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Van de redactie
De snelle veranderingen in het Friese landschap tijdens de laatste decennia
blijven de gemoederen bezig houden. In De Vrije Fries van 2010 verwoordde
Goffe Jensma zijn visie op dit thema. Zijn boodschap was dat de Friese
gemeenschap een eigentijdse visie op het ‘Frysk eigene’ dient te ontwikkelen.
Jensma’s beschouwing, getiteld ‘Plat land, diepe geschiedenis: Friesland
als trauma’, was voor het Fries Genootschap aanleiding tot het organiseren
van een symposium op 23 november 2012. De toen gestelde vraag was of
Fryslân het jaar 2034 zal halen. Een van de sprekers, Geert Mak, verkondigde
daarna zijn opvattingen ook elders. In het Friesch Dagblad van 30 april 2013
verscheen bijvoorbeeld zijn tekst van een eerder in Wommels gehouden
toespraak, met de intrigerende kop: ‘Het Friese landschap interesseert ons
geen bal’, gevolgd door de lead: ‘Fryslân bevindt zich in een identiteitscrisis.
De bouwsels op het platteland zijn daar een voorbeeld van.’
Wat is nu de stand van zaken en hoe hoog is de nood? Ook al verandert
het Friese landschap snel, toch ook weer niet zo vlug dat het geen geschikt
onderwerp is voor voortgaand debat in een jaarboek. Voor deze aflevering
van De Vrije Fries vonden wij Geert Mak bereid om opnieuw aan te geven
hoe hij denkt over de landschappelijke transformatie van Fryslân.
Maks openingsessay wordt in het eerste deel van dit jaarboek gevolgd
door een vijftal, chronologisch gerangschikte artikelen over uiteenlopende
onderwerpen. In hun artikel ‘All Change’ onderzoeken Marcus Roxburgh,
Hans Huisman en Bertil van Os de mogelijkheden van materiaalanalyse met
een XRF-scanner om meer te weten te komen over de mogelijke organisatie
van mantelspeld-productie in vroegmiddeleeuws Fryslân. Zij analyseren de
koperlegering van 600 fibula’s en bekijken de veranderingen in de samenstelling van het metaal door de tijd heen. Hiermee komen zij tot een idee
over de productie-organisatie en toekomstige onderzoeksmogelijkheden.
Suzanne Rus geeft vervolgens betekenis aan het album amicorum van
Wybrand de Geest, Fryslâns bekendste schilder uit de Gouden Eeuw. Vanaf
1611 liet De Geest dit vriendenboek negen jaar lang invullen met allerlei
persoonlijke teksten, heraldiek en tekeningen. Dit vond plaats tijdens zijn
reis naar Utrecht en Rome, voordat hij zich weer in Leeuwarden vestigde.
Alleen al door de verscheidenheid aan bijdragen betreft het een uniek
document.
De uitgever Abraham Ferwerda is vooral bekend als founding father van
de Leeuwarder Courant in 1752. Matthijs Droog onderzocht echter de andere
uitgaven in het fonds van deze Leeuwarder ‘pommerant’. Hij toont onder
meer aan dat er heel wat meer publicaties van Ferwerda’s persen rolden dan
de eerst wekelijkse en later tweewekelijkse edities van Fryslâns oudste krant.
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Volgens hem had er dan ook allang in Leeuwarden een straat naar Ferwerda
vernoemd moeten zijn.
Ben Broos brengt ons daarna via Wopke Eekhoff bij de beroemdste Nederlandse schilder uit de Gouden Eeuw, Rembrandt van Rijn, of beter gezegd bij
diens echtgenote Saskia Uylenburgh. Zij was een achternicht van Hendrickje
Uylenburgh, de vrouw van de al genoemde Wybrand de Geest. Een kleine
wereld dus, waarvan men zou denken dat de genealogische verhoudingen
bekend bleven in het publieke domein. Toch raakte Saskia als echtgenote
van Rembrandt in de vergetelheid, totdat Eekhoff haar in de negentiende
eeuw weer op de juiste plek zette. Hiertoe was hij in staat doordat hij een
identificerende notitie aantrof in het album amicorum van de Friese jurist
Rombertus Ockema.
Aan het eind van het eerste deel in dit jaarboek vraagt Gunar Boon zich
af of de verbouwing van Heringastate in Marsum, beter bekend als het
Poptaslot, in het begin van de twintigste eeuw een restauratie of reconstructie was. Vanwege verzakking van de state werd destijds de architect
Johan F.L. Frowein, een leerling van Pierre Cuypers, aangetrokken. Froweins
beslissingen en activiteiten moeten volgens Boon getypeerd worden als
‘historiserende reconstructie’.
De tweede helft van deze aflevering staat in het teken van de Beneficiaalboeken uit 1543. Van deze uitzonderlijke bron met allerhande gegevens over
inkomsten uit geestelijk bezit verscheen vorig jaar een nieuwe, ook digitaal
doorzoekbare editie, bezorgd door Peter van der Meer en Hans Mol. Deze
uitgave werd op 18 oktober 2013 gepresenteerd tijdens een studiedag van de
Fryske Akademy. Acht sprekers bogen zich toen over de vraag hoe deze bron
in historisch en taalkundig onderzoek benut kan worden. Zij werkten hun
voordrachten om in artikelen, die wij in samenwerking met de bezorgers
van de broneditie redigeerden. Voor nadere introductie verwijzen we hier
naar de inleiding van Mol en Van der Meer die vooraf gaat aan de acht
artikelen. Een aankondiging van deze bijdragen over de Beneficaalboeken
stond al in het afgelopen septembernummer van Fryslân, het andere blad
dat onder auspiciën van het Frysk Genoatskip verschijnt. Met de redactie
van dit tijdschrift spraken wij de wens uit de banden aan te halen en in de
toekomst meer gezamenlijk te opereren waar dit mogelijk is.
Als redactie namen wij in het voorjaar afscheid van Ernst Taayke. We
bedanken hem hartelijk voor al zijn inbreng sinds zijn aantreden in 2009,
in het bijzonder voor de archeologische kronieken die hij steeds energiek
samenstelde. Hoewel afwezig in deze aflevering betekent zijn vertrek niet het
einde van de archeologische kroniek in De Vrije Fries. Het gemis van Ernst
Taayke werd dit jaar gecompenseerd door de komst van Marijn Molema in
de redactie, eerder dit jaar benoemd als historicus voor de negentiende en
twintigste eeuw aan de Fryske Akademy.
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Het Friese landschap:
geen trauma maar een open wond
GEE R T M A K

Er is een vraagstuk dat zelden wordt uitgesproken, maar dat voortdurend,
als een grote grijze wolk, boven het Friese publieke debat hangt: klampen de
Friezen zich niet al te zeer vast aan een allang niet meer bestaand verleden,
aan een verdwijnende taal en aan een min of meer surrealistisch negentiende-eeuws landschap? En in hoeverre wordt de Friese identiteit niet
vooral negatief gedefiniëerd, als een identiteit die alleen nog maar bezig is te
verdwijnen en te vervagen, een identiteit die enkel nog nostalgie oproept en
gevoelens van verlies? Een van de weinigen die, enige tijd geleden alweer, de
koe bij de horens vatte is Goffe Jensma. ‘Zijn geschiedenis staat Friesland nu
in de weg,’ schreef Jensma in De Vrije Fries van 2010 onder de veelzeggende
titel: ‘Plat land, diepe geschiedenis, Friesland als trauma’.1
Waarin ligt dat trauma, waarin uit dat zich? Jensma richt zich in zijn
beschouwing met name op het Friese landschap, en de ideaalbeelden die
daarover bestaan. Dat ‘Friese landschap’, stelt Jensma, is een landschap
dat vooral in ons hoofd en in onze blik zit, een ‘subjectieve beleving’. Het
is een vorm van, zoals hij zegt, ‘romantische’ en ‘conservatieve’ landschapsbeleving, en het verlies daarvan wordt als traumatisch ervaren. Degenen
die aan dat trauma lijden – ondergetekende blijkt ook een patiënt te zijn –
hebben, aldus Jensma, de neiging om een glazen stolp over het landschap
te zetten: daaronder mag niets veranderen. Hij sluit zijn betoog af met
een oproep om dromen, beleving en realiteit meer met elkaar in overeenstemming te brengen – een conclusie die ik van harte met hem deel. Toch
ben ik zo vrij om bij zijn verhaal een aantal kanttekeningen te plaatsen – en
soms wel wat meer dan dat.
Allereerst is daar het gecompliceerde begrip identiteit, zeker als
het gaat om iets als de ‘Friese identiteit’. Ik sluit me in dit opzicht aan
bij de bekende definiëring van de antropoloog Benedict Anderson
van nationale en regionale identiteiten, die hij betitelt als ‘verbeelde
gemeenschappen’.2 De subjectieve ‘beleving’, waar Jensma enigszins
smalend over doet, speelt in dergelijke verbeelde gemeenschappen altijd
een centrale rol. Ja, het is grotendeels verbeelding, maar het werkt wel,
net zoals tradities een bindende functie hebben, en taal, en rituelen.
Al dit soort belevingen roepen gevoelens op van saamhorigheid, en de
behoefte daarin wordt in deze snel veranderende en globaliserende eeuw
alleen maar sterker. Ze dienen als een soort noodzakelijk contrapunt,
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in alle opzichten. Die behoefte daaraan is reëel, en moet niet worden
onderschat.
Ik weet het, er bestaat ontzettend veel, in de termen van Eric
Hobsbawm, ‘invented tradition’, en Friesland is een goudmijn voor
historici die op dit spoor voortgaan.3 Zelfs de Friese vlag moet eraan
geloven! Ik houd, eerlijk gezegd, ook wel van dit soort ‘debunking’. Toch is
het van belang het kind niet weg te gooien met het badwater. Traditie telt
wel degelijk, zelfs ‘invented tradition’. Het zijn de voorspelbare gedragspatronen in verbeelde gemeenschappen, de lijnen in dorpen, steden en
vooral landschappen die, vaak onbewust, structuur geven aan een vaak
maar al te chaotische wereld. In de woorden van de New York Times
columnist David Brooks: ‘Als je identiteit is gevormd door duidelijke
begrenzingen, als je afkomstig bent uit een duidelijk omschreven plek in
de wereld, als je bepaalde tradities vertegenwoordigt, dan sta je een stuk
steviger in het leven dan wanneer je opgroeide binnen vage netwerken
en vluchtige verbanden, die telkens opnieuw wisselden van karakter en
kleur’.4 ‘Place Matters’ is het grote motto van dit decennium. De razend
populaire Scandinavische thrillers en detectives zijn ervan doortrokken,
Bruce Springsteen roept van de podia over de hele wereld ‘Born in the
USA’, en iedereen zingt mee: Place Matters.
Mijn tweede kanttekening ligt bij Jensma’s benadering van het begrip
nostalgie. Ik ben het met hem eens, je moet er niet aan toegeven, je moet
niet achteruit lopend de toekomst betreden. Maar ik neem nostalgie als
verschijnsel wel hoogst serieus. Het is immers, op de keper beschouwd,
een heimwee in de tijd. Als zo’n fenomeen op grote schaal plaatsvindt
– en dat doet het in Friesland − dan betekent het dat een groot deel van
de bevolking, inclusief veel jongeren, zich niet werkelijk thuis voelt in de
huidige tijd. Nostalgie kan leiden tot de vreselijkste kitsch, tot nepperige
binnensteden, tot pseudo kasteeltjes in een weiland voor Mantgum en
andere dommigheid. Maar het hoeft niet altijd iets verwerpelijks te zijn.
Integendeel, het is ook een vorm van rebellie tegen een modernisering
waarin veel zaken van waarde verloren zijn gegaan. Nostalgie heeft, anders
gezegd, ook een politieke en utopische dimensie – al is die vooral gericht op
het verleden. Het is een vorm van gekooid conservatisme, en met wat meer
gezond conservatisme is helemaal niets mis, zeker in deze tijden.
Mijn derde probleem ligt bij de context van Jensma’s probleemstelling.
Friese bestuurders, en ook veel Friese media en opiniemakers, hebben
de neiging om vrijwel alle kwesties die zich hier voordoen te beschouwen
alsof ze los staan van iedere niet-Friese context. Neem de krimp. Overal ter
wereld komen krimpgebieden voor, van Detroit tot Kerkrade, van Dokkum
tot Leipzig. En overal wordt dezelfde cyclus gevolgd: eerst paniekerige investeringen in wegen, infrastructuur en grootschalige PR-projekten, daarna
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volgt langzaam een soort acceptatie, en eindelijk staat men dan open voor
de simpele wijsheid die geldt voor elk krimpgebied, waar ook ter wereld:
zorg hoe dan ook dat de voorzieningen op peil blijven. Daar is veel over
geschreven, boekenplanken vol.
Dit alles lijkt de Friese bestuurders te ontgaan. Ze doorlopen opnieuw
weer die hele, grotendeels, zinloze cyclus. Sterker nog, terwijl Groningen en
Drenthe volop bezig zijn met de voorzichtige ontwikkeling van een NoordNederlandse – Noord-Duitse steden-as, kruipt Friesland in zijn schulp en
is slechts met de grootste moeite tot samenwerking te brengen, angstig
dat het Fries-eigene op welke manier ook verloren gaat. Friesland ligt niet
alleen perifeer, het maakt zich ook perifeer, in deze tomeloze op zichzelf
gerichtheid.
Diezelfde innerlijke oriëntatie kenmerkt het betoog van Jensma – althans
in dit essay, ik begrijp dat hij er tegenwoordig anders tegenaan kijkt. Sterker
nog, bij gebrek aan een internationale en zelfs nationale context laat hij
halverwege zijn betoog opeens ‘de vreemdeling’ deze Friese binnenwereld
binnenstappen, de ‘forens’, de buitenstaander die niet intens verbonden is
met de economie en de geschiedenis van het dorp en van Friesland, zoals
eerdere generaties. ‘Hij is, kortom, niet in deze gemeenschap – de Fryske
Mienskip – ingegroeid en kijkt er slechts van buitenaf naar.’ Toch wil ook die
buitenstaander, schrijft Jensma, vechten voor zijn plek en voor zijn Friese
ideaalbeeld, dat zich vooral manifesteert in het Friese landschap. ‘Geert Mak
is er natuurlijk het bijna karikaturale voorbeeld van.’
Tsja.
Laten we het houden bij mijn standpunten over deze kwesties. Het is
jammer dat Jensma, meestal belezen en goed geïnformeerd, daar zo’n potje
van maakt. Als hij eens een blik had geworpen in, bijvoorbeeld, mijn bundel
De Goede Stad en in de essay’s en lezingen uit de periode dat ik de Wibautleerstoel bekleedde aan de Universiteit van Amsterdam, dan had hij zijn
stuk niet met deze passages ontsierd.5
Wat vind ik dan wel?
Allereerst ben ik sterk beïnvloed door de discussies over stadsvernieuwing
en stadsherstel, en met name door de spanning tussen behoud en noodzakelijke vernieuwing, in het Amsterdam van de jaren zeventig en tachtig. Een
discussie die ik zich zie herhalen in Friesland. In het toenmalige Amsterdam
– en dat gold trouwens ook voor een aantal andere historische steden, in
binnen- en buitenland − kwam het regelmatig tot hevige botsingen tussen
twee waardesystemen, twee denkwijzen, rond het fenomeen stad. Aan de
ene kant was er het negentiende en twintigste-eeuwse idee van de stad als
praktische machine, een samenstel dat geen hogere betekenis heeft dan
dat het functioneert als optelsom van diverse onderdelen: wonen, werken,
mobiliteit, recreatie en nog zo wat. Daartegenover ontstond aan het eind
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van de twintigste eeuw het zogenaamde ‘organische’ waardesysteem, een
denkmodel waarin de stad werd gezien als een ecosysteem, een stelsel van
evenwichten, een dynamische chaos. Het model paste uitstekend bij de
mentaliteit van die periode: individualistisch, maar tegelijk zoekend naar
nieuwe vormen van traditie en collectiviteit. Uiteindelijk heeft Amsterdam
daarin een goed evenwicht weten te vinden, met verbluffende resultaten:
de oude binnenstad, grotendeels behouden volgens het organische model,
hoort naast Schiphol tot de meest innovatieve en profijtelijke delen van de
regio. Ik leerde zo dat behoud prima kan samengaan met moderniteit en
nieuwe dynamiek. Dat geldt ook voor het Friese landschap. En het tegendeel
leerde ik ook: pure, kale functionaliteit is de dood in de pot.
Ik leerde ook veel van de pioniers op het terrein van stadsherstel en
landschapsbehoud. Zij zagen, zonder uitzondering, de zorg voor het
landschappelijk en cultureel erfgoed als een vorm van zelfrespect, als een
kwestie van civilisatie. Ze zagen die zorg als het koesteren van een omgeving
die een context geeft, zowel aan het verleden als aan de toekomst, een
omgeving waarin burgerschap in de klassieke zin kon blijven bloeien. En,
omgekeerd, ze beschouwden het nodeloos verwoesten van dat erfgoed als
een vorm van barbarij. Ook die opvatting deel ik. Het ging, en het gaat nog
steeds, in de woorden van de Limburgse monumentenpionier Victor de
Stuers, ‘om ons fatsoen als natie’.6
Daarbij komt een ander aspect: de absolute waarde van bepaalde mooie
dingen, van bepaalde vormen, van bepaalde verhoudingen en maatvoeringen zelfs. Ik sta hierin diametraal tegenover Jensma, die schoonheid
enkel ziet als een vorm van individuele beleving. Waarom loopt de hele
wereld te hoop om, bijvoorbeeld, de grachtengordel van Amsterdam en de
Verboden Stad van Beijng te bewonderen? Niet in de laatste plaats omdat
de schaal en de maatvoering van beide projecten perfect zijn. Waarom kan
een kind zien dat de verhoudingen van de ingangen van de parkeergarage
op het Oldehoofsterkerkhof van geen kant kloppen, en waarom zijn de bijna
postmoderne bruggen van een architect als Rein Hofstra een sieraad in het
Friese landschap? Om precies dezelfde reden. Dat heeft niets met ‘stolp’ of
‘nostalgie’ te maken, maar simpelweg met de basisbeginselen van architectuur en vormgeving.
In Jensma’s benadering zou je het Friese landschap bijna als ‘onverschillig’ kunnen betitelen, maar dat landschap is helemaal niet onverschillig. Het bestaat uit overgeleverde waarden en nieuwe elementen, en het
kenmerkende van het landschap is juist dat er een verband bestaat tussen
beiden. Verhouding en omvang, en ritme en maatvoering spelen daarin een
grote, zo niet doorslaggevende rol. Die redelijk harmonische verhoudingen
bepaalden vanouds de esthetiek ervan. Contrasten kunnen daarbij welkom
zijn, maar als die uitzondering regel wordt en de afmetingen totaal niet meer
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in verhouding staan tot de rest van de bebouwing degradeert het landschap.
Dat proces is nu in volle gang.
We horen beleidsmakers met tranen in de ogen oreren over de schoonheid
van het Friese landschap. Maar het landschap zelf spreekt andere taal. Het
vertelt niet over vernieuwing en innovatie, maar over een zich razendsnel
voltrekkende verrommeling, met name in de Greidhoek, een Brabantisering
van het landschap waartegen nauwelijks een dam wordt opgeworpen – zelfs
simpele maatregelen als het omringen van nieuwe schuren en stallen met
boomwallen worden systematisch ontdoken en niet gehandhaafd. Overal
wordt het toerisme gestimuleerd met nieuwe fietspaden en vaarroutes, maar
wat ze ontsluiten kun je soms geen landschap meer noemen. Het is een
agrarisch industrieterrein. Wie van Friesland en het Friese landschap houdt
snijdt dat door de ziel.
Natuurlijk, er moet hier gewerkt worden. Friesland is geen Anton Pieckplaatje. Maar niet alles hoeft, moet en kan. De waarde van het landschap zelf
is ook een belang, en niet zo’n kleintje ook. In andere provincies, Overijssel,
Drenthe en Gelderland voorop, wordt dat landschap bewaakt, wordt telkens
weer een afweging gemaakt tussen economische en esthetische waarden,
wordt daar minstens over nagedacht. In Friesland lijkt die afweging niet te
bestaan. Atelier Fryslân, de werkplaats waar met opvallende creativiteit en
professionaliteit oplossingen werden ontwikkeld voor dit soort dilemma’s,
werd na vier jaar alweer de nek omgedraaid. Geen boodschap aan. Over
de Friese taal wordt, terecht, veel gesproken. Rondom het Friese landschap
hang een pijnlijke stilte. Het is geen trauma, maar een open wond.
Hoe komt dat? Hoe is het mogelijk dat dit zoekproces tussen verleden,
heden en toekomst, tussen een functionele en een organische benadering
van dorp, stad en vooral landschap hier in Friesland zo gebrekkig plaatsvindt?
Voor een groot deel heeft dat te maken met het Friese politieke klimaat.
Zo langzamerhand ben ik daarover somber gestemd: deze provincie is, als
het erop aankomt, zo regentesk en gezagsgetrouw dat kritische bijdragen
meestal van de aardbodem verdwijnen alsof je ze in een bak met modder
gooit. Plop. En de orde herstelt zich weer. Kijk eens wat er gebeurd is met de
landschappelijke discussie rond de Centrale As, met al die zinnige alternatieven die naar voren werden gebracht: het bestuurlijke antwoord was enkel
prestige en hakken in het zand. En het Fryske Gea moest verdomd uitkijken,
anders raakte de instelling zijn subsidie kwijt. Een uiterst effectieve strategie,
trouwens, want iedere lust om je in deze provincie in het publieke debat
te mengen wordt zo vakkundig versmoord en kapotgezwegen. Plop, en de
modder sluit zich weer. Wat zou ik een gat in de lucht springen als ik ongelijk
had.
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Onlangs zat ik onder het gehoor van de president van de centrale bank
van een groot Afrikaans land, en hij zei iets wat me aan het denken zette.
Hij zei: ‘Als intelligente, goed opgeleide en goed geïnformeerde mensen tot
totaal irrationele beslissingen komen is er meestal iets anders aan de hand.
Dan spelen andere krachten een rol. Wij noemen dat corruptie, jullie hebben
daar mooiere woorden voor, maar het komt op hetzelfde neer.’
De Europese bankiers en financiers in het gezelschap moesten stevig
slikken, maar zijn uitspraak deed me, gek genoeg, ook aan Friesland denken.
Waarom? Niet omdat er hier zoveel met geld wordt geschoven – al moet je
dat ook niet helemaal uitsluiten, juist in zijn relatieve ‘onschuld’ kan een
regio als Friesland daarvoor extra kwetsbaar zijn. Nee, het is vooral sociale
corruptie waardoor Friesland hevig uit zijn evenwicht wordt getrokken, de
corrumperende werking die uitgaat van intense sociale verbanden, kleine
‘incrowds’, de behoefte om ‘erbij te willen horen’, de angst om als ‘dwarsligger’ te worden beschouwd en te worden uitgesloten.
Overal is wel eens wat, maar hier zijn de verhoudingen soms volstrekt
zoekgeraakt. De economische belangen van bepaalde groepen houden
deze regio klemvast in de negentiende en de eerste helft van de twintigste
eeuw eeuw. Ik denk hierbij met name aan de nog altijd machtige boerenlobbies en vooral ook aan de lobbies van beton, asfalt en steen. De ‘zachte’
belangen delven daarbij stelselmatig het onderspit. Wel plannen voor een
peperdure ongelijkvloerse kruising bij Hilaard, maar geen geld meer voor
de bibliotheekbus in de omliggende dorpen. Wel miljoenen spenderen aan
theaters, musea en andere culturele nieuwbouw, maar de inhoud vergeten.
Wel een vierbaansweg naar Moddergat en omgeving, maar tegelijk het
locale ziekenhuis van een krimpgebied dichtgooien en tevreden doorpruttelen op een internet dat, althans in het buitengebied, voortsukkelt als de
trekschuit door de Dokkumer Ee. Hou toch ’s op met al dat gebluf, denk
je dan als betrokken toeschouwer, maak eerst eens gewoon je basisvoorzieningen in orde voor de eenentwintigste eeuw. Of is het allemaal
onzekerheid?
Wat zou er dan wel moeten gebeuren?
Rond 2005 mocht ik een paar keer deelnemen aan de reeks interne discussies
die het provinciale bestuur organiseerde rond de vraag waar het heen moest
met Friesland in de komende eeuw, en met het noorden in het algemeen.
Er hingen bakken met geld boven de regio – onder meer afkomstig van de
Nuon −, en het was toen iedereen duidelijk dat niet moest worden toegegeven aan de bijbehorende verleidingen: teveel asfalt en beton, teveel wilde
en utopische projecten. Het waren buitengewoon zinnige discussies die
toen werden gevoerd, en ik was diep onder de indruk. Die discussies zouden
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weer op de rails gezet moeten worden, want de vraagstukken van toen zijn
nog steeds levensgroot aanwezig.
Van groot belang daarbij is om Friesland, en de Friese uitdagingen, ook
eens in een andere context te bekijken, vanuit een ander perspectief.
Die nieuwe context heeft, allereerst, te maken met de tijd. We moeten
beseffen dat rond de overgang van de twintigste naar de eenentwintigste
eeuw werkelijk een ander tijdvak is begonnen, met andere problemen,
andere prioriteiten maar ook met totaal nieuwe mogelijkheden. Laat ik
duidelijk zijn: ook ik vind dat bepaalde knelpunten in het traditionele
verkeer hoognodig uit de wereld moeten worden geholpen, dat de spits in
Leeuwarden geen pretje is, dat de rotonde bij Joure vastloopt, dat Burgum
bevrijd moet worden van alle overlast en dat Dokkum een betere verbinding
verdient. Maar de hoofdprioriteiten liggen, naar mijn gevoel, elders.
Friesland is vanouds eigenlijk een over dorpen uitgesmeerde stad. Veel
dorpen hadden hier altijd al een enigszins stedelijk karakter, en ze waren
door de vele waterwegen veel sterker met elkaar en met de rest van de
wereld verbonden dan doorsneedorpen elders. Internet maakt het mogelijk
om die functie weer te herstellen. Sterker nog, het maakt het voor steeds
meer stedelingen mogelijk om te gaan werken en wonen op de plek waar
ze dat het liefste doen en waar de kwaliteit van bestaan hoger is dan in de
stad, een situatie voor de eeuwwisseling vrijwel onmogelijk was. De stad is,
met andere woorden, steeds meer virtueel geworden, en dat geldt ook voor
talloze stedelijke functies.
‘Interconnectivity’ is een van de sleutelwoorden voor deze nieuwe eeuw,
de mogelijkheid om met miljoenen draden verbonden te zijn met de rest
van de wereld. Dat gaat op voor grote naties als de Verenigde Staten, het gaat
ook op voor een betrekkelijk kleine regio als Friesland. Het betekent wel dat
Friesland zich daarop moet instellen. Het idee van een toenmalige gedeputeerde om de nodige Nuon-gelden te investeren in de snelle aanleg van een
glasvezelnet tot in de verste uithoeken van de provincie was in dat licht een
buitengewoon verstandig plan. Tot mijn vreugde wordt dat idee nu gelukkig
weer uit de kast getrokken. Er is, na alle vertraging, haast mee gemoeid.
Bij die nieuwe rol van het Friese platteland als – deels – uitgesmeerde
stad hoort eveneens een andere benadering van het landschap. Het Friese
landschap is een eeuwenoud cultuurlandschap, gebieden als de Greidhoek,
stug en lieflijk tegelijk, zijn zelfs ronduit uniek, zoiets kom je nergens ter
wereld tegen. Vanuit welke beleving ook, het landschap vormt een deel
van de identiteit van Friesland, het is ook een deel van de kracht van de
provincie, en het dient als zodanig gekoesterd te worden.
Op dit terrein heeft Friesland een forse achterstand in te halen. Het
creatieve werk van Atelier Fryslân moet snel weer worden opgepakt, wat mij
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betreft zelfs met aanzienlijk meer middelen en bevoegdheden dan voorheen.
En liever vandaag dan morgen.
Ik gebruikte zonet met opzet het woord ‘koesteren’: ik pleit niet voor een
nostalgische Anton Pieck-benadering van het landschap, niet voor ‘de stolp’
waarover Goffe Jensma het had. Ik pleit wel voor meer discussie over het
landschap, voor meer vragen naar zaken die nu maar al te vanzelfsprekend
worden geaccepteerd.
Wie ‘bewaakt’ hier eigenlijk nog het landschap? Waarom worden,
bijvoorbeeld, zelfs die paar simpele regels over bomen en beplanting
rondom schuren en stallen zo gebrekkig gehandhaafd en zelfs losgelaten?
En zijn bepaalde maatvoeringen van stallen – hoogte, lengte – werkelijk
altijd nodig? En wat gebeurt er met al die oude stallen en schuren die het
landschap verrommelen, is het werkelijk niet mogelijk om daar systematisch iets aan te doen, zoals in andere provincies allang gebeurt? Of wordt
het Friese buitengebied langzamerhand één grote caravanstalling? En is het
niet een idee om die prachtige filosofie van de Harlingse Hein Buismanstichting – en ook elders zijn dergelijke initiatieven gaande – uit te breiden
over heel Friesland, en op provinciaal niveau een systematische campagne
te beginnen om monumentale boerderijen en dorpsaanzichten te behouden
en te restaureren? Het duurt even voor dat je het ziet, maar Harlingen leert
– net als bijvoorbeeld Stadsherstel en Diogenes in Amsterdam − dat in twee,
drie decennia heel wat mogelijk is.
Een ander onderdeel van die nieuwe context heeft te maken met de ruimte.
Friesland is een onlosmakelijk onderdeel van Europa. Niet in het isolement
ligt de toekomst, maar in de integratie van de Friese ‘eigenheid’ in een veel
breder geheel. Ook dat zullen we onder ogen moeten zien. Natuurlijk, het
is een eer – en een stevige verantwoordelijkheid – om voor één jaar de titel
Culturele Hoofdstad van Europa te mogen dragen. Toch ligt het werkelijke
belang van Friesland op lange termijn in de versterking van de banden
binnen Noord-Nederland en, net als de Groningers allang doen, in een veel
steviger investering in de relatie met Noord-Duitsland.
In al deze discussies speelt de pers een vitale rol. Te vaak valt het gesnurk
van de Friese media tot in Jorwert te horen. Hun rol is echter duidelijk:
het, mede, weer op de rails zetten van deze discussies, het regisseren van
het debat, het stellen van vervelende maar uiterst nuttige vragen. Ook op
dit terrein mag het ‘ons-kent-ons’ wel wat meer worden doorbroken. Het
Amsterdamse Parool beschreef onlangs in een lange serie artikelen de
talloze politieke, sociale en zakelijke verbanden achter een mega-project
als de Amsterdamse Zuid-As, plus de bijbehorende deals, voor en achter
de schermen. Zo hoort het. Waarom zie ik zulk journalistiek spitwerk – een
enkele uitzondering daargelaten − nooit in de Friese pers? Bijvoorbeeld, om
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bij de Centrale As te blijven, over de onderlinge verbanden en belangen die
speelden rond de aanleg van deze bizarre vierbaansweg. Zakelijk en privé?
Ik brand van nieuwsgierigheid.
Wij allen, zoals we hier zitten, moeten ervoor zorgen dat er eindelijk
weer een publiek debat ontstaat over de zaken waar het werkelijk om gaat
in Friesland. We moeten zorgen dat die bak met modder weer helder wordt.
Nee, de Friezen moeten niet getraumatiseerd terneer zitten. Ik zou zeggen:
ten strijde!

