgangers die al 
eeuwen landsheerlijke rechten op het Friese gewest claimden.12  

‘Groete Pier mit syn folck’

Karel van Gelre zette bewust in op amfibische oorlogsvoering: met een 
zeeoorlog trachtte hij de Hollandse handel te frustreren en zo zijn positie ten 
opzichte van de Habsburgers versterken. Het welslagen van deze tactiek is 
voor een belangrijk deel op het conto van Grote Pier te schrijven. Hoewel hij 
betrokken was bij diverse gevechten op land dankt de Kimswerder zijn faam 
voornamelijk aan de strijd ter zee, als aanvoerder van een vloot zogeheten 
seinschepen. Deze kleine en eenvoudig te roeien vaartuigen waren door 
hun snelheid en actieradius goed opgewassen tegen grote(re) schepen.13  

Het is niet helemaal duidelijk wanneer Pier betrokken raakte bij de 
Gelderse maritieme activiteiten en wanneer hij zich tot vlootvoorman 
had opgewerkt. Worp van Thabor vermeldde dat Pier de groep krijgers bij 
elkaar bracht en dat hij ‘en syn volck’ reeds op 11 maart 1515 een succesvolle 
zeeslag voor de kust van Hoorn uitvochten. Peter van Thabor rapporteerde 
pas expliciet over Grote Pier vanaf gebeurtenissen in september 1516. In 
algemene zin lijdt het echter geen twijfel dat de Gelderse Friezen het bevaren 
van de Zuiderzee voor hun vijanden een levensgevaarlijke exercitie maakten. 
Temeer omdat zij zich daarbij niets aantrokken van het staakt-het-vuren dat 
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Gelre en Bourgondië in juni 1515 tijdelijk sloten.14  

Hollandse kopzorgen

De Gelders-Friese jacht op zowel oorlogs- als koopvaardijschepen baarde 
Holland grote zorgen. Teneinde de ban te breken, stuurde het gewest in 
mei 1516 een vloot met tussen de twee- en drieduizend huurlingen richting 
Workum, alwaar zij hun tegenstanders een zware nederlaag bezorgden.15  

Deze zeeslag was slechts een van de Bourgondische campagnes die datzelfde 
jaar en begin 1517 plaatsvonden. Daarbij boden Gelderse huurlegers en 
milities steeds effectief verzet tegen de soldaten van Karel V. Het door Pier 
buitgemaakte oorlogsgeschut kwam daarbij goed van pas.16  

De aanval op Hollandse bodem 

De oorlog vond overigens niet alleen op de Zuiderzee en in Friesland plaats. 
De Gelderse Friezen hebben bijvoorbeeld Texel en Wieringen aangevallen 
in 1515. Na het smelten van het ijs in februari 1517 verrasten Pier en zijn 
mannen onder meer Waterland 
en Huisduinen. Het ‘branden 
ende brantscatten’ was slechts 
een voorbode van wat het gewest 
later dat jaar te wachten stond. 
Karel van Gelre versterkte zijn 
eigen slagkracht door het inzetten 
van de Zwarte Hoop, een berucht 
huurleger dat twee jaar daarvoor 
nog in Saksische dienst Friesland 
onveilig had gemaakt. Na afloop 
van een zesweekse wapenstilstand 
vielen de huurlingen Dokkum 
aan, om zich vervolgens op te 
maken voor een strooptocht in 
Holland. Met een grootschalig 
offensief in Karel V’s kerngewest 
hoopten de Gelderse legerleiders 
een overwinning dichterbij te 
brengen. Uiteraard was Grote Pier 
bereid te voorzien in de logistiek: 

Afbeelding 2. Fragment van een vroeg-
vijftiende-eeuwse kaart van Sebastian 
Münster met de Zuiderzee en omliggende 
gewesten. Bron: Mark Raat.
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op 24 juni 1517 koersten ruim honderdvijftig schepen richting het westen.17

In de weken daarvoor hadden de Hollanders lucht gekregen van het 
naderend gevaar. In allerijl waren enkele honderden soldaten door de 
stadhouder naar diverse militair-strategische plekken gestuurd. Zij bleken 
echter niet opgewassen tegen de enorme overmacht die in de ochtend van 
25 juni aan wal kwam. Allereerst trokken de aanvallers, vermoedelijk zo’n 
vierduizend man sterk, richting Medemblik. Na de overweldigende aanval lag 
de stad er ‘verbrant ende desolaat’ bij. Grote Pier en zijn mannen vertrokken 
hierna weer naar Friesland. De Zwarte Hoop vervolgde de plundertocht via 
West-Friesland, richting Alkmaar en uiteindelijk tot aan Asperen, onderwijl 
een spoor van verwoesting achterlatend.18  

Continue dreiging

Terwijl de Zwarte Hoop door Holland raasde, dreef Grote Pier zijn vijanden 
vanaf zee tot wanhoop. De steden vreesden dat hij met geconfisqueerde 
grote schepen zijn werkterrein zou uitbreiden naar de Noordzee. Holland 
bracht zijn gehavende oorlogsvloot weer op sterkte en wendde daarmee de 
ergste dreiging af. In september 1517 kwamen Bourgondië en Gelre een 
wapenstilstand van een halfjaar overeen, die zij in maart 1518 met nog eens 
een jaar verlengden.19  

Desondanks luidde dit geen periode van rust in. Grote Pier zette zijn 
verzet voort, zij het met een uitgedunde vloot. Over zijn activiteiten na 
mei 1517 verschillen evenwel de lezingen, bijvoorbeeld over de al dan 
niet geslaagde belegering van Hoorn in september 1518. De stad bleef een 
verwoestend noodlot bespaard, zoveel is zeker, maar de dreiging moet niet 
gering zijn geweest. In november wenste het stadsbestuur de daken van 
huizen te verharden, gezien de ligging aan ‘de zuiderzee en op die frontiere 
[van] vrieslant ende ghelre’. Ook op het platteland diende men continu op 
de hoede te zijn voor rondzwervende ‘rebellen vriesen’. Net als Pier en zijn 
mannen waren dit groepen die min of meer autonoom opereerden.20     

Het einde van de Friese Vrijheid

Gaandeweg de strijd werd het de anti-keizerlijke Friezen steeds duidelijker 
dat hun beschermheer een andere uitleg aan de Friese Vrijheid gaf dan 
zijzelf deden. Karel van Gelre streefde een min of meer gelijke positie na als 
de hertog van Saksen had gekend. Diverse hoofdelingen gingen na verloop 
van tijd overstag. Een aantal volhardende Friese leiders van de Gelderse 
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factie, onder wie hun voornaamste voorman Jancko Douwama, zag zich op 
oudjaarsdag 1521 zelfs genoodzaakt over te lopen naar het Bourgondische 
kamp. In de twist om het landsheerschap van Friesland trok Karel V 
uiteindelijk aan het langste eind. De laatste Gelderse huurlingen verlieten 
het gewest in mei 1524.21 

Pier maakte het onafwendbare vervliegen van de hoop op behoud van 
de Friese Vrijheid zelf niet meer mee. Zijn laatst bekende militaire actie 
was een aanval op Emmerik aan de Rijn, die hij eind 1519 ondernam op 
verzoek van Karel van Gelre. Rond die tijd was de voormalige boer in geest 
al verwijderd van de hertog: Pier hield zich sindsdien ‘stille in alle saken’. 
De voormalige boer trok zich terug in Sneek, alwaar hij in de nacht van 18 
oktober 1520 het leven liet. Waar Pier in de stad verbleef is onderwerp van 
speculatie, eveneens waar hij (eventueel) begraven is. Het is waarschijnlijk 
dat de overwinnaars van de Geldersen geen tastbare herinneringen wensten 
over te houden aan een van hun grootste kwelgeesten.22  