a
Noten
* Dit is een bewerking van een lezing voor het Koninklijk Fries Genootschap, gehouden op
23 november 2012 onder het thema: ‘Haalt Friesland 2034?’

1 Goffe Jensma, ‘Plat land, diepe geschiedenis’. 2 Benedict Anderson, Imagined
Communities. 3 Eric Hobsbawm en Terence Ranger (red.), The Invention of Tradition.
4 Brooks, The Social Animal. 5 Geert Mak, De goede stad. 6 Jos Perry, Ons fatsoen als
natie.
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All change?
The end of a metalworking tradition in early
medieval Frisia
M A R C US R O XB U R G H , H A N S H U I S MA N AN D B E RTIL VAN O S

Introduction
It is widely understood that from the seventh century onwards Frisian
merchants were significantly involved in interregional trade around the
North Sea. This also appears to be the case along the rivers of the hinterlands of what is now North-West Europe, which stretch deep into the
Frankish empire.1 The materials that were traded across these routes were
probably quite diverse, including many finished goods and raw materials
that are now invisible to us due to the passage of time. One type of item that
is still available for us to study are the large number of copper-alloy fibula
(or brooches) that have been found on or around the terps of Frisia. These
items are commonly understood to have been used to hold items of clothing
together such as cloaks and dresses.2
Most artisanal goods produced locally in Frisia – as elsewhere – at this
time could have been traded over large distances if demand was high
enough. Brooch production as per other copper-alloy items could have
been undertaken on a considerable scale even with the technologies
available at the time.3 The production of these kind of goods, the distances
traded and the quantities made available in any one area were considered
by Chris Wickham as important indicators when assessing the complexity
of a regional economy. Changes in production scale for example may be
regarded as evidence for economic change.
Very little is known as yet about metalworking and brooch production
in Frisia or their role in the early medieval economy of North West Europe.
The raw materials needed for brooch production in bronze (melting copper
with tin) and brass (copper with zinc) should have been readily accessible to
metalworkers in the region. For example the two main tin producing areas
in medieval Europe were Cornwall in England and the Erzgebirge mountains
on the border of southern Germany.4 One source therefore would have
been through North Sea trade routes and the other through the hinterland
perhaps via the Rhine.5 The closest source of zinc (for casting in brass) in
the medieval period would have been within the Frankish hinterland at la
Calamine in Belgium.6
To better understand the organisation of metal craft production within
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the region, a large scale compositional analysis was undertaken of over six
hundred early medieval brooches, recovered by metal detectorists in the
north of The Netherlands. The analysis was undertaken in January 2013
by Universiteit Leiden and the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
using the handheld X-ray fluorescence (hhXRF) device that would attempt to
measure the ratios of copper, lead, tin and zinc and therefore determine the
overall compositions of the items. This technique was chosen because of its
ability to quickly measure very large numbers of artefacts in a non-destructive
manner and in doing so provide an idea of how standardized (or varied)
the alloy compositions were over many hundreds of items. By comparing
compositional and morphological variables over a wide geographic area
and comparing them to theoretical organizational structures, models for the
organisation of metal craft production could be proposed.
The archaeological excavations at Wijnaldum produced some limited
evidence of metal production on its terps,7 but the large quantities of certain
brooch types found by metal detectorists also suggest that copper-alloy
items could have been made locally.8 But equally, being small and easily
portable they could have been produced elsewhere and arrived in Frisia
as finished products. There is a little documentary evidence that metalcraft production at later ecclesiastical centres within the Frankish empire
included weaponry, a commodity carefully documented by the royal elite.9
However, most metal objects from the early medieval period have been
found with little context to the sites from which they were produced. An
important question that arises therefore is just how local was the production
of many of these highly mobile items? Could we learn more about local
production and object mobility if craftsmen were found to exercise different
choices of alloys on a local through regional scale? Specifically if the results
of the analysis was compared both chronologically and typologically over a
wide geographic area?
Background
Reasons for any chronological changes in alloy composition could be sought
through the historical records. For example the annexation of Frisia into the
Carolingian empire in the mid eighth century may also have had a lasting
impact on the way craft production was organized, possibly through changes
it brought to Frisia’s internal economy and its external trading relationships with other regions. This annexation also saw the permanent reintroduction of Christianity to Frisia, as testified by the proliferation of Christian
symbolism seen on the brooches from this time onwards. There is historical
evidence for support (in terms of material goods) being given by Frankish
lords to the missionaries and the newly establishing churches, including
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gifts of one tenth of royal properties and their associated incomes.10 The
protection that these properties offered to trade along the important water
routes through Frisia and its control through tolls and taxes is also considered to be a key factor in the success of Frisian trade.11 Therefore both trade
and production, in terms of finished brooches and the raw materials could
have become overseen or controlled to some extent through an ecclesiastical elite.
In his attempt to model craft production Adriaan Verhulst went on to
suggest that whilst artisan activities were mainly located around abbeys,
royal courts, large estates and urban centres, a smaller proportion of
travelling artisans existed that could have been less regulated than those
living within more static environments.12 But the exact nature of these craft
activities and the social position of the artisans who produced them is still
attracting some debate.13 However, different organisational structures for
artisan activities must have existed. Anders Söderberg attempted a classification for them differentiating between casting at, or by:
a) Permanent administered urban production sites.
b) Merchants, whilst travelling, producing simple ingots and weights.
c) Super-regional permanent workshops, with the products destined
for periodic markets.
d) Royal centres, possibly with craftsmen engaged as bondsmen.
e) Infrequently used primitive workshops, socially determined and
exhibiting little experimentation.
f ) Domestic households, non-professional, including simple jewellery
and repairs.14
As will be shown below, hhXRF can be useful when studying classification
and typology. The objectives of this study therefore were twofold. First,
could compositional data provided by hhXRF detect evidence for regional or
chronological changes in copper-alloy use, or detect the deliberate control
of composition within typological groups? Subsequently, could the results
be applied to further our knowledge of craft production, trade and the
economy of early medieval Frisia?
Material
The bulk of the brooches analysed here came from the Zijlstra and Regtop
collections stored at the Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Geographically speaking the Zijlstra and the Regtop collections present finds from the
province of Friesland and Groningen respectively and can be considered to
come from the areas marked on the map on the next page (Fig. 1).
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Figure 1. Palaeogeographic map of the Netherlands c. 0 AD, with indication of the origin of the
brooches investigated

As a comparison a much smaller collection recovered by Olaf Langendorff
(from Naarden, approximately 150km south) was also included. There were
532 brooches from the Zijlstra collection of which 161 dated from the late
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Figure 2. Typical brooches of the 5th to 8th Centuries

Figure 3. Typical brooches of the 8th to 12th Centuries

fifth to the early eighth centuries. From the Regtop collection there were
64 items, three of which dated to the late fifth to early eighth century. The
Naarden collection contributed a further 36 brooches all of which were dated
from the late eighth to early twelfth centuries (see Figs. 2 and 3 for examples).
The brooches are a common type of artefact found by archaeologists and
have been the subject of typological study long before metal detector enthusiasts started recovering them in the large quantities seen in recent decades.
The wealth of scientific study can be traced back to the eighteenth century.15
For the early Germanic typologies including Cruciform, Radiate and SquareHeaded brooches, reference can be made to publications by Åberg, Salin
and Reichstein.16 For the later periods including the Domburg, equal-arm
and Carolingian-Ottonian period disc brooches the authors Bos, Capelle,
Hübener and Frick have also provided useful studies.17
Methods
As mentioned above, a hhXRF was used to analyse the composition of the
copper-allow brooches. The same settings on the hhXRF analyser were
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selected and used throughout the data gathering phase to reduce the
potential for bias. Furthermore, the analyser was mounted on a portable test
bench on site at the artefact repositories to provide a consistent operating
environment.
The resultant alloy ratios would be compared visually using scatter plot
diagrams to check for patterning. This method of analysis had already
proven itself effective in previous XRF studies of Roman brooches found in
Britain where alloy compositions were grouped along typological lines. An
XRF analysis of Roman, copper-alloy brooches found in Romania demonstrated the technique’s ability to identify the metal elements within the
brooches and so aid their classification into types. A more recent and local
project from an excavation in Hallum analysed a third century hoard of 1400
scrap copper-alloy pieces with hhXRF and successfully matched fragments
of Roman cauldrons into typological groups.18
The use of the ternary plot diagram of tin versus zinc versus lead was of
particular importance as these metals were deliberately added to copper by
craftsmen to produce a bronze or a brass alloy. The descriptions of different
alloy ratios were subsequently adopted from Bayley and Butcher’s analysis
to provide a continuity of terminology (Fig. 4).19
Results
The resulting ternary diagrams suggested that brooches from the fifth to
eighth century were predominantly cast from leaded bronze and leaded
gunmetal (Fig. 5). The results for the brooches from the late eighth to early
twelfth centuries however revealed a major shift in composition, a move to
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Figure 5. Compositional
ratios - 5th to 8th Century

Figure 6. Compositional
ratios - 8th to 12th Century

leaded brass and leaded copper away from the compositions of the previous
centuries (Fig. 6).
Of particular interest was the result for the small equal-arm brooche
category which showed itself to be compositionally typical of the late
eighth to early twelfth centuries, but with an exception. A subgroup with a

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 25

13-11-14 13:45

26

MARCUS ROXBURGH, HANS HUISMAN AND BERTIL VAN OS

Figure 7. Compositional
ratios: Equal-Arm brooches
(circles = 'Heavy Bow')

‘heavy bow’ was observed as being composed of leaded bronze (Fig. 7). Bos
suggested that this ‘heavy bow’ may date from the sixth to seventh centuries
as examples were found in an archaeological context in the cemetery at
Oosterbeintum.20 Our observations therefore support the claim that this
subgroup belong to an earlier period.
Discussion
Our observation that up until the eighth century, brooches were composed
of leaded bronze, suggest that tin was the preferred ingredient in copper
alloy production at that time. The results indicate that there was a major
shift in alloy composition from the late eighth century onwards. Zinc
appears to permanently replace tin as a preferred added ingredient.
Frisian traders may have been in a very good position to source tin and
zinc (perhaps as bronze or brass ingots) from various routes, as indicated
above. It is less likely for example that brass would have been sourced from
England as zinc is not mined there. Bronze (made with tin) on the other
hand could have. A change to production using brass instead of bronze
could be an indication of a change in trade direction, perhaps in favour
of the hinterlands rather than through the traditional coastal routes. The
timing of this change coincides with and may be evidence of an increased
ecclesiastical control placed on trade within Frisia after its annexation into
the Frankish empire. Certainly brooches at this time witness the change
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with an overwhelming adoption of Christian motifs. Furthermore, if the
missionaries and newly formed Churches in the region owed an allegiance
to an ecclesiastical elite within the Frankish hinterland, then it is possible
that they also brought their trade links with them, perhaps evidenced in a
demand for brass in brooch production.
A fundamental observation of the eighth century change was just how
widespread and permanent it was. Söderberg’s models for permanent
administered urban production sites (a), super-regional permanent
workshops (c) and royal centres (d), all exhibit strong elements of organisation and hence control. Therefore a change of composition could be
relatively easy to initiate, especially if the flow of raw materials through
merchants (model b), was linked to the demand of these larger production
sites. This change would most likely have been approved by the controlling
elite, perhaps by those in a position to govern commercial exchanges.
This widespread and permanent change in composition, when associated
with these organisational models, also supports an argument that the
brooches could have been mass produced elsewhere, perhaps somewhere
in the Frankish hinterland. The strong elements of control seen here both
compositionally and morphologically would favour a regional or even super
regional production model. This scenario however would mean that a local,
Frisian brooch tradition (casting in bronze) was quickly and permanently
curtailed in favour of the imported Frankish items.
In contrast, the results for the fifth to eighth century brooches indicated
less compositional control within typological groups, suggesting a much
wider tolerance for acceptable mixing ratios. The broader scatter of measurements seen in fig. 7 may suggest more varied and localised production
in this earlier period, with individual workshops exercising more choice,
perhaps reflective of more simple craft organisation under smaller tribal
aristocracies. This scenario enables us to consider Söderberg's models for
merchants, casting whilst travelling (b) and casting at infrequently used
primitive workshops (e) as possibilities for brooch production. This model
means that production could be more socially determined, more mobile
and more infrequently cast.
However, another interpretation could be that individuals working within
larger production centres e.g. Söderberg’s models for permanent administered
urban production sites (a), super-regional permanent workshops (c) and royal
centres (d), chose (or were allowed) to work within wide tolerances, perhaps
at centres producing goods for a market. Where compositional ratios seem to
cluster in the scatter plot diagrams it may be due to a continuity of choice −
perhaps a socially transmitted tradition via parental teaching or apprenticeship.
In all cases the mixing ratios may well have been influenced by the availability
of raw materials whereby a shortage of one ingredient could have been supple-
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mented by another (such as lead), making decisions more opportunistic and
therefore producing a wider variation of ratios in the scatter plot diagrams.
Conclusions
The research presented here was dependent on whether hhXRF as a
technique had the potential to see measureable differences in composition. This was subsequently shown to be the case and therefore we were
able to look at the level of control exercised by craftsmen by comparing a
large number of measurements to their typological groups. The results
identified chronological changes in composition especially in the transition
from bronze to brass production sometime in the late eighth century. The
results also suggest a higher level of compositional control from this period
onwards and both observations may be linked to the socio-political changes
that were underway in Frisia at the time. Whilst this technique has not yet
been able to identify ‘local’ Frisian brooch production in a geographical
sense, the results suggest that it was more likely to have been present in the
fifth to eighth centuries. From the late eighth century onwards the possibility that brooches were made at a regional or indeed a super-regional level
(i.e. somewhere in the Frankish hinterland) should also be considered.
Overall this hhXRF analysis was extremely effective. An opportunity
now exists to enlarge the scope of this research by adding measurements
from brooches found in a wider geographic area. More measurements are
now being taken from many other types of early medieval objects found in
Friesland and Groningen in order to better understand the introduction of
brass and to improve the dating of this change. Over the next four years the
aim is to expand outwards by collecting data from the rest of the Netherlands and then strike south and east into the hinterlands of the Frankish
empire. This will in time greatly add to our understanding of metal-craft
production in early medieval Europe.

u
Notes
1 Hodges. Dark Age Economics: Origins, 87. 2 Owen-Crocker, Dress Anglo-Saxon
England; Kershaw, Viking identities. 3 Wickham, Framing the Middle Ages, 700. 4
Penhallurick, Tin in Antiquity. 5 Verhulst, The Carolingian Economy, 11; Hodges,
Dark Age Economics: A new Audit, 108. 6 Boni & Large, Zinc Mineralisation, 715. 7
Nijboer & van Reekum, Scientific analysis, 17. 8 Schoneveld & Zijlstra, The Wijnaldum
brooch, 200; Bos, Medieval brooches, 449. 9 Verhulst, The Carolingian Economy, 79. 10
Besteman, Carolingian Medemblik, 46. 11 Verhulst, The Carolingian Economy, 133. 12

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 28

13-11-14 13:45

ALL CHANGE? THE END OF A METALWORKING TRADITION IN EARLY MEDIEVAL FRISIA

29

Verhulst, The Carolingian Economy, 84. 13 Callmer, North-European trading centres.
14 Söderberg, Metallurgic ceramics as a key to Viking Age workshop organization, 116.
15 Åberg, The Anglo-Saxons in England, III. 16 Åberg, The Anglo-Saxons in England;
Salin, La civilisation merovingienne; Reichstein, Die kreuzförmige Fibel. 17 Bos,
Medieval brooches Part I: Small Equal-Armed Brooches; Part II : Disc Brooches. Also,
Capelle, Die frühgeschichtlichen Metallfunde; Frick, Karolingisch-ottonische Scheibenfibeln; Hübener, Gelicharmige Bügelfibeln. 18 Ghisa et al., Study of Some brooches;
Caspers, Scrapheap Challenge Hallum. 19 Bayley & Butcher, The production of brass in
antiquity. 20 Bos, Medieval brooches Part I: Small Equal-Armed Brooches, 459.

Literature

a

Bayley, J. & Butcher, S., The production of brass in antiquity with particular reference
to Roman Britain. In: P.T. Craddock (ed), 2000 Years of Zinc and Brass (London
1998).
Besteman, J.C., Carolingian Medemblik, Berichten van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek 24 (1974), 43-106.
Boni, M. & D. Large, Nonsulfide Zinc Mineralisation in Europe: An Overview,
Economic Geology 98 (2003), 715-729.
Bos, J., Medieval brooches from the Dutch province of Friesland (Frisia): a regional
perspective on the Wijnaldum brooches. General introduction, Palaeohistoria 47/48
(2006) 447-454.
Bos, J., Medieval brooches from the Dutch province of Friesland (Frisia): a regional
perspective on the Wijnaldum Brooches. Part I: Small Equal-Armed Brooches,
Palaeohistoria 47/48 (2006) 455-477.
Bos, J., Medieval Brooches from the Dutch province of Friesland (Frisia): a regional
perspective on the Wijnaldum Brooches. Part II : Disc Brooches, Palaeohistoria
47/48 (2006) 709-793.
Callmer, J., North-European trading centres and the Early Medieval craftsman.
Craftsmen at Åhus, north-eastern Scania, Sweden ca. AD 750-850+. Central Places
in the Migration and the Merovingian Periods 6 (2002) 125-157.
Caspers, S., Scrapheap Challenge Hallum: Archaeometalurgical investigation of a 3rd
century bronze hoard (Master’s Thesis Vrije Universiteit) (Amsterdam 2010).
Capelle, T., Die frühgeschichtlichen Metallfunde von Domburg auf Walcheren
(’s-Gravenhage 1976).
Frick, H. J., Karolingisch-ottonische Scheibenfibeln des nordlichen Formenkreises. In:
M. Muller-Wille & K. Schietzel (eds), Offa 49/50 (1992) 243-409.
Ghisa, V., I.V. Popescu, M. Belc & A. Ene, Study of Some brooches Discovered At TomisConstanta, By X-Ray Fluorescence Technique, Romanian Journal of Physics 53
(2008) 557-562.
Hodges, R., Dark Age Economics: The origins of towns and trade AD 600-1000 (London
1982).
Hodges, R., Dark Age Economics: A New Audit (London 2012).
Hübener, W., Gelicharmige Bügelfibeln der Merowingerzeit in Westeuropa. Madrider
Mitteilungen 13 (1972) 211-269.

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 29

13-11-14 13:45

30

MARCUS ROXBURGH, HANS HUISMAN AND BERTIL VAN OS

Kershaw, J.F., Viking identities: Scandinavian Jewellery in England. (Oxford 2013).
Owen-Crocker, G., Dress in Anglo-Saxon England (Woodbridge 2004).
Nijboer, A.J & J.E. van Reekum, Scientific analysis of the gold disc-on bow brooch.
In: J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A.Gerrets, H.A. Heidinga & J. De Koning (eds),
The Excavations at Wijnaldum: Reports on Frisia in Roman and Medieval times
(Rotterdam 1999) 203-216.
Penhallurick, R.D., Tin in Antiquity: It's Mining and Trade Throughout the Ancient
World with Particular Reference to Cornwall (London 1986).
Reichstein, J., Die kreuzförmige Fibel: Zur Chronologie der späten römischen Kaiserzeit
und der Völkerwanderungszeit in Skandinavien, auf dem Kontinent und in England
(Wachholtz 1975).
Salin, E., La civilisation merovingienne, d’apres les sepultures les textes et le laboratoire
(Paris 1957).
Schoneveld & Zijlstra, The Wijnaldum brooch. In J.C. Besteman, J.M. Bos, D.A. Gerrets,
H.A. Heidinga & J. De Koning (eds), The Excavations at Wijnaldum: Reports on
Frisia in Roman and Medieval times (Rotterdam 1999), 191-202.
Söderberg, A., Metallurgic ceramics as a key to Viking Age workshop organisation.
Journal of Nordic Archaeological Sciences 14 (2004) 115-124.
Verhulst, A., The Carolingian Economy (Cambridge 2002).
Wickham, C., Framing the Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800
(Oxford 2005).
Åberg, N., The Anglo-Saxons in England during the Early Centuries after the invasion.
(Uppsala 1926).

k

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 30

13-11-14 13:45

Het album amicorum van Wybrand de Geest
Een uniek reisdocument
SUZ A N N E R U S

Leeuwarden, 10 oktober 1611. Het moment om afscheid te nemen is aangebroken. De schilder Wybrand de Geest (1592-c. 1664) zal spoedig naar
Utrecht vertrekken. Als blijk van hun vriendschap schrijft Mathijs Harings
(1593-1667) een gedicht in het album amicorum van De Geest (zie afb. 1).1
Maar dat niet alleen; Harings maakt tevens een tekening van een ruiter te
peert op de naastgelegen bladzijde.2 Hij hoopt dat De Geest hem blijvend zal
herinneren:

Afb. 1: Mathijs Harings, Bijdrage in het album amicorum van Wybrand de Geest, 11 oktober 1611.
Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, fol. 46v.
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Doen yc Mathijs Haryngs drie jaer hadde geleert
maeckte ick dise ruiter te peert
niet uijt die mening als oft waert te achten is
maer alleen om te sijn in Wibrant Simons gedachtenis
In Leuwarden den 10 October Ao 1611