Beeldvorming

Pier raakte echter verre van vergeten.Na zijn overlijden heeft de beeldvorming 
over de beruchte kapitein zich immer 
gekenmerkt door een sterke dualiteit. 
Een contrast tussen bewondering en 
verafschuwing, tussen het beschrijven van 
gerechtvaardigd verzet en meedogenloos 
geweld. De tegenstelling loopt in het 
algemeen langs de scheidslijn van de 
‘autochtone’ Friezen en niet-Friezen. 
Specifieker zou men de eerstgenoemde 
groep kunnen omschrijven als mensen 
die zich Fries noemen en verwantschap 
ervaren met de bevolking van de provincie 
Friesland. Onder niet-Friezen verstaan we 
in het bijzonder ‘Hollanders’, de inwoners 
van het voormalige gewest.23 

Hoewel de Friese en niet-Friese 
waardering van Piers daden verschilt, 
geldt dat niet voor de weergave van zijn 
indrukwekkende fysiek. In de wellicht 

Afbeelding 3. Tekening van Grote Pier 
in de kroniek van Winsemius uit 1622. 
Bron: Tresoar.
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bekendste Hollandse vertelling van Pier, Het land van Rembrandt van Busken 
Huet, maken we kennis met ‘een kerel als een boom, donker van uitzigt, 
breedgeschouderd, met een langen zwarten baard’. Dit negentiende-eeuwse 
beeld van ‘een afzigtlijk wreedaard’ gaat, net als alle andere typeringen, 
terug op Peter van Thabor. Die beschreef de vermaarde Fries als ‘een groet, 
swaert, man, met grote oghen, grote schouwer ende een groten baert, ende 
gruwelijken van aensyen’.24  

Natuurlijk is er sprake van overdrijving, maar de typering van Grote Pier 
als wreedaard is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Van Pier en ‘syn volc’ 
zijn nietsontziende acties bekend als het zonder genade overboord gooien 
van bemanningsleden van veroverde schepen, alsook het ontvoeren of 
doodslaan van niet bij de strijd betrokken personen. De nuancering hierop 
luidt dat de toepassing van buitensporig geweld in de vroege zestiende 
eeuw alomtegenwoordig was, zeker in oorlogsgebied. Ook Hollandse en 
Bourgondische troepen bezigden zwaar geweld. Laat staan de Zwarte Hoop, 
die bij gebrek aan soldij voor levensonderhoud was aangewezen op ‘vrije 
roverij’.25       

Friese waardering

Barbaar of niet, over Piers toewijding aan het hogere ideaal van de Friese 
Vrijheid bestaat onder historici weinig discussie. Toen een landsheerloos 
Friesland verder weg leek dan ooit, doofde ook zijn innerlijke vuur. De 
kroniekschrijvers van het klooster Thabor, die formeel aan de Saksische en 
later Bourgondische zijde stonden, gaven postume blijk van waardering voor 
Piers idealisme. Worp stelde dat de vlootaanvoerder niet altijd ‘met recht ende 
reeden’ opereerde, maar immer voor het behoud van ‘den olden preuilegien 
ende vryheden’. Peter schetste een soortgelijk beeld: dat van een eenvoudige 
maar trotse eigenerfde boer die ‘lieuer by sin ploech ghegaen [hadde] dan 
hy gheorlicht hadde’.26 

In zijn heitelân is deze voorstelling van Grote Pier als een onversaagd en 
door oprechte motieven gedreven krijgsheer nog altijd een veelgehoorde 
opvatting. Toch leert de historiografische traditie dat de sympathie voor de 
Friese held de nodige gedaantewisselingen heeft gekend. Kalma suggereert 
dat Piers niet-adellijke komaf van invloed is geweest op zestiende-eeuwse 
auteurs. Hierdoor is zijn handelen wellicht minder goed gedocumenteerd 
dan dat van de betrokken politieke leiders. Sommigen lieten hem zelfs 
onvermeld. Zo zoekt men tevergeefs naar Piers naam in de werken van 



41

Grote Pier

Jancko Douwama. Is Pier destijds genegeerd omdat hij niet participeerde in 
het spel van hoofdelingen en hertogen, maar enkel uitvoerde ‘in dienst van’?27  