Mathijs Harings was de eerste van vele vrienden die gedurende een
periode van negen jaar een bijdrage in het album amicorum van De Geest
zouden plaatsen. Bovenstaande boodschap kan zowel in het licht van
hun vriendschap, als in het licht van een mogelijk gezamenlijke opleiding
worden bekeken. Harings vermeldt expliciet in zijn bijdrage dat hij
inmiddels drie jaar hadde geleert. Het is goed mogelijk dat hij samen met
De Geest een opleiding tot schilder had genoten in Leeuwarden. Beide
schilders waren leeftijdsgenoten en beide specialiseerden zich al vroeg in
de portretkunst.3
Het album amicorum
Omwille van het vertrek naar Utrecht besloot Wybrand de Geest een album
amicorum aan te leggen.4 Het zwart leren album liet hij versieren met een
goudstempeling op de kaft. Op de voorkant zijn in het midden zijn initialen
‘WS’ te lezen en op de achterkant het jaartal ‘1611’.5
Dat Wybrand de Geest een album amicorum koos om zijn contacten
te vereeuwigen is opvallend, want in de zestiende en zeventiende eeuw
was het gebruik ervan voorbehouden aan studenten, adellijke dames en
geleerden.6 Uit Friesland kennen we alleen adellijke voorbeelden. Zo bleven
bijvoorbeeld van de Friese familie Van Harinxma thoe Slooten elf alba
bewaard.7 Daaronder drie van de broertjes Homme (1607-1663), Juw (geb.
1607) en Pieter van Harinxma (1610-1669) die hun album kregen toen ze het
ouderlijk huis verlieten om een studie aan te vangen.18 Wybrand de Geest zal
zijn album niet van zijn ouders hebben gekregen. In elk geval niet van zijn
vader, want deze stierf al in 1604, lang voordat Wybrand naar Utrecht zou
vertrekken.
Het vroegmoderne album amicorum wordt vaak vergeleken met het
hedendaagse poëziealbum. Toch was het album amicorum in de zeventiende
eeuw niet zomaar een ‘vriendenboekje’. De personen die voor een bijdrage
werden uitgenodigd, waren vrienden van de eigenaar in de ruime zin van
het woord. De ‘vrienden’ waren niet alleen diegenen met wie de bezitter
een vriendschappelijke relatie onderhield, maar ook alle interessante personages met wie hij bijvoorbeeld tijdens een reis kennismaakte, zelfs als het
contact tot één enkele ontmoeting beperkt bleef.9 Overigens betekende
vriendschap in de zeventiende eeuw meestal iets anders dan tegenwoordig.
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Naast de huidige betekenis, werd vriendschap toendertijd vooral gekenmerkt door een wederzijdse uitwisseling van gunsten en diensten die beide
partijen tot voordeel strekte.10 Tegen die achtergrond is het album amicorum
te beschouwen als een zogenaamd ‘statussymbool’. Bijdragen van beroemdheden uit de universitaire, artistieke en zelfs politieke wereld vergrootten
het prestige van zowel het album, als de bezitter.11
In 1858 vermeldt Christiaan Kramm het album amicorum van De Geest
voor het eerst.12 Het was echter Cornelis Hofstede de Groot die in 1889 als
eerste het album daadwerkelijk bestudeerde en beschreef.13 Hij transcribeerde de namen van alle deelnemers aan het album en deed een poging
om De Geests reisroute – via Utrecht – naar Rome te reconstrueren.
Na deze publicatie blijft het stil rondom het album. In 1982 benadrukt
Lyckle de Vries weliswaar het belang van het album voor het leven van de
jonge Wybrand, maar de gegevens uit deze bron zelf gebruiken viel buiten
de doelstelling van zijn onderzoek.14 Zo beschouwd is dit artikel een eerste
aanzet daartoe. Hier zal worden getracht aan de hand van De Geests album
amicorum aanknopingspunten te vinden bij de vraag hoe het mogelijk was
dat Wybrand de Geest al zo kort na zijn terugkeer in Friesland uitgroeide tot
de meest gevraagde schilder van zowel de Friese adel als het stadhouderlijk
hof.15 Maar voordat we met Wybrand naar Rome vertrekken, is het echter
relevant enige al bekende biografische gegevens op een rij te zetten.
Het leven van Wybrand de Geest
Welbeschouwd weten we bijna niets van De Geests sociale omgeving in de
jaren voorafgaand aan zijn vertrek naar Utrecht. Wybrand de Geest werd
op 16 augustus 1592 geboren als zoon van ‘glasmaecker’ Simon Juckes de
Geest (overl. 1604) en zijn vrouw Wyts Wybrens (1560-1628). Wybrand was
het derde kind. Zijn oudere broer Gillis werd net als zijn vader glazenmaker
en zijn oudere zus His trouwde in 1598 met Jan Luitiens, ook al een glazenmaker. Wybrand kwam dus uit een typisch glazenmakersmilieu, al was zijn
vader later ook stadsbode in Leeuwarden en vanaf 1595 wachtmeester.16
Ook over Wybrand’s opleiding weten we weinig. Het ligt voor de hand
om aan te nemen dat Simon Juckes zijn zoon de eerste beginselen van
het tekenen heeft bijgebracht. Simon Juckes overlijdt echter al voor 1604.
Wybrand de Geest is dan nog maar twaalf jaar. Gezien zijn jonge leeftijd zal
Wybrand in Leeuwarden nog een andere leermeester hebben gehad, maar
wie dat is geweest is onbekend.17
Ouders die hun zoon bij een schilder uitbesteedden, moesten daarvoor
uiteraard betalen. Van alle ‘beroepsopleidingen’ waaruit iemand kon kiezen
in de zeventiende eeuw, was die tot schilder één van de duurste.18 Niet
alleen de schildersopleiding bracht hoge kosten met zich mee, maar ook
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de omvangrijke investeringen om een eigen atelier op te zetten wogen
zwaar. Dit alles veronderstelde ouders met enige draagkracht.19 Naast een
opleiding bij een plaatselijke schilder, was een opleiding buiten de eigen
provinciegrenzen ook mogelijk. Rembrandt (1606-1669) bijvoorbeeld, die na
in de leer te zijn geweest in Leiden, bij Pieter Lastman in Amsterdam ging
leren; Govert Flinck (1615-1660), die na zijn leertijd bij Lambert Jacobsz
in Leeuwarden, in het atelier van Rembrandt terecht kwam en niet te
vergeten Jacob Backer (1608-1651), die na zijn leertijd in Amsterdam naar
Leeuwarden vertrok, om Lambert Jacobsz te assisteren bij zijn atelierproductie.20 De keuze van Wybrand de Geest, om na zijn leertijd in Leeuwarden
zijn opleiding te vervolgen in Utrecht, past zo beschouwd dus in een
patroon. Een patroon overigens dat vooral de betere schilders betrof. Vanuit
Leeuwarden doorliep slechts een enkeling zijn vervolgopleiding buiten de
provincie.21
Utrecht was aan het begin van de zeventiende eeuw een artistiek centrum
met internationale allure. Onder leiding van een nieuwe generatie kunstenaars, waaronder de schilders Abraham Bloemaert (1576-1651), Paulus
Moreelse (1571-1638) en Joachim Wtewael (1566-1638), was de Utrechtse
schilderkunst tot grote bloei gekomen.22 In 1611 was Abraham Bloemaert
samen met Paulus Moreelse betrokken bij de oprichting van het St. Lucasgilde in Utrecht. In 1612 blijkt uit de correspondentie van de bekende
geleerde en kunstliefhebber Aernout van Buchell (1565-1641) dat er plannen
zijn voor het oprichten van een tekenacademie naar Italiaans voorbeeld.23
Bewijs dat deze tekenschool er ook daadwerkelijk is geweest, vinden we in
het tekenboek van Crispijn de Passe (1594-1670) uit 1643. Twee gravures
naar tekeningen uit zijn tekenboek doen vermoeden dat het hier om een
tekenschool gaat waarvan Abraham Bloemaert en Paulus Moreelse de
belangrijkste oprichters waren (zie afb. 2).24
Aangenomen wordt dat Wybrand de Geest zijn opleiding heeft voltooid
in Utrecht als leerling van Abraham Bloemaert.25 Deze constatering is
opvallend, aangezien de invloed van de Utrechtse schilder Paulus Moreelse
veel zichtbaarder is. De voorname rust en het gematigd realisme die
kenmerkend zijn voor De Geests vroege portretten zien we ook terug in het
werk van Moreelse.26 Deze overeenkomsten in sfeer zullen stadhouder Ernst
Casimir (1573-1632) zeker zijn bevallen.27 Hij was een liefhebber van het werk
van Moreelse, een waardering die waarschijnlijk stamde uit zijn periode als
luitenant-gouverneur van Gelderland en Utrecht toen hij in het kader van
die functie geregeld de Domstad bezocht. Moreelse kreeg van hem enkele
belangrijke opdrachten waaronder nog in 1621 – een jaar na Ernst Casimirs
verhuizing naar Leeuwarden − het portret van zijn vrouw Sophia Hedwig en
hun kinderen.28 Eenmaal woonachtig in Leeuwarden, zal Ernst Casimir op
zoek zijn gegaan naar een schilder dichter bij huis. Mogelijk heeft hij zich
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Afb. 2: Crispijn van de Passe de Jonge, frontispice van Van ’t Licht der teken en schilderkonst, 1643.
Gravure.
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Afb. 3: Willem Isaacsz. Van Swanenburg, naar een schilderij van Paulus Moreelse, Portret van Ernst
Casimir, graaf van Nassau-Dietz, 1612. Gravure, 41.7 x 29.5 cm. Amsterdam, Rijksmuseum, inv. nr.
RP-P-OB-104.980.
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laten informeren door Paulus Moreelse, die op zijn beurt Wybrand de Geest
aan de stadhouder heeft voorgedragen.29 Tegen dit vermoeden is echter in
te brengen dat Wybrand de Geest binnen vier jaar na zijn terugkomst al was
uitgegroeid tot een belangrijk en bekend portretschilder in Leeuwarden.
Zijn eerste bekende opdracht dateert uit 1621 en betreft een portret van
de familie Verspeeck. Hierna volgen opdrachten voor portretten van Edzart
Tjarda van Starckenborgh (gedateerd 1624), Lucia van Walta (gedateerd
1625), Anna Catharina van Dekema (gesigneerd en gedateerd 1625) en
Jurjen van Ripperda (gesigneerd en gedateerd 1625).30 Het is goed mogelijk
dat Jurjen van Ripperda, als hofmeester van Ernst Casimir, de stadhouder
heeft gewezen op De Geests kwaliteiten en zo de connectie tussen De Geest
en de stadhouder tot stand heeft gebracht.31 De stilistische overeenkomst
in het werk van Moreelse en De Geest zou dan de doorslaggevende reden
zijn geweest om Wybrand de Geest ook daadwerkelijk een eerste opdracht te
gunnen.
Wat betreft dat laatste is een leertijd bij Moreelse niet noodzakelijk
geweest. Aan het begin van de zeventiende eeuw volgden portretschilders
elkaars ontwikkelingen op de voet en namen van elkaar over wat zij voor
hun eigen portretten bruikbaar en passend achtten.32 Ook De Geest lijkt
bekend geweest te zijn met die werkwijze. Zo heeft hij waarschijnlijk voor
zijn portret van Ernst Casimir uit 1630, een eerder portret van de stadhouder
– geschilderd door Paulus Moreelse – als uitgangspunt genomen (zie afb. 3
en kleurkatern afb. 1).
De werkelijke reden voor De Geests eerste opdracht aan het stadhouderlijk hof is misschien wel nooit te herleiden, maar feit is wel dat hij in 1625
een portret van Elizabeth Friso van Nassau (1620-1628) mocht schilderen,
het jongste kind van Ernst Casimir en Sophia Hedwig van Brunswijk Wolfenbüttel (1594-1642).32 Dit portret was niet het enige dat Wybrand de Geest in
de loop der jaren voor de Friese Nassaus zou schilderen. Hofschilder in de
letterlijke betekenis van het woord is De Geest weliswaar nooit geweest, maar
de Friese stadhouders waren wel zijn voornaamste opdrachtgevers.34 Ernst
Casimir, die van 1620 tot 1632 stadhouder van Friesland was, zijn echtgenote
Sophia Hedwig, hun zoon Hendrik Casimir (1612-1640), stadhouder van 1632
tot 1640 én hun tweede zoon Willem Frederik (1613-1664), van 1640 tot 1664
stadhouder: allemaal bestelden zij hun portretten bij Wybrand de Geest.35
Uit het dagboek van stadhouder Willem Frederik blijkt zelfs dat De Geest op
vertrouwelijke voet met hem verkeerde. Willem Frederik bezocht niet alleen
De Geest in zijn atelier om zich te laten portretteren, hij nodigde De Geest
ook geregeld uit op het hof.36 Bijvoorbeeld om samen te dineren, zoals Willem
Frederik op 13 januari 1648 in zijn dagboek noteerde.37
Wybrand de Geest vond zijn kopers niet alleen aan het hof, maar ook
onder de Friese aristocratie. Sommige leden van de Friese adel werden ook
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zijn vrienden. Een voorbeeld is Haring van Harinxma thoe Heeg (16041669), die de eerste uitgave van een door hem vertaald boek in 1641 aan
de schilder opdroeg.38 De Geest beantwoordde daarop dit gebaar met een
lofdicht, het enige gedicht dat ons bekend is van zijn hand.39 Wybrand de
Geest was inmiddels een voornaam burger geworden, wat ook blijkt uit
het feit dat hij in 1639 een eervolle functie als regent van een liefdadige
instelling bekleedde. Zijn naam staat gegraveerd op een zilveren collecteschaal, samen met die van burgemeester Dr. Adrianus Hagius en de andere
twee armenvoogden Douwe Seerps Ansma en Pier Upts, beide geloofsgenoten.40
Ook buiten het hof onderhield de schilder dus goede contacten
met voorname milieus, zijn potentiële opdrachtgevers. Zijn katholieke
overtuiging belemmerde zijn carrière niet, waarschijnlijk mede omdat hij
zijn geloof niet openlijk beleed. Toen De Geest in 1636 bezoek kreeg van de
Franse gezantschapssecretaris Charles Ogier durfde De Geest Ogier pas na
drie uur op te biechten dat hij katholiek was. Het huisaltaartje, waarbij de
mis werd gelezen, stond verborgen in een klein kamertje.41
Er zijn geen bronnen bewaard gebleven waarin wordt gesproken over het
vermogen van De Geest – en de grootte hiervan – maar er zijn voldoende
aanwijzingen dat hij in goede doen heeft verkeerd. Zo bezat De Geest
bijvoorbeeld boven Leeuwarden ‘stemhoudende grond’.42 Het op deze
wijze verworven stemrecht gaf hem waarschijnlijk enige politieke invloed,
maar zal toch vooral hebben bijgedragen zijn aanzien te handhaven en
te vergroten. Ook de verzameling naturalia, curiosa en kunstwerken, die
Charles Ogier in De Geests woning heeft gezien, wijst behalve op ‘voorname
geleerdheid’ tevens op een meer dan gemiddelde welstand.43
Het vertrek uit Leeuwarden
Wybrand de Geest begon zijn album amicorum zoals gezegd in 1611.44
Hij woonde toen nog in Leeuwarden en de eerste bijdragen zijn dan ook
afkomstig van personen uit zijn directe omgeving. Niet alleen Mathijs
Harings, ook leeftijd- en plaatsgenoten Gerrit Vredeman (c. 1590-na 1623)
en Henrick Jans (overl. 1625) schreven vlak voor De Geests vertrek een
boodschap in zijn album amicorum. Beide mannen waren glasschilder en
de kans is groot dat de vader of de broer van Wybrand een aandeel heeft
gehad in hun vriendschap. Het vermoeden dat het glazenmakersgilde in
Leeuwarden ten tijde van de zeventiende eeuw ook de belangen van de
schilders behartigde, maakte een ontmoeting tussen De Geest, Vredeman en
Henrick Jans onvermijdelijk.45
Gerrit Vredeman schreef een Frans vers in het album, maar plaatste ook
zijn wapen op de naaste bladzijde:46
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Qui bien se mire, bien se void
Qui bien se void, bien se cognoit
Qui bien se cognoit, peu se prise
Qui peu se prise, Dieu l’avise
Dieu est mon droit
Gerart Vredeman, Frison, vitterier 47

Een datum en plaats ontbreken, maar mede door de vermelding van zijn
afkomst – Frison – zal Vredeman zijn bijdrage te Leeuwarden in het album
hebben achtergelaten. Het Franse versje is niet persoonlijk voor Wybrand
geschreven, maar komt in meerdere alba voor aan het begin van de zeventiende eeuw. Hiskia van Harinxma thoe Slooten (overl. na 1623) gebruikt het
als eigendomsinscriptie in haar album amicorum.48 Het versje komt tevens
– in een kortere versie – voor in het album van Juliana van Roussel (overl.
1669). Valentijn van Löben schreef het in 1624 in haar album in combinatie
met een Duits vers.49

Afb. 4: Henrick Jans, Tekening van een leeuw en bijdrage in het album amicorum van Wybrand de
Geest, 14.2 x 19.4 cm., gesigneerd en gedateerd 12 oktober 1611. Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, fol. 50r.
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Henrick Jans liet naast een kort, persoonlijk vers, ook een tekening van
een leeuw in het album van De Geest achter (zie afb. 4).50 Voorstellingen van
leeuwen lijken een typisch lokaal verschijnsel te zijn geweest en kwamen
in Leeuwarden voor in de huizen van burgers uit alle sociale lagen van de
bevolking tussen 1600 en 1630. Wat de achtergrond van deze hype is geweest,
is niet te zeggen, maar misschien was het een verwijzing naar de klimmende
leeuw in het Leeuwarder stadswapen.51
Het vers van Henrick Jans geeft blijk van de bestaande vriendschap tussen
Wybrand en Henrick, maar geeft ook inzicht in de omgangsnormen in de
zeventiende eeuw, die voorschreven dat je iemand bijzonder respectvol
tegemoet trad in geschrift:
Ter liefde en uwe te zijn in de
Gedachtenissen van der konst livenden
Jong man Wybrant Simons is dit
Gedaan ende geschreven in leeuwarden 12 oct.
Ao 1611 door
Henrick Jans
Het verblijf te Utrecht
Voor de 19-jarige Wybrand moeten de werkzaamheden in het atelier van
Abraham Bloemaert en Paulus Moreelse een leerzame ervaring zijn geweest.52
De leerlingen van beide meesters kwamen met name uit de hogere klassen
van de samenleving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele geschilderde adellijke
wapens in het album van De Geest.53 Maar ook uit de hoogte van het lesgeld,
de bedragen die bijvoorbeeld Bloemaert doorgaans voor zijn lessen vroeg,
veronderstelde van de ouders een zekere welstand. Jan Gerritsz. van Heemskerck – een medeleerling van De Geest, die ook zijn wapen in het album
achterliet – betaalde Bloemaert dertig gulden per jaar voor teken- en schilderles. Dat lijkt relatief laag, maar toen Van Heemskerck in het tweede deel
van zijn opleiding over eigen werk wilde beschikken, vroeg Bloemaert 72
gulden per jaar. Op het moment dat Wybrand de Geest naar Utrecht kwam,
had hij al een groot deel van zijn opleiding achter de rug. Onbekend is welk
tarief Bloemaert De Geest in rekening heeft gebracht maar het lesgeld dat hij
aan Bloemaert diende af te dragen, zal dan ook dichter bij 72 gulden hebben
gelegen, dan bij de dertig gulden die een beginnend leerling moest betalen.54
De Geests beslissing om naar Utrecht te vertrekken, zal hem door artistieke overwegingen zijn ingegeven, maar dat zijn broer Gillis in Utrecht
woonde speelde wellicht ook een rol. Misschien heeft hij bij hem ingewoond;
in elk geval hoefde hij niet per se bij zijn leermeester in de kost. De bijdrage
van Gillis in het album op 3 augustus 1613 is de eerste bijdrage te Utrecht.55
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Wybrand overhandigde in Utrecht zijn album aan vele medeleerlingen. Het ging hem niet alleen om diegenen die een carrière als schilder
ambieerden: namen als Pithan en De Hel, mannen van goede komaf en
opgegroeid in een militair milieu, wilde Wybrand wel in zijn album hebben,
al zouden zij uiteindelijk geen schilder worden.56 Deze personen zouden
door hun afkomst het prestige van het album alleen maar vergroten.
Thomas Pithan liet zijn handtekening achter en zijn broer Frederick schilderde zelfs het familiewapen in het album (zie afb. 5).57 Ook Jan Aerntsz. de
Hel, ook wel Van Brienen genaamd, schilderde het familiewapen en schreef
zijn motto Quandoque victi resurgunt in het album van De Geest (zie kleurkatern afb. 2a).58 Als zoon van een luitenant-kolonel, zal Jan Aerntsz. in het
kader van zijn opleiding een periode bij Bloemaert hebben verbleven.59 Of
het de intentie was van zijn vader dat Jan Aerntsz. in zijn voetsporen zou
treden is niet bekend; hij overlijdt in 1614 op jonge leeftijd te Utrecht.60
In dezelfde periode waarop bovenstaande vrienden hun naam vereeuwigden, schreef ook Horatius Meinsma (1590-1646) – hij zou later advocaat

Afb. 5: Frederick Pithan, Tekening van het familiewapen Pithan in het album amicorum
van Wybrand de Geest, 14.2 x 19.4 cm., gesigneerd en gedateerd op de naaste bladzijde 1614.
Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, fol. 17r.
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worden voor het Hof van Friesland − een afscheidsboodschap in het Latijn
voor De Geest in het album:
Haec insignia benevolum animum prae se ferentia
Horatius Meinsma, honestissimo et in picture
Versatissimo adolescent Vibrando Simonis, Romam
Visuro in symbolum amicitiae deliniari curavit.
15 feb. Anno 1614.61
De Geest kende Meinsma hoogstwaarschijnlijk uit Leeuwarden. Bijna twee
jaar na zijn bijdrage in Wybrands album zou Horatius Meinsma zich op 6
december 1615 inschrijven aan de Universiteit van Franeker.62 Voorafgaand
aan zijn academische opleiding zal hij in Leeuwarden de Latijnse school
hebben doorlopen.63 Of we uit zijn bijdrage mogen opmaken dat De Geest in
die jaren zijn medeleerling is geweest staat niet vast, maar zowel het album
als latere bewijzen van De Geests intellectuele ontwikkeling wijzen sterk in de
richting van een dergelijke schoolopleiding. Naast het gangbare Nederlands
en Latijn, zijn in het album verschillende bijdragen geschreven in het Duits,
Frans, Italiaans en Grieks. Kon Wybrand de Geest al deze bijdragen lezen en
begrijpen, dan beschikte hij over een grote talenknobbel.64 Een aanwijzing
dat Wybrand de Geest wel degelijk zijn talen onder de knie had, blijkt uit het
verslag van Charles Ogier, die zich met De Geest in het Frans onderhield.65
De datering van de bijdrage van Meinsma is opmerkelijk. Gezien de
andere bijdragen uit 1614 verbleef De Geest in die periode nog in Utrecht.
Er bestaat een mogelijkheid dat hij zijn verblijf tijdelijk onderbrak om voor
familiebezoek terug te keren naar Leeuwarden, maar het kan natuurlijk
ook dat Meinsma De Geest in Utrecht heeft opgezocht.66 Vast staat in elk
geval dat de schilder eind maart in Utrecht was, aangezien op 1 april zijn
medeleerling Quintijnus de Waerdt een gedicht en tekening in het album
plaatste:
Verhoecht u in Utrecht door schilders feeste
Met vierigen gheeste liefde versterken doet
Ons heer Scier Blomert wenst minst en meeste
Opdat vroecht vol eeste ellick in sijn werken spoet
Door u jonste laet u conste aen merken Vroet
Const verheft
Zij brenkt tot staet.67
De Waerdt beschrijft het atelier als een schilders feeste, maar hij laat ook
doorschemeren dat ons heer Scier Blomert niet de gemakkelijkste was en
veel verwachtte van zijn leerlingen.68 De bijdrage wordt vergezeld van een
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Afb. 6: Quintijnus de Waerdt, Bijdrage in het album amicorum van Wybrand de Geest, 1 april 1614.
Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, fol. 21v.

gekleurde tekening van een os, in combinatie met het wapen van het Sint
Lucasgilde. (zie afb. 6 en kleurkatern afb. 2b) De tekening is een van de
weinige die nog in het album aanwezig is.69
’s Hertogenbosch
Na zijn periode in Utrecht besloot De Geest in het voorjaar van 1614 naar
Rome te reizen.70 Dat de Utrechtse schilderschool een belangrijke rol heeft
gespeeld in deze keuze staat vast. Gelijk aan andere toonaangevende
scholen in de Hollandse gewesten aan het begin van de zeventiende eeuw –
in Haarlem en Amsterdam – waren Bloemaert en Moreelse met hun atelier
sterk gericht op de kunst uit Italië. Zij moedigden ambitieuze en getalenteerde kunstenaars aan om na de basisopleiding in tekenen en verftechnieken naar Italië af te reizen om hun scholing te voltooien met studie naar
het werk van de beroemdste Italiaanse meesters en de bewaard gebleven
resten van de klassieke kunst. Een prettige bijkomstigheid was het contact
met andere internationale kunstenaars, inclusief het onder de knie krijgen
van vreemde talen.71
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Volgens Hofstede de Groot was De Geests eerste halteplaats – na Utrecht –
de Franse hoofdstad Parijs. Hoogstwaarschijnlijk heeft Hofstede de Groot
een tweetal bijdragen – waaronder die van Nicolaus Ghijsselen – over het
hoofd gezien (zie kleurkatern afb. 3a).72 De in rood uitgevoerde cartouche,
met aan weerszijden twee vrouwenbustes, geeft ons de volgende informatie:
Adolescenti Wibrando Simonis
Artis Apelleae studiosissimo
D.D.
Nicolaus Ghijsselen
Ducissiluius
Perfer et obdura labor hic tibi proderit olim
161473
Volgens Marten Jan Bok is Nicolaus Ghijsselen leerling geweest van Abraham
Bloemaert.74 Bok houdt ‘Nicolaus Ghijsselen’ echter voor de schilder Nicolaes
de Giselaer (1583-1659). Deze schilder, geboren te Dordrecht, was in 1616
werkzaam in Leiden en in 1617 als ‘meester van het gilde’ te Utrecht.75 Gezien
de jaartallen, maar ook het duidelijke verschil in naam, is het de vraag of
Nicolaes Ghijsselen dezelfde persoon is als Nicolaes de Giselaer.
De bijdrage van Ghijsselen is ondertekend met ‘Ducissiluius’, vermoedelijk een verwijzing naar de Latijnse naam voor de stad ’s Hertogenbosch.76
De naam Nicolaus Ghijsselen komt voor in de archieven van Den Bosch,
maar ook in de matrikels van de Universiteit van Leuven.77 Op 24 februari
1616 schreef Nicolaus Gijselen, Sylvaeducensis, zich in aan de universiteit.
Bij zijn inschrijving werd vermeld ‘divites porcenses’, wat er op wijst dat hij
tot de rijke studenten van de pedagogie Het Varken behoorde.78 Naast de
naam, wordt ook zijn herkomst vermeldt in het Latijn: ‘Sylvaeducensis’. De
naam ‘Sylvaeducensis’ verwijst, net als ‘Ducissiluius’ in de bijdrage uit het
album, naar de stad ’s Hertogenbosch.
Ook de bijdrage van Davidt van den Bossche (overl. vóór 1652), doet
vermoeden dat Wybrand de Geest de stad Den Bosch heeft bezocht.79 Van
den Bossche liet zijn familiewapen in het album van de Geest achter (zie
kleurkatern afb. 3b). Plaats en datum staan niet vermeld, maar het wapen
verwijst naar een nog bestaand lakzegel van Davidt van den Bossche, die
deze gebruikte toen hij op latere leeftijd schepen was van ’s Hertogenbosch.80
Parijs
Na een korte stop in ’s Hertogenbosch besloot De Geest verder te reizen
richting Parijs. De eerste bijdrage uit de Franse hoofdstad dateert van eind
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1614 en is van de Franse schilder Louis Beaubrun (overl. 1627).81 Beaubrun
verbleef vanaf 1610 in Parijs. Toen de beide schilders elkaar ontmoeten,
stond Beaubrun op het punt door te breken, want vanaf 1616 droeg hij de
officiële titel ‘schilder van het stadsbestuur’ en in diezelfde periode schilderde hij groepsportretten voor het Hôtel de Ville, het stadhuis van Parijs.
Zijn loopbaan neemt een verdere vlucht als hij in 1616 als hofschilder in
dienst treedt van de Franse koning Louis XIII (1601-1643) en zijn vrouw
Anna van Oostenrijk (1601-1666).82 De bijdrage van Beaubrun in het album
is persoonlijk tot Wybrand de Geest gericht en zegt iets over een ontbrekende portrettekening:
Ludovicus Bobrun, Pictor gallus Ambosiensis,
Ob perpetui ergo Wybrandum de Geest
sui integri amoris affectum, effegiem versusque
hic expressos in chartis, penna peniscilisque vacillantibus
Lutetiae Parisiorum pixit, an. Sal. Publ. 1614 83
In de zomer van 1615 ontmoette Wybrand de Geest ook een oud-stadsgenoot, de Leeuwarder Willem van Loon (1591-na 1632). Van Loon was een
schilder van landschappen en hij schreef op 25 augustus 1615 een korte
bijdrage in het album amicorum van De Geest.84 In 1616 was Van Loon terug
in Leeuwarden. Vier jaar later trouwde hij Barber Jans uit Meppel en vertrok
meteen na zijn huwelijk naar Amsterdam om eind 1622 al weer terug te
keren naar Meppel. Er zijn geen schilderijen van zijn hand bekend.85
Ook de Duitse dichter Johann Lauremberg (1590-1658) en de toneelschrijver Abraham van Mildert (1596/7-na 1632) lieten een bijdrage achter in
het album van De Geest.86 Lauremberg reisde in het kader van zijn opleiding
vanaf 1610 door verschillende landen, waaronder Nederland, Engeland,
Italië en Frankrijk.87 Gezien de datum onder de bijdrage – 27 juli 1615 – heeft
de ontmoeting tussen De Geest en Lauremberg in Parijs plaatsgevonden.
Lauremberg legt in zijn gedicht de nadruk op het werk van Wybrand de
Geest, dat in zijn ogen ‘een combinatie van zowel poëzie als schilderkunst
is’. Dat Lauremberg juist dit onderwerp koos voor zijn gedicht is niet heel
verrassend. Discussies over de positie van de schilderkunst ten opzicht van
andere kunsten, zoals de dichtkunst, worden vanaf de oudheid met grote
regelmaat gevoerd. Voor schilders was het van belang dat de schilderkunst
net als de dichtkunst werd ingedeeld bij de vrije kunsten en niet tot het
handwerk werd gerekend.88
Abraham van Mildert schreef een Nederlands sonnet in het album van
Wybrand, dat hij vermoedelijk zelf had bedacht. Verschillende verhalen uit
de klassieke mythologie passeren de revue, maar van een verband is geen
sprake. Van Mildert was wel op de hoogte van het feit dat De Geest op weg
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was naar Rome en vermeldt dit ook aan het eind van zijn gedicht: ‘die nu tot
ROMEN reijst’.89
Wybrand de Geest ontmoette in Parijs ook de geneeskunde student
Henricus de Haen (geb. 1592), die op 5 oktober 1615 een persoonlijke
bijdrage in het album schreef:
Spes alit Agricolas
Expertissimo Juveni-viro. D. Wibrando Simonis de Geest
Artis Apelleae studioso familiari meo amico Roman iter facienti
In sempiternae amicitiae symbolum posuit
Henricus de Haen Med. Studios.
Parisiis 5 die octob.
Anno 1615 90
De Haen is niet de enige die in zijn bijdrage verwijst naar Apelles, de grootste
schilder uit de oudheid. Meerdere malen wordt Apelles, maar ook muze –
de godin van de kunst – aangesproken in de gedichten die in het album
geschreven zijn. Uit de bijdrage blijkt dat Wybrand de Geest inmiddels had
besloten Parijs achter zich te laten en verder te trekken richting Rome. De
bijdragen van – de vooralsnog onbekende mannen – Henric Daems en
Jan Roomein, die op dezelfde datum hun naam in het album schreven,
versterken dit vermoeden des te meer. Vier dagen later, op 9 oktober 1615,
liet de Haagse medicus Caspar Nollens Junior een boodschap achter in het
album.91 Ook Nollens houdt zich in zijn bijdrage aan de typische zeventiende eeuwse beleefdheid en geeft aan vereerd te zijn om zijn naam in het
album van De Geest te schrijven:
Salustius
Omnes homines summa ope niti decet, ne vitam transigant veluti
pecora

E αν ησ φιλομαϑησ ηση πολυχιαϑμσ

Haec pauca praeclaro ac in Arte Apellaea versatissimo iuveni
D. D. Wibrando Simonis de Geest, intimo suo in integrae amicitia
benevolique animi τεκμήριον lubens volens posuit tertio nonas
Octobris Anno 1615
Casparus Nollens Junior
Chirurgus 92
Niet onbelangrijk voor het verdere verloop van Wybrands reis is de
ontmoeting met de Goudse schilder Wouter Pietersz. Crabeth (II) (15941644). Crabeth, zoon van een burgemeester en mogelijk een leerling van zijn
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Afb. 7: Wouter Pietersz. Crabeth II, Bijdrage in het album amicorum van Wybrand de Geest, 1615.
Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, fol. 63v.

voormalig plaatsgenoot Cornelis Ketel (1548-1616), vertrok na zijn leertijd
voor de voltooiing van zijn schildersopleiding naar Frankrijk en Italië.93 In
het album van De Geest plaatste hij een versje over een ‘jeugdig dartel paar’
(zie afb. 7):
Ey siet opt juchdich dartel paer
hoe minnelyck sy twee ontfoncken
Wacht u voer spott off schemp op haer
Off sy beschaemt en oock van vaer
Laten haer jocken sollen loncken
1615
W.P. Crabeth 94
Gezien de datum heeft De Geest Crabeth in Parijs ontmoet. De kans is
groot dat het niet bij deze ontmoeting is gebleven. Beide schilders trokken
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naar Rome, waar Crabeth, en mogelijk ook Wybrand de Geest, zich aan
zouden sluiten bij een groep Nederlandse kunstenaars, de zogenaamde
Bentvueghels, die zich om sociaal-culturele redenen verenigden vanaf
omstreeks 1620.95
Aix-en-Provence
Na een verblijf van ongeveer een jaar te Parijs besloot Wybrand de Geest
verder te reizen richting Italië. Volgens G.J. Hoogewerff maakte hij dezelfde
reis als de dichter Pieter Cornelisz. Hooft, wat zou impliceren dat hij via de
steden Orléans, Roanne, Lyon, Montpellier en Arles naar Aix-en-Provence
reisde.96 Het is niet bekend of De Geest in deze Franse steden een tussenstop
heeft gemaakt, aangezien er alleen bijdragen ondertekend met Aix-enProvence in het album zijn geschreven.
De ontmoeting en daarnaast het gedicht dat de bekende Delftse schilder
Leonaert Bramer (1596-1674) in het album van De Geest plaatste, geeft blijk
van een beginnende vriendschap:

Afb. 8: Leonaert Bramer, Bijdrage in het album amicorum van Wybrand de Geest, 15 februari 1616.
Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, 69v.
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Afb. 9: Onbekend, Acht
portretten van Bentvueghels;
tweede portret linksboven:
Leonaert Bramer alias
nestelghat, eerste helft
zeventiende eeuw. Zwart en
rood krijt, 26.5 x 39.5 cm.
Hamburg, Hamburger Kunsthalle.

Wt jonst, nijet wt const
Dit hijer bedreeven is
Denckt als ghij’t leest, om mij, de Gheest.
In Ais dit gheschreven is.
Lijefde baart const LvBramer
1616 15. Februarij Lijefde doet leeven 97
Bramer schrijft dat hij ten behoeve van een gunst, een bijdrage plaatste
in het album, zodat De Geest hem altijd zou herinneren (zie afb. 8). De
tekening van Bramer, die vermoedelijk op de naastgelegen bladzijde heeft
gestaan, is uit het album gescheurd. Net als de ontmoeting met Wouter
Pietersz. Crabeth zal ook de ontmoeting met Leonaert Bramer een vervolg
in Rome hebben gekend. Ook Bramer wordt beschouwd als een van de
oprichters van de – zojuist al genoemde – Bentvueghels. Zijn portret komt
voor op een van de stichtingsdocumenten van de Bent, in 1994 ontdekt door
Michiel Plomp (zie afb. 9).98
Al eerder is de geletterdheid van Wybrand de Geest benadrukt.99 De
bijdrage van de Amsterdamse dichter en toneelschrijver Meindert Pieters
Voscuyl (1596-1652) is in deze context zeer interessant. In zijn gedicht prijst
hij de kunde van De Geest op allerlei vlakken (zie afb. 10):
sonnet: tot Loff dees Geests:
Gelijckerwijs de glans van Phebij Goude straelen
doet spruijten uijt der Aert het zoet ruyckendt Gebloempt:
Alsoo doet oock Natuer Wybrande waert Geroempt
u Bloeyen in Wysheijt als Redenryck int vertaelen.
Snel-vloeijend inde Rijm, seer konstryck in Afmaelen.
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Met kennis en verstant: Beneffens dien Ghij toont
Hoe Musa door u spreeckt, Jae selfs in u Woont
waerdoor ick Mij verstout Dijn Loff hoogh te bepaelen
Met dees myn Swacke pen die naeuwelyckx ten Deel,
is waerdich U verdienst te schrijven op T’penneel
End mits mijn ijver streckt tot Opbouw van U luyster
Soo heb ick t’uwer Eer noch dese Armoirij
Doen stellen in U boeck tot een Gedenck van Mij
Verschoont myn Kleijn verstant sook’Schrijf Dijn Lof te Duijster
Finis. MVP T verkeert Haest 100
Wybrand was niet alleen goed in de schilderkunst en het portretteren, zijn
vriend Voscuyl prijst hem ook om zijn rijm, talenkennis en wijsheid. Voscuyl
versterkt dit gegeven door te stellen dat Musa door Wybrand spreekt en zelfs

Afb. 10: Meindert Pieters Voscuyl, Bijdrage in het album amicorum van Wybrand de Geest, 1615.
Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, fol. 40v.
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in hem woont. Tot slot vermeldt hij in zijn sonnet dat hij zijn ‘Armoirij’ heeft
achtergelaten in het album als teken van zijn eer voor Wybrand de Geest. Dat
Wybrand naast het schilderen, ook het dichten onder de knie had, blijkt uit
een later gedicht van zijn hand dat hij schreef voor Haring van Harinxma.101
Rome
Eind 1616 arriveerde Wybrand de Geest in Rome. De exacte route die hij
vanaf Aix-en-Provence naar Rome heeft afgelegd is niet duidelijk. De juist
genoemde Leonaert Bramer nam begin 1616 de boot vanaf Marseille naar
Rome: mogelijk heeft De Geest dit ook gedaan.102
Frans Wijnants was de eerste persoon die te Rome zijn naam in het
album schreef, op 20 december 1616.103 Wie hij was is niet te zeggen, de

Afb. 11: Cornelis van Poelenburch, Bijdrage in het album amicorum van Wybrand de Geest, 1617.
Leeuwarden, Tresoar, 506 Hs, 73v.
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Bijlage. De inscripties in het album amicorum van Wybrand de Geest
Folio
4r
4v
9v
13v
14r
14v
16r

Plaats
s.l.
Parijs
Utrecht
Aix en Provence
s.l.
s.l. [Leeuwarden]
Aix en Provence

Datum
0000 00 00
1614 00 00
1613 08 03
1616 10 04
1616 10 16
1614 02 15
1616 09 22

16v-17r
18r
18v-19r
20r
20v – 21r
21v
24r
24v – 25r
25v
29r
30r
30v
32r
34r
36r
37v
40v-42r
43v
46v
49r
50r
53v
55r
56r
57v
58v
60v
62v
63v
65r
66r
67r
69v
71v
73v
77v
80r

s.l. [Utrecht]
s.l.
s.l. [Leeuwarden]
s.l. [Utrecht]
s.l.
Utrecht
Parijs
s.l.
Utrecht
s.l. [Utrecht]
s.l. [’s Hertogenbosch]
Aix en Provence
s.l. [Rome]
s.l. [Utrecht]
s.l. [’s Hertogenbosch]
s.l.
s.l.
Parijs
Leeuwarden
Parijs
Leeuwarden
s.l
Rome
s.l.
Rome
Rome
s.l.
s.l.
s.l. [Parijs]
Parijs
Parijs
Parijs
Aix en Provence
Aix en Provence
Rome
Rome
s.l.

1614 03 29
0000 00 00
0000 00 00
0000 00 00
0000 00 00
1614 03 01
1615 07 27
1616 07 16
1613 12 29
1614 00 00
0000 00 00
1616 06 20
1619 00 00
1614 00 00
1614 00 00
0000 00 00
1616 06 21
1615 08 25
1611 10 10
1615 10 05
1611 10 12
1613 00 00
1618 06 07
1615 10 09
1618 06 06
0000 06 06
1614 00 00
0000 00 00
1615 00 00
0000 00 00
1615 10 05
1615 10 05
1616 02 15
1616 05 11
1616 12 20
1617 00 00
0000 00 00
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Naam
N.N.
Bobrun, Ludovicus
Geest, Gelis Symonsz. de
Develle, Diane
Guerinus
Meinsma, Horatius
Kitzinger, Johannes
Theodorus
Pithan, Frederich
Lissellus, Jacobus
Vredeman, Gerart
Heemskercken, G. van
Aubertz, G.
Waerdt, Quintijnus de
Laurembergius, Jo.
Arband, Petrus
Pithan,Tomas
Botter, Merten Berrentken
Bossche, Davidt van den
Clerck, Abraham de
Schouten, Ambrosius Antoni
Hell Brinen, J. van
Ghysselen, Nicolaus
Huessen, Gerardus ab
Voscuijl, Meijndert Pieterss
Loon, Willem van
Harings, Mathijs
Haen, Henricus de
Jans, Henrick
Gunkelsz, Cornelis
Soltow, Jochim
Nollens Junior, Caspar
Molijn, Pieter du
Dirckx, Franssois
Fabri, Joannes
N.N.
Crabeth, W.P.
Mildert, Abraham van
Roomein, Jan
Daems, Henri
Bramer, L. van
Buisson , L.E.
Wijnants, Frans
Poelenborch, Cornelis van
N.N.
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naam viel tot op heden niet te herleiden.104 Veel belangrijker is de bijdrage
van de beroemde schilder Cornelis van Poelenburch (1594-1667), die een
liefdesgedicht in het Italiaans plaatste in het album van De Geest (zie afb.
11). Net als De Geest heeft ook Van Poelenburch een gedeelte van zijn
leertijd doorgebracht bij Abraham Bloemaert.105 Mede door deze bijdrage in
het album weten we dat Van Poelenburch in 1617 in Rome moet zijn gearriveerd. Hij signeerde zijn bijdrage met de woorden ‘Cornelis van Poelenborch in Roomen 1617’. De naastgelegen bladzijde, waarop Van Poelenburch
waarschijnlijk een tekening had achtergelaten, is uit het album gescheurd.
Naast Van Poelenburch hebben in Rome ook de schilder Frans Dirckx
(overl. vóór 1663), de – vooralsnog onbekende – Duitse schilder Jochim Soltow,
de landschapschilder Pieter de Molijn (1595-1661) en de schilder Ambrosius
Antoni Schouten (overl. 1621) hun naam achtergelaten in het album.106
De bijdragen die Wybrand de Geest in Rome heeft verkregen, zijn een
vervolgonderzoek waard. Mogelijk kan het album in dat geval een rol
vervullen bij de vaststelling of Wybrand de Geest wel dan niet een rol heeft
gespeeld bij de oprichting van de Bentvueghels. Gezien de contacten van De
Geest met Leonaert Bramer, Cornelis van Poelenburch en Wouter Pietersz.
Crabeth – alle drie stichters van de Bent – leidt een uitgebreid onderzoek
wellicht tot nieuwe inzichten.
Tot slot
Vier jaar lang woonde – en werkte – Wybrand de Geest in de Italiaanse
hoofdstad. Het eerste bekende paneel en tevens het enige overgebleven
werk dat hij in Rome schilderde, is een kopie naar Caravaggio’s Maria
Magdalena in extase, gesigneerd en gedateerd 1620.107 Vermoedelijk is hij
rond die periode terug naar Leeuwarden gereisd.108 Vanaf het moment
van terugkomst in 1621 neemt De Geests carrière al snel een hoge vlucht
en schilderde hij voor tal van opdrachtgevers die behoorden tot de Friese
adel. Daarnaast ontving hij binnen vier jaar tijd zijn eerste opdracht van de
Friese stadhouder Ernst Casimir. Hoe was het mogelijk dat een schilder als
De Geest, van relatief eenvoudige komaf en opgegroeid in een glazenmakersmilieu, al zo kort na zijn terugkeer in Friesland uitgroeide tot de meest
gevraagde portretschilder van zowel de Friese adel als het stadhouderlijk
hof?
Ongetwijfeld is dit voor een belangrijk deel terug te voeren op zijn niet
geringe talent, maar ook het album amicorum, dat De Geest al op jonge
leeftijd zelf aanschafte, geeft verschillende aanknopingspunten die zijn
succes kunnen verklaren. Eerder werd al geconstateerd dat De Geest het
album niet alleen als ‘vriendenboekje’ zag, om nieuwe contacten te vereeuwigen, maar ook als statussymbool om indruk te maken op zijn – nog
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te ontmoeten – vrienden in Utrecht. Juist het feit dat Wybrand in Utrecht
contact zocht met mannen van goede komaf die geen schilder zouden
worden, duidt erop dat hij bewust het prestige van zowel het album als
zichzelf wilde vergroten. Maar niet alleen de beroemde namen in het album
maken het album uniek, ook de verscheidenheid aan bijdragen, tekeningen,
persoonlijke teksten en wapens dragen daaraan bij. De lovende woorden
gaan niet alleen over De Geests schilderkunst, maar ook over zijn dichtkunst.
De inhoud van de bijdragen, in combinatie met de verschillende talen waarin
geschreven werd, geeft enig inzicht in De Geests intellectuele belangstelling
en eruditie. De kennis om de bijdragen in het Frans en Italiaans te begrijpen
zal hij tijdens zijn verblijf in Frankrijk en Italië hebben opgedaan, maar de
teksten in Latijn en zelfs Grieks lijken erop te duiden dat hij, voorafgaand aan
zijn reis, in Leeuwarden een opleiding aan de Latijnse school heeft voltooid.
Ook omdat de regelmatige verwijzing in het album naar de Metamorfosen
van Ovidius erop wijst dat De Geest kennis had van de klassieke oudheid.
Al deze punten tonen aan dat Wybrand de Geest niet zomaar een schilder
was, maar mogelijk beschouwd kan worden als een pictor doctus, een
geleerde kunstenaar. Dat De Geests ‘voorname geleerdheid’ in de loop van
zijn carrière ook een fysieke component kreeg, blijkt uit het reisverslag van
de Franse diplomaat Ogier, die bij De Geest behalve een kunstverzameling
ook een verzameling naturalia en curiosa aantrof. Dit bezoek van Ogier vond
plaats ruim vijftien jaar nadat De Geest uit Rome was teruggekeerd. Diens
observatie bevestigt de voortzetting van De Geests intellectuele belangstelling, maar laat tevens zien dat De Geest een succesvol en welvarend
man was geworden. Aan het laatste heeft geen van de contribuanten aan
zijn album concreet bijgedragen, van niet een van hen is een portret door
De Geest bekend. Toch is het album van groot belang om zijn succes te
begrijpen. Bij terugkomst in Leeuwarden was zijn album amicorum hét
bewijs van zijn kennis, nieuwe contacten en inmiddels verkregen status. Het
is niet ondenkbaar dat Wybrand de Geest zijn album als curriculum vitae
heeft gebruikt: dit toont namelijk een man van meer dan gemiddelde intelligentie die op jonge leeftijd niet alleen doorhad hoe belangrijk het was om
een netwerk op te bouwen, maar daartoe ook heel goed in staat bleek.