De zeventiende-eeuwse traditie

In elk geval is de eventuele contemporaine geringschatting van Piers 
activiteiten later ruimschoots gecompenseerd. Tegen het einde van de 
zestiende eeuw ontstond in de Nederlanden een traditie van fictieve 
geschiedschrijving, parallel aan de ontwikkeling van een versterkt ‘nationaal’ 
besef. Ook in Friesland lichtte men het roemrijke verleden bewust uit. 
Exemplarisch is de in 1597 verschenen gedrukte uitgave van de kroniek 
van Andreas Cornelius, alias Occo Scharlensis. Hierin ontpopt Pier zich als 
verzetsheld met een politiek zelfbewustzijn. In een aan hem toegeschreven 
gedicht noemt de Kimswerder zichzelf de ‘Coninck van Vrieslant, Hertog van 
Sneeck, Graaf van Sloten, Vrij-heer van Hindelopen [en] Capiteyn Generaal 
van den Zuyderzee’.28  

Voor de verdere inkleuring van het imago van Grote Pier als verzetsman 
was vooral de rijk geïllustreerde kroniek van Winsemius (1622) invloedrijk. 
De officiële geschiedschrijver van de Staten van Friesland stelde dat Pier zijn 
vaderland van de Saksen, Bourgondiërs én Geldersen verlost zou hebben als 
hij de oorlog ‘na zijn appetijt hadde mogen dryven’. Net als Scharlensis werpt 
Winsemius het beeld op van Pier als een man die werkelijk trouw was aan 
zijn idealen, in tegenstelling tot de hoofdelingen die op den duur voor hun 
eigen hachje kozen.29 

Voor een meer zakelijke vroeg-zeventiende-eeuwse benadering is men 
aangewezen op Ubbo Emmius. De Oostfriese historicus was met zijn 
wetenschappelijke aanpak een tegenpool van zijn creatieve tijdgenoten. 
Emmius vermeldde een aantal prominente gebeurtenissen waar Pier bij 
betrokken was en beschreef hem als onbeheerst en gewelddadig. Met die 
karakterisering week hij niet af van de apocriefe kroniekschrijvers. Samengevat 
is te stellen dat de vermeende agressieve inborst die deze generatie auteurs 
Grote Pier opspeldde, zowel in afkeurende als bewonderende zin, een blijvend 
stempel op zijn reputatie heeft gedrukt.30   

Fries bewustzijn

Later in de zeventiende eeuw werd in kronieken, maar ook in liederen 
en gedichten, het Fries-zijn van Grote Pier nadrukkelijker uitgelicht. Er 
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verschenen aan Pier toegeschreven anti-Hollandse zegswijzen, waaronder de 
in diverse varianten verschenen rijm: bûter, brea en griene tsiis, wa dat net 
sizze kin is gjin oprjochte Frys. De legende leert dat iedere vijand die dit versje 
niet in correct Fries kon bezigen dat bekocht met zijn leven. In de negentiende 
eeuw verscheen er opnieuw een opleving in gedachtenissen aan Pier. Als 
reactie op de incorporatie van Friesland in de Hollandse eenheidsstaat joeg de 
Friese stedelijke en burgerlijke elite de creatie van een nieuwe Fries-nationale 
cultuur aan. In Grote Pier vond men een vroege exponent van de eigentijdse 
idealen: verdiende deze zeevaarder niet dezelfde roem als ‘eenen De Ruijter’? 
De bewonderaars namen een steeds ruimhartigere loop met de historische 
feiten, waardoor onder meer het hardnekkige misverstand kon ontstaan dat 
Pier de Zwarte Hoop hoogstpersoonlijk aanvoerde.31 

De groeiende belangstelling voor het Friese eigene hield de herinnering 
aan Pier ook in de twintigste eeuw levend. In de Tweede Wereldoorlog 
dook hij in verscheidene teksten op als nationale verzetsheld, opvallend 
genoeg voor zowel de Friezen als de Nederlanders. Toch ontstond er in de 
naoorlogse periode geen kentering in de Fries-Hollandse tegenstelling. Zo 
bleek wel in 1969, bij het verschijnen van de populaire riddersage Floris. 
In deze televisieserie vervulde het personage Lange Pier een belangrijke 
rol, maar de enigszins minzame karikatuur van Grote Pier als onbeholpen, 
lompe en immorele schurk leidde tot veel verontwaardiging onder Friezen. 
Zij zagen dit als het zoveelste bewijs dat Nederlanders hun een imago van 
een primitief en onderontwikkeld volk toeschrijven.32  