n
Noten:
1 Het album amicorum van Wybrand de Geest, 506 Hs, Tresoar, Leeuwarden, fol. 46v.
2 Het is een groot gemis dat de tekening van Mathijs Harings door een latere eigenaar
uit het album is gescheurd. Deze tekening zou een waardevolle aanvulling zijn op het
oeuvre van Harings, aangezien tot op heden slechts enkele portretten aan hem zijn
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toegeschreven. 3 Bakker, Gezicht op Leeuwarden, 201. 4 Rus, Het album amicorum
van Wybrand de Geest, 9. Een album amicorum is een boekje waarin de eigenaar
bijdragen verzamelde van mensen aan wie hij, om wat voor reden dan ook, een herinnering wilde bewaren. De geschiedenis van het album amicorum, letterlijk vertaald
‘lijst van vrienden’, gaat terug tot de zestiende eeuw. Zie Thomassen, Banden van
vriendschap, 55. 5 Het album amicorum van Wybrand de Geest maakt tegenwoordig
deel uit van de collectie alba amicora die worden bewaard bij Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig centrum in Leeuwarden. 6 Henning, ‘Zur Entstehung und
Inhalt’, 33-51. 7 Thomassen, Banden van vriendschap, 55. 8 Idem, 45-46. 9
Thomassen, Alba amicorum, 17-18. 10 Kooijmans, Vriendschap, 14-16. 11 Thomassen,
Alba amicorum, 18. 12 Kramm, De Levens en Werken II, 550-553. 13 Hofstede de
Groot, ‘Het vriendenalbum van Wibrand Symonszoon de Geest’, 235-240. 14 De Vries,
Wybrand de Geest, 9. 15 In dit artikel zullen niet alle bijdragen uit het album aan bod
komen. Voor een uitwerking van de volledige inhoud van het album, zie: Rus, 22-120.
16 Bakker, De Friese schilderkunst, 183. 17 De Vries, 9; Bakker, Gezicht op Leeuwarden,
198. 18 De Jager, ‘Meester, leerjongen, leertijd’, 87. 19 De opleiding tot schilder
vereiste een investering die groter was dan de meeste ouders konden vrijmaken voor
de opleiding van hun kinderen. John Michael Montias concludeerde in Artists and
Artisan in Delft dan ook dat de maatschappelijke laag waaruit de kunstenaars
afkomstig waren, aanzienlijk hoger moet zijn geweest dan traditioneel werd aangenomen. Montias, Artists and Artisan in Delft, 117-119, 153, 325. 20 Van Straten,
Rembrandts Leidse Tijd, 31. Moltke, Govaert Flinck, 9-10. Van Veen, Jacob Backer,
16-17. 21 Bakker, De Friese schilderkunst, 53. 22 Bok, Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 167. 23 Roethlisberger en Bok, Abraham Bloemaert and his sons,
571. 24 Bok, ‘Nulla dies sine linie’, 59. 25 De Vries, 9. 26 Idem, 12. 27 Bakker, De
Friese schilderkunst, 72. 28 Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse, 416-417. 29
IJsbrandy, Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk, 24. 30 Idem, 16. 31
Idem, 18. 32 Kok, Culturele ondernemers in de Gouden Eeuw, 25. 33 Bakker, De Friese
schilderkunst, 72. 34 De Vries, 10. 35 Bakker, De Friese schilderkunst, 183. 36 Visser,
Gloria Parendi, 375. 37 Idem, 478. 38 Van Harinxma, Seven Wonderlijcke Ghesichten
(1641). 39 De Vries, 11; IJsbrandy, 57. 40 De Vries, 11; Catalogus Fries Museum
Leeuwarden. Fries Zilver, nr. 26. Inv. no. 487-B. 41 Schotmüller, ‘Reiseeindrücke aus
Danzig, Lübeck, Hamburg und Holland 1636’, 255-256. 42 Eekhoff, De vrouw van
Rembrandt, 32. Volgens het stemkohier van 1640 bezat hij een boerenplaats in het
boven Leeuwarden gelegen Kornjum. Wybrand zal niet zelf de mogelijkheid hebben
gehad om te stemmen. Guibal vermeldt in zijn publicatie dat uitgesloten van de
stemming werden: ‘alle Goederen door Publycke Vooghden geadministreert’, alsmede
de goederen die behoorden tot pastorieën, aan katholieken of aan belijders van een
religie, waarvan de vrije uitoefening in deze provincie niet werd toegelaten en aan
hen, die bij rechterlijk vonnis ‘infaam’ waren verklaard.’ Guibal, Democratie en
Oligarchie, 79. 43 De Vries, 11; Bakker, De Friese schilderkunst, 56, 63. 44 Rus, Het
album amicorum van Wybrand de Geest, 20. De eerste bijdragen in het album dateren
van 1611. Op de achterkant van het album is het jaartal 1611 genoteerd. 45 Bakker,
De Friese schilderkunst, 28. 46 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 18v.
en 19r. 47 Wie zichzelf goed bespiegelt, ziet zichzelf goed. Wie zichzelf goed ziet, kent
zichzelf goed. Wie zichzelf goed kent, hoeft aan weinig waarde te hechten. Wie aan
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weinig waarde hecht, hem gedenkt God. God is mijn recht Gerart Vredeman, Fries,
glazenmaker. 48 Thomassen, Banden van vriendschap, 110. 49 Hooijenga, Het album
amicorum van Juliana van Roussel, 156-157. 50 Het album amicorum van Wybrand
de Geest, fol. 50r. 51 Bakker, De Friese schilderkunst, 155. 52 Roethlisberger en Bok,
Abraham Bloemaert, 648. 53 Rus, 124. Alle geschilderde wapens die in het album
amicorum voorkomen zijn adellijke wapens. 54 Bakker, De Friese schilderkunst,
53-54. Dit hing natuurlijk ook af van het feit of Wybrand de Geest over eigen werk
wilde beschikken. 55 Rus, 25. Er staan geen bijdragen in het album tussen de dag
waarop Henrick Jans in het album schreef (12 oktober 1611) en de eerste gedateerde
bijdrage in Utrecht (3 augustus 1613) van Gillis de Geest. 56 Roethlisberger en Bok,
Abraham Bloemaert, 647. 57 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 25v. en
fol. 16v.-17r. 58 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 34r. Vertaling motto:
Wanneer ook maar verslagen, zal ik weer herrijzen. 59 Voor jongemannen van rijke
komaf was het in de zeventiende eeuw normaal dat zij naast vakken als wiskunde,
aardrijkskunde, vestingleer en moderne talen, ook werden onderwezen in algemeen
sociale en maatschappelijke vaardigheden, bijvoorbeeld tekenen. Thomassen, Banden
van vriendschap, 89. 60 Roethlisberger en Bok, Abraham Bloemaert, 647. 61 Het
album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 14v. Vertaling: Deze tekenen die een
welwillende gezindheid uitstralen, heeft Horatius Meinsma voor de zeer hoogstaande
en in de schilderkunst bedreven jongeman Wibrand Simonsz., die Rome gaat bezoeken,
laten aanbrengen als symbool van de vriendschap. 15 februari 1614. 62 Fockema
Andreae (red.), Album Studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844),
57. 63 Er zijn geen matrikels overgeleverd van leerlingen die aan het begin van de
zeventiende eeuw naar de Latijnse school gingen. 64 Rus, Het album amicorum van
Wybrand de Geest, 122-123. 65 Schotmüller, ‘Reiseeindrücke’, 255-256. 66 Dit
verklaart waarom Meinsma in 1614 het vertrek van Wybrand de Geest naar Rome
vermeldt, en zijn plaatsgenoten Harings, Jans en Vredeman – die al in 1611 een
bijdrage in het album achterlieten – nog niet. 67 Het album amicorum van Wybrand
de Geest, fol. 21v. 68 Roethlisberger en Bok, Abraham Bloemaert, 574-575. De bijdrage
van Quintijnus de Waerdt is de enige bijdrage waarin Abraham Bloemaert wordt
genoemd. 69 Rus, Het album amicorum van Wybrand de Geest, 20. Door een eerdere
eigenaar van het album amicorum van Wybrand de Geest zijn in totaal 22 tekeningen
uit het album gescheurd. 70 Rus, 54-55. De laatste bijdrage in Utrecht is van
Quintijnus de Waerdt en gedateerd 1 april 1614. 71 Schatborn, Drawn to warmth, 24;
Bok, ‘Nulla dies sine linie’, 59-68. 72 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol.
36r. 73 Vertaling: Voor de jongeman Wibrand Simonsz., zeer ijverige student in de
Kunst van Apelles geeft dit ten geschenke Arnoldus Ghijselen uit Den Bosch. Verdraag en
volhardt. De inspanning zal u eerlang ten goede komen. 1614. 74 Roethlisberger en
Bok, Abraham Bloemaert, 645 75 Muller, De Utrechtse Archieven. Schilders-Vereenigingen te Utrecht, 104. 76 De stad staat ook wel bekend om zijn naam Silva Ducis. 77
Stadsarchief Den Bosch, Akten en Registers, Dopen Den Bosch, Identificatie nummer
125896. Nicolaus Gijsselen wordt op 13/09/1620 vermeldt als getuige bij de doop van
Joannes Rotte. 78 Matricule de L’Université de Louvain 1616 à 1651, 2. 79 Het album
amicorum van Wybrand de Geest, fol. 30r. 80 Nationaal Archief, Den Haag, Collectie
Taalman Kip, 1271-1954, nr. toegang 1.10.27, inv. nr. 489. Acte van volmacht door Anna
de Bure, wed. David van den Bossche, schepen en Raad van Den Bosch, aan Johan van
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den Bossche haar zoon om de verschenen renten in Limburg te incasseren en rekening
af te horen van Guilliam Flamming, waarbij Huybrecht Kip getuige is. 1659 augustus
12. 81 Zoon van Mathieu Beaubrun (I). 82 Saur, Allgemeines Künstlerlexikon (1992)
deel 8, 57. 83 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 4v. De hier gepubliceerde regels van Louis Beaubrun zijn een fragment van zijn bijdrage. Voor de
complete bijdrage zie: Rus, 29-30. Vertaling: Ludovicus Bobrun, Frans schilder uit
Amboise. Vanwege het gevoel van zijn blijvende vriendschap met Wybrand de Geest
heeft hier een portret en verzen geschilderd, op deze bladen tot uitdrukking gebracht
met aarzelende pen en penselen. Te Parijs in het jaar des heils 1614. 84 Het album
amicorum van Wybrand de Geest, fol. 43v. 85 Bakker, De Friese schilderkunst, 200. 86
Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 24r. en fol. 65r. 87 Dünnhaupt,
‘Lauremberg, Johann’, 720. 88 Emmens, Rembrandt en de regels van de kunst, 170.
Voor een transcriptie en vertaling van de bijdrage van Johann Lauremberg, zie: Rus,
56-57. 89 Voor een transcriptie van de bijdrage van Abraham van Mildert, zie: Rus,
102-104. 90 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 49r. Vertaling: Hoop
voedt de landbouwers. Voor de zeer ervaren jongeman, de Heer Wibrand Simonsz de
Geest, student in de Kunst van Apelles, en mijn vertrouwde vriend, die op weg gaat
naar Rome. Plaatste dit in het teken van eeuwige vriendschap, Henricus de Haen.
Student geneeskunde, te Parijs op 5 oktober in het jaar 1615. 91 Keblusek, Boeken in
de hofstad, 51. In 1629 bracht Caspar Nollens ter gelegenheid van de opening van het
Theatrum Anatomicum zijn vertaling van een Latijnse handleiding voor chirurgijns
uit. Een jaar later volgden zijn vertalingen van de medische tractaten van Bartholomaeus Cabrolius en Hiëronymus Fabritius; deze laatste uitgave droeg Nollens op aan
Frederik Hendrik van Oranje. 92 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 56r.
Vertaling: Alle mensen past het om met de grootste energie ernaar te streven om geen
leven te leiden als het vee. Als je leergierig bent, zal je een veelzijdig geleerde zijn. Dit
weinige voor de illustere en in de kunst van Apelles zeer bedreven jongeman, de heer
Wijbrand Simonsz. de Geest, plaatste hier van harte en met graagte als bewijs van een
welwillende gezindheid op 9 oktober 1615. Caspar Nollens de Jonge Chirurg. 93 Van
Eck, ‘Three drawings attributed to Wouter Pietersz Crabeth II’, 90 94 Het album
amicorum van Wybrand de Geest, fol. 63v. De naaste bladzijde, met mogelijk een
tekening, mist. 95 Verberne, ‘The Bentvueghels in Rome’, 24-25. 96 Hoogewerff, De
Bentvueghels, 45. 97 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 69v. 98 Ten
Brink Goldsmith, Leonaert Bramer, 187-189. In 1994 ontdekte Michiel Plomp in de
Hamburger Kunsthalle in Hamburg twee bladen met daarop 16 getekende portretbusten. Hij herkende ze als portretten van Bentvueghels. 99 De Vries, 11; Bakker, De
Friese schilderkunst, 56, 63. 100 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 40v.
en 42r. 101 Van Harinxma (1641). 102 Ten Brink Goldsmith, Leonaert Bramer, 13.
103 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol. 73v. 104 Thomassen, Alba
amicorum, 73-74. Thomassen typeert Wijnants onjuist als landschapsschilder, die
vermoedelijk de schilder Jan Wijnants (1632-1684) bedoelde. 105 Roethlisberger en
Bok, Abraham Bloemaert, 646. 106 Het album amicorum van Wybrand de Geest, fol.
58v., fol. 57v. en fol. 32r. Groenendijk, Beknopt Biografisch Lexicon, 267 (Dirckx), 551
(Molijn), 679 (Schouten). 107 De Vries, 10. Het schilderij bevindt zich in de Santiago
Allorda Collection in Barcelona, Spanje. 108 Op de terugweg van Rome naar
Leeuwarden zijn er geen bijdragen in het album geplaatst. Hierdoor is het moeilijk, zo
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niet onmogelijk, om na te gaan hoe lang Wybrand de Geest over de terugreis heeft
gedaan en welke steden hij onderweg nog heeft bezocht.

u
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Drukwerk voor iedereen
Het fonds van de Leeuwarder uitgever Abraham
Ferwerda (1716-1783)
M A T T H IJS D R O O G

‘NDC schrapt 250 banen’ kopte de Leeuwarder Courant eind mei 2013.1
Teruglopende abonnementen en dalende inkomsten uit advertenties zorgen
ervoor dat dag- en weekbladen het al enige tijd zwaar te verduren hebben
en dat de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC), onder meer uitgever
van de Leeuwarder Courant, besloot tot deze rigoureuze maatregel die
inmiddels is doorgevoerd. Hiermee was de meest gelezen krant in Fryslân
vooralsnog gered. Het zou voor Nederland in het algemeen en Leeuwarden
in het bijzonder ook betreurenswaardig zijn geweest als de oudst lopende
krantentitel van Nederland het niet had overleefd. Niet alleen omdat dan
een krant van naam was verdwenen, maar ook omdat daarmee de naam van
Abraham Ferwerda, oprichter van de krant, nog meer in de vergetelheid zou
zijn geraakt.
Ferwerda’s werk omvatte veel meer dan het drukken van kranten. Een
kleine vijftig jaar gaf hij leiding gaf aan zijn uitgeverij en drukkerij die
gevestigd was Bij de Put in Leeuwarden. Naast de Leeuwarder Courant en
ander los drukwerk bracht hij circa 250 titels op de markt. Deze prestatie
verdient meer aandacht dan tot nu toe is gegeven. Wat voor soort uitgever
was Abraham Ferwerda en hoe slaagde hij erin zijn onderneming uit te
bouwen tot een van de grootste in het noorden?
Om een goed beeld te krijgen van Ferwerda en zijn bedrijf wordt in dit
artikel zijn fonds beschouwd op basis van onderzoek naar titels en jaren
van uitgave. Hierbij worden alle door hem uitgegeven of geschreven werken
in de periode van 1736 tot 1783 betrokken.2 Daarnaast wordt nagegaan
met welke schrijvers Ferwerda in zee ging en hoeveel pagina’s – voor zover
bekend – ieder werk bevat. Dit artikel verschaft zowel meer helderheid over
de bedrijfsactiviteiten van de persoon Ferwerda als zijn rol in de uitgeverswereld van de achttiende eeuw. Een analyse van dit fonds geeft bovendien
meer inzicht in hoeverre Ferwerda past in het beeld dat heerst van de laat
achttiende-eeuwse drukkers.
De vraag hoe Ferwerda zich verhoudt tot andere uitgevers en drukkers in
deze periode, kan enkel worden beantwoord door hem te vergelijken met
tijdgenoten. Een geschikte onderneming hiervoor is de firma Blussé uit
Dordrecht, aangezien Arianne Baggerman in 2000 een uitgebreide studie
heeft gepubliceerd over dit familiebedrijf en de cijfers en uitkomsten hierin
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zich goed lenen voor vergelijking met het fonds van Ferwerda.3 Voor een
beter begrip van zijn bedrijfsvoering is het echter eerst van belang een beeld
van Abraham Ferwerda’s persoonlijke leven te schetsen.
De persoon Abraham Ferwerda
Abraham Ferwerda werd geboren op 5 februari 1716 in Leeuwarden, waar hij
tot aan zijn overlijden op 30 juli 1783 bleef wonen.4 Over zijn jeugdjaren is
weinig bekend. Hij was de enige zoon van ziekentrooster en gereformeerde
prediker Rinse Abrahams Ferwerda en Maria Schrooda. Verder had hij twee
zussen, Aeltje Rinses en Margarita Sybilla, die beiden ouder waren dan hij.5
Hij genoot van zijn dertiende tot zijn zeventiende een goede opleiding aan
de Latijnse school aan de Bagijnestraat in het centrum van de stad. Ferwerda
was geen vlotte leerling: hij deed drieënhalf jaar over de eerste klas, nog
een half jaar over de tweede en besloot toen van school te gaan.6 Het is niet
bekend wat de redenen van dit trage tempo zijn. Toch lijkt hij zich intellectueel ontwikkeld te hebben in de jaren die volgden, getuige het feit dat
hij zich, eenmaal gevestigd als uitgever in 1736, snel wist te omringen met
enkele toonaangevende en hoogopgeleide Leeuwarders.7
In 1740 – Ferwerda was toen al vier jaar actief als drukker – trad hij in
het huwelijk met Magteltje Borgrink.8 Met haar kreeg hij zes kinderen: vier
dochters en twee zoons. De twee zoons en hun tweede dochter overleden al
op jonge leeftijd, waardoor Ferwerda geen manlijke erfgenaam en opvolger
voor zijn bedrijf had.9 De Leeuwarder loste dit op door twee van zijn
dochters met drukkers en boekhandelaren te laten trouwen, die uiteindelijk
zijn bedrijf zouden overnemen. Zijn oudste dochter Maria huwde met Gerrit
Tresling, kleinzoon van stadsdrukker Pieter Koumans. Hij zou bij Ferwerda
in dienst treden. Dochter Doetje trouwde in 1770 met Abelus Siccama,
advocaat aan het Hof van Friesland, maar in de jaren die volgden ook
boekhandelaar. Siccama zou later ook nog burgemeester van Leeuwarden
worden. Zijn jongste dochter, Margaretha, ging eveneens een huwelijksband
aan met een drukker, Doeke Ritskes Smeding. Dit deed ze twee maanden
na de dood van haar vader. Smeding was Ferwerda’s rechterhand in de
drukkerij en een neef van Margaretha.10 Gerrit Tresling nam het bedrijf van
zijn schoonvader in 1783 formeel over en bleef net als hij lange tijd een
succesvol uitgever en boekdrukker. Vermoedelijk had Tresling enkele jaren
eerder al zeggenschap gekregen over de uitgeverij, want na 1781 zijn geen
nieuwe werken meer op de markt gekomen onder Ferwerda’s naam.11
In de eerste helft van de achttiende eeuw gold uitgever Willem Coulon,
in Leeuwarden geboren, maar in Franeker werkzaam, als de belangrijkste
uitgever van de provincie. Volgens Leeuwarder stadshistoricus Wopke
Eekhoff steeg Ferwerda hem echter ‘als uitgever spoedig boven het hoofd’,
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waarmee de familie Ferwerda zonder terughoudendheid beschouwd kan
worden als dé drukkersfamilie van Friesland in de achttiende en deels
negentiende eeuw.12
Invloedrijke vrienden en creatief drukken
Hoe slaagde Ferwerda erin zijn bedrijf in enkele jaren uit te bouwen van een
kleine onderneming tot een volwaardige uitgever en drukker in de Friese
hoofdstad? Het lijkt erop dat hij dit voor een belangrijk deel te danken had
aan een efficiënt netwerk van invloedrijke Leeuwarders, nadat hij eerst
handig een uitgeverij met een gevestigde naam had overgenomen. Dat deed
hij in 1736, toen hij voor een goede prijs de drukkerij van Johannes Thyssen
in de Peperstraat kocht.13 Deze doopsgezinde drukker had weinig succes in
het drukkersvak nadat hij in 1710 de zaak van Pieter Ruurds had overgenomen. Die had het bedrijf op zijn beurt in 1702 overgedragen gekregen van
de weduwe van de wel succesvolle uitgever en drukker Hendrik Rintjens.
De goede naam die de drukkerij tot dan toe had, bleek geen garantie voor
succes, want ook Ruurds wist, net als Thyssen, slechts een bescheiden
positie te vergaren in de Leeuwarder drukkerswereld.14
Abraham Ferwerda pakte de zaken anders aan. Hij maakte snel naam in de
Friese hoofdstad en dat was vermoedelijk voor een belangrijk deel te danken
aan een groep hoogopgeleide en invloedrijke Leeuwarders. Een aantal
belangrijke dominees, zoals Martinus Swarte en Joachim Mobachius, was
al vanaf het begin van Ferwerda’s werkzame carrière kind aan huis bij hem.
Wellicht dat hij deze contacten had overgehouden aan zijn vader, eveneens
prediker. Maar meer voor de hand ligt dat de zaak aan de Peperstraat sinds
Rintjens al bekend stond als drukkerij voor de doopsgezinden. Ferwerda,
met zijn gedreven handelsgeest, profiteerde optimaal van die positie door
vooral in zijn beginjaren als drukker veel werken vanuit deze kerkelijke kring
uit te geven. Zo gaf hij tussen 1741 en 1744 alleen al zeven grote werken uit
van de Leeuwarder doopsgezinde dominee Martinus Swarte. Het zou heel
goed kunnen dat in het kielzog van deze gezaghebbende predikanten andere
belangrijke Leeuwarders bij Ferwerda aanklopten. Zeker is in ieder geval dat
onder meer de regent Onno Zwier van Haren, de medicus Bernardus Idema
en de juristen Johannes Dotingh en Eduard Marius van Burmania hem het
vertrouwen schonken om hun werken uit te geven.
Ferwerda’s zonder twijfel belangrijkste contact was de controversiële
lutherse leraar Philippus Ludovicus Statius Muller. Deze Duitse predikant
was in 1749 vanuit Amersfoort naar Leeuwarden gekomen om zijn
overleden vader Christof Anton Muller op te volgen.15 Samen met zijn broer
Johan Georg, die eveneens in Leeuwarden werkte als predikant, stelde hij
zich ten doel om het ‘behoudend dogmatisme, en de verwaandheid van de
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dominees’ aan te pakken.16 Hij maakte zich hiermee niet erg populair in de
Leeuwarder gemeenschap. Bovendien besloot de verlichte lutherse prediker
ook nog eens het Duits als preektaal af te schaffen. Leden van zijn gemeente
stuurden vervolgens bezwaarschriften naar de leiding van de Lutherse kerk
in Amsterdam. De retorisch begaafde Statius Muller zorgde ervoor dat de te
volgen procedures onduidelijk werden. De kerkvergadering besloot uiteindelijk hem te ontslaan van vervolging. De correspondentie was overigens
door iedereen te volgen, want ze werd gewoon bij Ferwerda uitgegeven.
Wellicht dat de drukker erg begaan was met het lot van Statius Muller, al
ligt het meer voor de hand dat de lutherse predikant Ferwerda opdracht had
gegeven tot het drukwerk om zo zijn gelijk te verspreiden.
Hoe Ferwerda in contact is gekomen met Statius Muller is onduidelijk. De
kans is groot dat Statius Muller in Ferwerda een gelijkgestemde geest zag.
Ook laatstgenoemde was beïnvloed door de Verlichting en was het vermoedelijk in grote mate eens met de ideeën van Statius Muller. Dit gold vooral
voor zijn grondgedachte om ‘rationalistische wetenschap’ te verbinden met
het christelijke geloof, zoals later ook duidelijk in de eerste edities van de
Leeuwarder Courant naar voren zou komen.17
Ferwerda en Statius Muller hebben intensief samengewerkt tot aan de
terugkeer van de prediker in 1756 naar Duitsland. Tussen 1749 en 1751
verschenen in totaal vier tijdschriften bij de uitgever. Bij alle vier was Statius
Muller betrokken. Het initiatief voor deze tijdschriften kwam hoogstwaarschijnlijk van de laatste, want hij had al eerder ervaring met een spectatoriaal
tijdschrift opgedaan in Amersfoort, De nagtstudie van Justus Bickerstaff.18
Toen Abraham Ferwerda in 1752 startte met de Leeuwarder Courant, was het
dan ook niet verwonderlijk dat hij Statius Muller vroeg om samen met hem
de krant van inhoud te voorzien.
Andere belangrijke relaties in het netwerk van Ferwerda bevonden zich in
de kringen van het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Dat contact verliep
grotendeels via Johann Hermann Knoop, die hortulanus was van prinses
Maria Louise van Hessen-Kassel, in de volksmond beter bekend als ‘Maaike
Meu’.19 Hoeveel Ferwerda te danken had aan deze contacten, is lastig te
bepalen. De eerste publicaties van Knoop bij Ferwerda stammen uit 1744.
Hoewel Leeuwarden officieel geen Hofstad meer was sinds 1747, toen
Willem Carel Hendrik Friso de hofhouding naar Den Haag had verhuisd,
bleef het Stadhouderlijk Hof in de persoon van Maria Louise toch nog vertegenwoordigd in Leeuwarden. Deze banden met de invloedrijke stadhouderlijke familie zullen hem geen kwaad gedaan hebben.
Knoop was naast hovenier breed geïnteresseerd en goede vriend van
Ferwerda. Hun samenwerking resulteerde onder meer in het prachtige werk
Pomologia waarin Knoop een uitgebreide beschrijving maakt van appels,
peren, andere fruitsoorten maar ook bekende bomen en struiken (zie kleur-
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katern afb. 4).20 Het boek staat vol met Knoops kennis over bovengenoemde
fruitsoorten, maar gaat nog veel verder dan dat. Waar mogelijk geeft Knoop
ook nog suggesties over hoe het fruit te bereiden. In het hoofdstuk over de
kersen schrijft hij:
De Kersen dienen ook voor de Keuken, om daar verscheidenhande Lekkernyen van
te bereiden, als Compot, Sausen, Taarten, enz. Ook worden ze veel geconfyt, zoo wel
droog als nat, en waar toe de sappige, inzonderheid Praagse Muscadel, Volger, Morellen, enz., wel ’t meest geagt worden, en ook de beste zijn.21

Vervolgens geeft Knoops uitgebreid aan hoe kersen op de juiste manier
te konfijten. De vriendschap tussen Ferwerda en Knoops leek zeer nauw,
getuige ook de rijk geïllustreerde hoofdstukken waarbij de tekeningen
bijzonder genoeg ingekleurd zijn door de dochters van de drukker.22 Enkele
jaren na de Pomologia schreven beiden in 1785 het boek Kort onderwijs,
hoedanig men de couranten het best lezen en gebruiken kan.23 Dit boek had
tot doel mensen die tot dan toe nog geen kranten lazen, over de streep te
trekken. Dat diende niet alleen een nobel doel – hiermee werd de geletterdheid onder het publiek immers vergroot – maar werd zeker ook door
commerciële overwegingen ingegeven.
Het waren niet alleen Ferwerda’s goede contacten die hem op weg hielpen.
Naast zijn uitgeverij bestond zijn bedrijf uit een drukkerij en boekhandel.
Die stelden de uitgever in staat om zeer snel en direct aan de vraag te
voldoen. Daarin was hij zeker niet uniek: ongeveer de helft van alle uitgevers
in achttiende-eeuws Nederland was in het bezit van een eigen drukkerij.24
Daarnaast was het winstgevend om juist in Leeuwarden een uitgeverij te
beginnen, gezien onder meer het geringe aantal concurrenten dat in de stad
was gevestigd. Leeuwarden had binnen Friesland als eerste stad een eigen
drukpers en die leidende positie is altijd behouden, op een korte periode
van de veertig jaar na 1585 na toen Franeker een Academie kreeg, die veel
drukwerk genereerde.25 De echte piek wat betreft het aantal drukkers in
Leeuwarden ontstond pas halverwege de achttiende eeuw.26 Toen Abraham
Ferwerda in 1736 zijn drukkerij kocht, had hij slechts drie concurrenten in
zijn directe omgeving.27 De jaren erna nam het aantal drukkers wel gestaag
toe en rond 1750 was er volgens C.N. Fehrmann, die in 1965 een onderzoek
publiceerde naar Ferwerda’s tijdgenoot en mededrukker Jacques Alexandre
de Chalmot, dan ook ‘stellig geen gebrek aan handelaren en drukkers’, maar
‘de belangrijkste was zonder twijfel Abraham Ferwerda’.28
Ferwerda was dan wel de belangrijkste geworden, van een monopolie
was zeker geen sprake. Leeuwarden telde in 1755 zestien boekdrukkers en
uitgevers en voor heel Friesland lag dit getal op 53.29 Vanaf 1770 nam de
concurrentie alleen nog maar toe. Waar in de rest van het gewest drukkerijen
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verdwenen, groeide het aantal in de hoofdstad.30 Een duidelijke verklaring
hiervoor is niet voorhanden, maar het ligt voor de hand te veronderstellen
dat de vraag naar lectuur in een stad groter was dan op het platteland.
Bovendien waren de aanvoer en distributie van papier en drukinkt in de stad
beter georganiseerd. Hoewel het aantal drukkers eind achttiende eeuw ook
in Leeuwarden afnam, was de stad ten opzichte van de rest van Nederland
met negen drukkers de zesde drukkersstad van het land. Amsterdam voerde
met 121 drukkers de lijst aan, gevolgd door Leiden (26), Den Haag (25),
Rotterdam (21) en Utrecht (19).31
Het gebrek aan concurrenten in de beginjaren gaf Ferwerda vanzelfsprekend een prettige start. De gestage groei van het aantal drukkers in de
jaren erna zorgde er eveneens voor dat zijn drukkersbedrijf tot een groot
succes kon uitgroeien. De situatie dwong hem ertoe constant innovatief
bezig te zijn. Hij leek dan ook geenszins van plan om een drukker in de
marge te blijven, zoals zijn voorgangers: hij was een man die bekend stond
om zijn ‘ijver, bekwaamheid en ondernemingsgeest’.32 Dat eerste kwam
onder meer tot uitdrukking in een plan dat hij in de jaren 1760 opvatte om
een lijst te publiceren van boeken die vanaf het begin van de eeuw in omloop
waren gekomen. Dit resulteerde in 1772 in de Algemeene naam-lyst van
boeken met de pryzen, of de boek-negotie, benevens de kennisse en waarden
derzelver gemakkelyk gemaakt.33 Voor deze uitgebreide bibliografie, die tot
en met 1778 in verschillende delen verscheen, spitte hij bijna vijfhonderd
catalogi door, waarbij hij selectief te werk ging en op zoek was naar titels
die ‘raar’ – zeldzaam dus – waren.34 Dit suggereert niet alleen een minutieus
en ongetwijfeld tijdrovend onderzoek, maar ook dat de drukker kennis van
zaken had. Immers, om te beoordelen of boeken zeldzaam waren, moest hij
op zijn minst de internationale markt goed in het vizier hebben.
Deze Algemeene naamlyst behoort tot de meest indrukwekkende
prestaties die Ferwerda heeft bewerkstelligd. Bij het doorbladeren van
dit werk kan de lezer niet anders dan bewonderenswaardig concluderen
dat hij een meer dan imposant werk heeft afgeleverd. Honderden pagina’s
lang somt hij duizenden boektitels op die een bijdrage leveren aan het
geestelijk dan wel wetenschappelijk leven van de achttiende eeuw. De door
Ferwerda vermelde titels variëren van Een schoone Historie gehyeten Sydrac
(verwijzend naar de Bijbels-mythologische filosofische figuur Sydrac) uit
1495 tot Chronike ofte die Historie van Hollant, van Zeeland, van Vriesland,
ende van den Sticht van Utrecht, tot den jaare 1477, waarbij de laatste titel de
toevoeging ‘zeer out zonder Jaargetal, zijnde een geheel andere druk als die
by Gerard Leu, tot Gouda 1478 gedrukt is’ krijgt.35 De Algemeene naamlyst
diende dan ook een maatschappelijk doel: deze moest hulp bieden, niet
alleen aan drukkers en uitgevers die boeken op waarde konden schatten,
maar vooral ook aan ‘professoren, predikanten, doctoren, studenten en alle
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Afb. 1:
Door Ferwerda gedrukt
predikbeurtbriefje uit 1765
(Privébezit J. Frieswijk)
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die geene die maar eenige Lief hebbery voor de kennisse en waarde der
boeken heeft.’36
IJverig was Ferwerda dus zeker, maar of hij ook bekwaam was, zoals
Eekhoff hem typeert, is lastiger te beoordelen. Het feit dat Ferwerda grote
populariteit genoot onder de Leeuwarder elite kan betekenen dat de uitgever
goed was in zijn werk. De nog bestaande boekwerken zien er redelijk goed
uit, maar zijn door de tijd heen toch dermate beschadigd geraakt, zodat de
kwaliteit ervan niet meer helemaal goed te beoordelen is. Toch lijkt het erop
dat Ferwerda publiceren belangrijker vond dan de kwaliteit van zijn werk. In
zijn fonds zijn her en der tweede drukken terug te vinden waarbij hij eerder
gemaakte fouten verbeterd heeft. Maar bladerend door zijn werken kan niet
aan de indruk worden ontkomen dat Ferwerda het niet al te nauw nam met
perfectie. Scheefdrukken en zetfouten waren eerder regel dan uitzondering,
net als overigens bij de meeste van zijn tijdgenoten.
Dat hij wel over een goede ondernemingsgeest beschikte, is eenvoudiger
vast te stellen. In 1741 begon hij zogenaamde predikbeurtbriefjes uit te
geven (afb. 1). Hierop stond vermeld waar en op welk tijdstip predikanten
hun preken hielden. Deze papiertjes werden zo’n succes dat Ferwerda in
1747 octrooi aanvroeg bij de Staten van Friesland, die hem dat vervolgens
voor twintig jaar verleenden.37
Ook besloot Ferwerda als een van de eerste uitgevers in het land om
wervende reclame te maken voor boeken die hij uitgaf. In de Leeuwarder
Courant van 19 augustus 1752 is bijvoorbeeld een aanprijzing te lezen
van het boek Nauwkeurige aantekeningen van eenige hondert personen:
‘Opgesteld volgens ’t A, B, C. Het geen van een yder met nut en vermaak
zal kunnen gelezen worden.’38 Hoewel adverteren in kranten zeker niet
nieuw was, werden de aangeboden waren tot dan toe weinig aangeprezen.39
Daarnaast probeerde hij klanten te lokken met aanbiedingen. Deze waren
soms wel misleidend. Klanten konden zogenaamd korting krijgen op een
geadverteerd boek, maar moesten eenmaal in de winkel de reguliere prijs
betalen.40 Deze tamelijk agressieve vorm van het lokken van klanten legde
hem geen windeieren. In korte tijd wist hij van zijn bedrijf een goedlopende
onderneming te maken, die het centrum zou vormen van de Leeuwarder
en Friese drukkersmarkt. Deze positie werd versterkt toen hij vanaf 1752 De
Leeuwarder Courant ging uitgeven.
Boekdrukkunst in de achttiende eeuw en Ferwerda’s fonds
‘Het Hollandse Wonder’, zo werd de glorietijd van de Nederlandse
boekhandel in de zeventiende eeuw genoemd. In de Republiek kwamen
in deze periode relatief gezien meer boeken van de drukpers dan in de
rest van Europa en het was dan ook een bloeitijd voor de uitgeverijen en
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boekhandelaars, die hun faam meer dan waar maakten. Toch kwam de
klad in dit wonder. Boekhistorici lijken het erover eens te zijn dat de Nederlandse boekdrukkunst halverwege de achttiende eeuw niet langer eenzaam
aan de top stond. Sterker nog, veel buitenlandse schrijvers die voorheen
de Republiek uitkozen om er te publiceren, zochten uitgevers in Parijs of
lieten hun boeken drukken in Engeland.41 Volgens de negentiende-eeuwse
Haarlemse uitgever Arie Cornelis Kruseman is een van de redenen hiervoor
dat drukkers zich gedurende de achttiende eeuw steeds minder bezighielden met de kwaliteit van het boekdrukken. Hij stelt het volgende:
Zij lieten alle zedelijke vermaningen stillekens aan haar plaats, gingen even gretig
met hun bedrijf voort, en verdienden veel geld. Maar juist dat laatste – dat op het
einde van de 18e eeuw een kanker was voor onzen geheelen vaderlandschen handel
en nijverheid – leidde tot zorgeloosheid en verval.42