‘Lange Pier’ raakte kortom een open wond in de eeuwenoude vermeende 
tegenstellingen tussen Friesland en Holland (en Nederland in algemene 
zin). Negatieve sentimenten over thema’s als stad versus platteland en 
ontwikkeling versus stagnatie lijken diepgeworteld. Een stoutmoedige 
stelling luidt dat de Friezen daar zelf debet aan zijn. Bij de na 1813 ontstane 
vernieuwde zelfdefiniëring heeft de regionale elite immers eigenhandig 
een oeroude plattelandscultuur geïdealiseerd: een onafhankelijke en 
authentieke beschaving. Daar hoorden ook nationale symbolen als een vlag 
en volkslied bij. Omdat de politieke lading (bestuurlijke zelfstandigheid) met 
het verstrijken van de tijd naar de achtergrond verschoof, nam de sociaal-
culturele constructie voorts de overhand.33  

Grote Pier leeft voort

Met het aanbreken van de eenentwintigste eeuw leeft Grote Pier nog immer 
voort. De ‘miskien wol meast legindaryske Fries aller tiden’ kon logischerwijs 



43

Grote Pier

niet ontbreken als venster in de Canon van Friesland uit 2008. Het aantal 
gedachtenissen is nadien blijven uitdijen. Zo liet het Fries Museum in 2013 het 
aan Pier toegeschreven twee meter lange zwaard een centrale rol spelen in de 
heropeningsactiviteiten. Een jaar later opende in Leeuwarden de Grutte Pier-
brouwerij. De regionale archiefinstelling Tresoar ondernam een succesvol 
project waarbij Friezen konden nagaan of zij afstammen van Pier Gerlofs 

Donia. Bij deze initiatieven speelt weliswaar (in meer of mindere mate) een 
commercieel motief, maar het houdt de illustere Kimswerder actueel.34  

Gezien de activiteiten van recente jaren is voorzichtig te spreken van 
een heropleving van Pier-memoria. Daarin lijkt een bijzondere aandacht te 
ontstaan voor zijn innerlijk-mentale strijd. Schoorstra legt in de historische 
roman Pier (2015) niet de nadruk op Piers idealen als vrijheidsstrijder, 
maar op het verhaal van een gebroken en door wraak gedreven man. In een 
driedelige openluchtvoorstelling (tussen 2015 en 2017) stonden eveneens 
Piers persoonlijke worsteling, verdriet en vergeldingsdrang centraal. De 
onschuldige boer raakt geradicaliseerd, begaat ‘verschrikkelijke misdaden’ 
en ziet zich uiteindelijk geplaagd door een posttraumatisch stresssyndroom 
(PTSS). Een soortgelijke insteek is gekozen voor een nog te ontwikkelen serie 
en speelfilm van Omrop Fryslân.35  

Afbeelding 4. Hoofdrolspeler Hilbert Dijkstra in de openluchtvoorstelling Grutte 
Pier fan Kimswert, augustus 2016. Bron: Reyer Boxem.
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Een nationale held?

De toekomst zal uitwijzen of de ‘vermenselijking’ van Grote Pier een 
aanhoudende trend is. Het benadrukken van het psychologische aspect kan 
voorzien in een welkome nuancering op het imago van onverschrokken 
barbaar dat hij onder niet-Friezen nog altijd heeft. Zou Pier hierdoor ook 
buiten Friesland waardering kunnen genieten als nationale zeeheld? Dat is 
niet de verwachting. In de hedendaagse Friese cultuur ligt er namelijk steeds 
meer nadruk op het uitventen van elementen die als typisch en uniek Fries 
worden beschouwd. Grote Pier is zo’n element en de Friezen zullen niet 
nalaten hem als zodanig te cultiveren. Hij is dus vooral niet-Hollands: de 
Friese volksheld bij uitstek.36 

_______________________
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