Dit beeld van Kruseman gaat ongetwijfeld op voor een groot aantal
boekdrukkers uit de achttiende eeuw. Toch is het twijfelachtig of het ook
geldt voor Abraham Ferwerda. Het is daarom gewenst zijn fonds nader
onder de loep te nemen.
Het onderzoek naar de door Ferwerda gedrukte publicaties leverde
vooralsnog 249 titels op. Over de volledigheid valt zeker te twisten, want
de kans is reëel dat een aantal werken is verdwenen in de loop der jaren,
aangezien niet alle bekende titels van Ferwerda in bibliotheken voorhanden
zijn. Desondanks biedt de lijst genoeg aanknopingspunten om dieper in
de bedrijfsvoering van de Leeuwarder uitgever te duiken. Enkele kanttekeningen dienen vooraf gemaakt te worden. Omdat niet alle titels kunnen
worden ingezien, is van een aantal publicaties niet bekend hoeveel pagina’s
ze tellen, of met andere woorden wat de exacte omvang was. Waar mogelijk
valt een schatting te maken op basis van gelijksoortige werken. Dit betekent
wel dat cijfermatig materiaal met enige terughoudendheid geïnterpreteerd
moet worden. Bij de auteurs van door Ferwerda gedrukte publicaties is
eveneens sprake van onduidelijkheden. Van niet ieder werk is bekend wie
het geschreven heeft, wat ertoe leidt dat er enkel gesproken kan worden van
een minimaal aantal publicaties per auteur.
Ook over de indeling van de werken valt het een en ander op te merken.
Ferwerda’s publicaties zijn onder te verdelen in vijf categorieën: scholing,
overheid, kerk, periodieken en overige publicaties. Vanwege het niet
beschikbaar zijn van alle werken, moet voor een groot deel worden afgegaan
op de titels of de auteurs. Ter bevordering van de overzichtelijkheid is er
voor gekozen publicaties in niet meer dan één categorie tegelijk te plaatsen.
Het grootste struikelblok bij het onderzoek naar Ferwerda’s drukwerk is
het ontbreken van oplagecijfers. Er is nagenoeg niets bekend over het aantal
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exemplaren dat hij van een werk van de pers liet rollen. Om dit probleem
enigszins op te lossen, is gekeken naar andere uitgevers uit deze periode en
hun cijfers zijn gerelateerd aan het bedrijf van Ferwerda.
Een andere manier om een beeld te krijgen van de hoeveelheid drukwerk
die Ferwerda jaarlijks te verwerken had, is het optellen van het aantal
pagina’s dat ieder jaar van de pers rolde. Van het merendeel van de gevonden
publicaties is immers bekend wat de omvang is, of daar kan een schatting
van worden gemaakt. Het gaat zoals al vermeld om grove, maar noodzakelijke schattingen, die een zo volledig mogelijk beeld moeten geven van het
werk dat de drukker jaarlijks te verrichten had.
Voor de Leeuwarder Courant is een soortgelijke berekening gemaakt.
Ferwerda begon in juli 1752 met het uitgeven van deze krant, eerst wekelijks
en vanaf 1757 tweemaal per week. Omdat het ondoenlijk was alle ongeveer
drieduizend afleveringen die hij tijdens zijn leven heeft uitgegeven door te
bladeren, is een ruwe schatting gemaakt van het aantal pagina’s dat per jaar
werd gedrukt. Tot ongeveer 1770 bevatte de krant gemiddeld vier pagina’s.
Daarna werd deze met gemiddeld acht pagina’s uitgegeven.43 Op basis
hiervan is een berekening gemaakt van het jaarlijks gedrukte aantal pagina’s.
Ferwerda’s fonds nader beschouwd
In 1745 betrok Ferwerda een groot huis aan een van de zuidelijke stadssingels
voor iets meer dan zeshonderd caroliguldens.44 Dat was een behoorlijk bedrag
voor die tijd en het huis bezorgde hem een zekere status. In de belastingquotatie van 1749 wordt zijn positie omschreven als ‘wel bestaan’.45 Zowel zijn
dure huis als deze typering lijkt een aanwijzing te zijn dat Ferwerda succesvol
was als uitgever. Maar om te bepalen hoe succesvol Ferwerda was, is het van
belang om meer inzicht te krijgen in zijn oplagecijfers. Hoe hoger de oplages,
hoe succesvoller een uitgever over het algemeen genoemd mag worden, al is
bij deze aanname terughoudendheid geboden, omdat sommige uitgevers rijk
werden van hele dure publicaties met geringe oplagen. Over de achttiendeeeuwse drukkers in de Republiek is echter nagenoeg niets bekend over
oplagecijfers. Pas aan het begin van de negentiende eeuw, tijdens de Franse
overheersing, werden hierover voor het eerst cijfers bijgehouden. Toch lijkt
het mogelijk enig inzicht te verschaffen in de oplagecijfers van Ferwerda.
Absolute gegevens zijn echter niet te presenteren.
Een van de manieren om zicht te krijgen op Ferwerda’s fonds is het
betrekken van zijn herdrukken in het onderzoek. Hoe vaker een boek
opnieuw is uitgegeven, des te succesvoller de titel en vermoedelijk des te
hoger de oplage. In het fonds van Ferwerda is van slechts negentien van de
circa 250 titels bekend of ze herdrukt zijn en hoe vaak.47 Er valt daarom maar
marginaal te bepalen hoe populair een bepaald boek was.
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Een andere manier van beoordelen is onderzoek te doen naar de prijs
van een boek. Publicaties die voor enkele stuivers over de toonbank gingen,
zullen vermoedelijk in grotere oplage gedrukt zijn dan werken die voor vijf
gulden van de hand gingen. Probleem hierbij is wel dat van lang niet alle
titels te achterhalen is wat de prijs was ten tijde van uitgave.
De oplage van de Leeuwarder Courant kan ook een rol spelen. Exacte
cijfers over de oplage van de eerste Leeuwarder Couranten zijn echter
onbekend. Het is aannemelijk dat de krant ongeveer dezelfde oplage had
als de Groninger Courant in deze tijd, gezien het vergelijkbare afzetgebied
en het regionale karakter van beide kranten.48 Die lag vermoedelijk rond de
zeshonderd exemplaren.49 Een bescheiden oplage, zeker als men deze vergelijkt met de toonaangevende kranten in deze tijd, de Oprechte Haarlemsche
Courant en de Amsterdamsche Courant, die respectievelijk 4300 en 6500
exemplaren per editie telden.50 Nu was de afzetmarkt in het noorden een stuk
kleiner. Friesland had rond 1750 ongeveer 135.000 inwoners en Leeuwarden
ruim 14.000.51 In Holland woonden op dat moment 800.000 mensen, bijna
zes keer zoveel als in Friesland.52
Hoe het ook zij, het blijft lastig te bepalen hoe groot Ferwerda’s afzetmarkt
was en wie zijn kranten en boeken kochten. Bekend is dat hij zijn drukwerk
niet alleen in Friesland verkocht. In 1767 deed bijvoorbeeld de Amsterdamse
boekhandelaar Steven Jacobus Baalde een groot aantal boeken uit het fonds
van Ferwerda onder de hamer. Dit toont in ieder geval aan dat Ferwerda zijn
boeken ook in Holland verkocht.53 Dat was overigens niet geheel onlogisch:
de binnenlandse boekenhandel kwam halverwege de achttiende eeuw
steeds meer op – een gevolg van het einde van de internationale handel van
boeken vanuit de Republiek – en Holland was als afzetmarkt veel interessanter dan Friesland.54 Maar als Ferwerda zijn drukwerk buiten de eigen
provinciegrenzen verkocht, waar hield de markt dan op? Van de Leeuwarder
Courant is bijvoorbeeld bekend dat ze in een groot gebied gelezen werd, al
was de voornaamste afzetmarkt wel Friesland. Er zijn exemplaren in het hele
noorden teruggevonden, zelfs in het Eemsgebied in het huidige Duitsland.
Een ander probleem vormt de concurrentiepositie van de uitgever. Ook
al was Ferwerda binnen Friesland een van de toonaangevende drukkers,
concurrentie kwam niet alleen uit Leeuwarden of Friesland. Immers, als hij
zelf al actief was in Holland, waarom zouden Hollandse uitgevers dan niet
actief zijn geweest in Friesland? En hoe meer concurrentie, hoe kleiner over
het algemeen de markt per uitgever.
Een manier om toch iets te zeggen over de oplagen van een uitgever en
van Ferwerda in het bijzonder, is deze te vergelijken met andere uitgevers
van wie de cijfers wel bekend zijn. Nu is een probleem in de achttiende
eeuw dat uitgevers niet of nauwelijks hun eigen oplagecijfers op papier
bijhielden. Er is al wel onderzoek verricht naar deze cijfers. Zo hebben
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Wijnand Mijnhardt en Arianne Baggerman cijfermateriaal gepubliceerd
waarmee voorzichtig iets gezegd kan worden over de oplagen van Ferwerda.
Mijnhardt vermeldt algemene cijfers over alle Nederlandse uitgevers in de
achttiende eeuw gezamenlijk.55 Baggerman berekende specifieke cijfers voor
de al genoemde Dordtse uitgeversfamilie Blussé.56 De cijfers van Baggerman
vormen hier het geschiktste uitgangspunt voor vergelijking. Dordrecht was
als stad vergelijkbaar met Leeuwarden: Hollands oudste stad kende rond
1800 ongeveer 18.000 inwoners en was daarmee maar net iets groter dan
de Friese hoofdstad.57 Ook het aantal uitgevers in de beide steden is vergelijkbaar: respectievelijk acht tegen negen.58 Maar de belangrijkste reden om
de cijfers van Blussé te hanteren, is dat deze uitgever onderscheid maakte
in soorten publicaties, net als in dit artikel wordt gedaan bij de boeken van
Ferwerda. De gemiddelde oplage voor geografische werken lag bijvoorbeeld
op 761; romans kwamen uit op 572 en poëzie op 252 exemplaren.59 Blussé
hield dus nauwgezet bij hoeveel boeken hij per titel drukte in de periode
1797-1818. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat het fonds van
Blussé een generatie later tot stand kwam dan dat van Ferwerda.
Wanneer er nader stilgestaan wordt bij Ferwerda’s fonds, dan lijkt in de
periode 1750-1751 zijn oplage explosief te groeien ten opzichte van het jaar
dat hij zijn uitgeverij begon in 1736, mogelijk tot het zevenvoudige.60 Hierbij
is nog geen rekening gehouden met het feit dat Ferwerda in deze periode
vier tijdschriften is begonnen: De Nederlandsche Criticus (1750), De Zeedenmeester der Studenten (1751), De Wysheit Salomons (1751) en L'Observateur
Hollandois (1751). Twee van deze vier periodieken hielden het niet lang
vol. De Zeedenmeester der Studenten had een looptijd van slechts zestien
nummers en werd in zijn jaar van oprichting alweer opgedoekt. De Wysheit
Salomons had een iets langere adem met een looptijd van anderhalf jaar
in de periode 1749-1751, maar ook deze titel kan geen doorslaand succes
genoemd worden. De Nederlandsche Criticus en L’Observateur Hollandois
waren met respectievelijk 86 en honderd nummers redelijk succesvol, maar
konden het gat dat de andere twee achterlieten niet opvullen. En geen
gebeurtenis zo klein, of ze kan grote gevolgen hebben. Want zonder deze
relatief onbekende drukwerken had de Leeuwarder Courant vermoedelijk
niet bestaan. Door de overcapaciteit waarmee Ferwerda na het wegvallen
van deze bladen kwam te zitten, moest hij een nieuw doel voor zijn
vermeende drukcapaciteit vinden. Dit werd gevonden in een krant waarvan
het eerste nummer op 29 juli 1752 van de pers rolde.61
Hoewel het bewijs voor de tweede drukpers nooit is gevonden, lijken de
cijfers deze theorie te ondersteunen. Tot nu toe werd als bewijs uitgegaan
van een toename van het aantal publicaties.62 Dat gebeurde tussen 1749 en
1751 inderdaad, maar het aantal gedrukte pagina’s in deze publicaties van
deze periode, circa 3000, is vergelijkbaar met het aantal in de periode ervoor.
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De toename van het aantal publicaties zegt nu eenmaal te weinig zonder
oplagecijfers. Evenals bij Blussé blijkt dat niet alleen het aantal publicaties
bij Ferwerda in deze periode flink toenam, maar eveneens de oplagen. Niets
wijst er op dat er in die tijd grote vernieuwingen hebben plaatsgevonden aan
de drukmachine in het algemeen en aan die van Ferwerda in het bijzonder.63
De enige logische verklaring lijkt dan ook dat de Leeuwarder drukker had
besloten te investeren in een tweede pers.
Verder lijken de oplages van Ferwerda’s publicaties, afgezien van zijn
krant, na 1767 langzaam terug te keren naar het niveau van voor 1749. Dit
kan verklaard worden uit het feit dat de Leeuwarder Courant steeds succesvoller begon te worden en er langzaam maar zeker voor gekozen is om één
drukpers volledig in dienst te stellen van de krant, die het belangrijkste
wapenfeit van de drukkerij was geworden. De andere pers werd vervolgens
enkel nog gebruikt voor het andere reguliere drukwerk.
Tegen het einde van zijn carrière, vanaf ongeveer 1775, liep de productie
van Ferwerda langzaam terug. Deels zal dit komen omdat de ouder
wordende drukker steeds minder actief werd en zich meer en meer toelegde
op het schrijven of het heruitgeven van eerder gepubliceerd werk. Meer dan
de helft van alle publicaties van zijn hand (twaalf van de in totaal 23 werken)
schreef hij in de periode 1772-1781.64 Een andere reden voor deze terugloop
kan verklaard worden uit het feit dat het hier om geschatte oplages gaat.
De Catalogus universalis cum pretiis bijvoorbeeld bestond uit 24 delen.65 Of
deze delen allemaal in hetzelfde jaar zijn gedrukt, of geleidelijk verspreid
over de jaren, is niet meer te achterhalen. Datzelfde geldt voor de herdruk
van zijn magnum opus Het Wapenboek, dat in meerdere herdrukken op de
markt was gekomen en waarvan in 1781 een tweede deel verscheen met 31
extra familiewapens.66 Onbekend is of deze editie vergezeld ging van een
herdrukt eerste deel, of dat het tweede deel los op de markt verscheen.
De klantenkring
Het is niet exact te bepalen welke groepen mensen tot Ferwerda’s klantenkring behoorden. Een greep uit het register van De Conjunctie van Venus
met de Zon uit 1761 laat zien dat de prijzen van zijn boeken variëren van
zes gulden en tien stuivers voor een luxe, gebonden versie tot zes stuivers
voor een eenvoudig exemplaar.67 De gemiddelde prijs in dit boek komt neer
op ongeveer twintig stuivers.68 Dat betekent dat de aanschaf van een boek
in die tijd een flinke investering was, die vermoedelijk niet door iedereen
gedaan kon worden. Het loon van een gemiddelde Leeuwarder bedroeg
rond 1750 ongeveer 24 stuivers per dag.69 Het is echter onduidelijk of de
modale Leeuwarder wel voldoet aan het profiel van de boekkoper. Vermoed
wordt dat de grootste doelgroep te vinden was in de hogere sociale klassen.70
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Wel dient hierbij rekening gehouden te worden met het gegeven dat
lezen in de achttiende eeuw niet hetzelfde inhield als hoe lezen nu ervaren
wordt. ‘Nothing could be more misleading in an attempt to recapture the
experience of reading in the past than the assumption that people have
always read the way we do today’, schreef Robert Darnton terecht.71 Om te
achterhalen hoe en waarom Friezen in de vroegmoderne tijd lazen, is het
nodig te achterhalen hoe deze groep mensen dacht. Maar doordringen in
de psyche van mensen die niet langer leven is een bijna onmogelijke taak.
Darnton loste dit probleem deels op door gebruik te maken van een briefwisseling van de Fransman Jean Ranson, die vertelt over zijn boeken, zijn
lezen en zijn denken.
Arianne Baggerman heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het
leesgedrag van kinderen aan het einde van de achttiende eeuw.72 Zij komt
tot de conclusie dat voornamelijk elitekinderen en kinderen uit de middenklasse toegang hadden tot boeken en genoeg opleiding hadden genoten om
deze boeken te kunnen lezen. Dat hield niet in dat kinderen zomaar alles
mochten lezen. Vaak kregen ze een vastgelegd en gecontroleerd leesprogramma van hun ouders.73 Vermoedelijk gingen de ouders de boeken dus
eerst zelf lezen, om te bepalen of het geschikte literatuur was voor hun kind
en of het wel zou leiden tot verruiming van diens algemene ontwikkeling.
Dit verklaart deels waarom buitenlandse titels lang niet altijd vertaald
werden. Veel kinderen uit de hogere milieus werden geacht Frans, Duits en
soms zelfs Engels te kunnen lezen.74
Toch kan er wel een beeld geschetst worden van de doelgroep van
Ferwerda. Wanneer gekeken wordt naar het fonds van de uitgever, is snel
te zien dat het gros van het gepubliceerde werk bestond uit theologisch
drukwerk en publicaties met een onderwijsdoel (grafiek 1). Opvallend
daarbij is dat kerkelijk werk vooral in de eerste helft van Ferwerda’s

Grafiek 1. Overzicht van de aantallen publicaties van Ferwerda over de periode 1736-1783
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loopbaan op de markt kwam en de boeken waarin onderwezen werd vooral
in de tweede helft. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Ferwerda’s samenwerking met Philippus Ludovicus Statius Muller in 1756 ten einde kwam.
Om de ideeën van hen beiden voort te zetten, greep Ferwerda terug naar
zijn eigen voorliefde: de nieuwe manieren van denken tijdens de Verlichting.
Meer dan de theologie was hij geïnteresseerd in onderzoek. Uitgebreid
genealogisch onderzoek, het samenstellen van catalogi en het verzamelen
en bundelen van gedichten en familiewapens waren klussen waar Ferwerda
zich zijn hele leven mee bezighield. Na de dominees en kerkgeleerden vond
hij het kennelijk tijd om zich te omringen met geleerden van andere disciplines.
Dat kerkelijk en onderwijskundig werk een stuk populairder was dan
andere publicaties, was natuurlijk maar deels te danken aan Ferwerda’s
eigen interesses. Het had commercieel gezien mogelijk een groter voordeel
deze werken in grotere oplages te drukken dan andere genres. Dominees
als Swarte en Statius Muller konden hun boeken immers eenvoudig kwijt
binnen hun eigen gemeenten. Bovendien zal de eerdergenoemde controverse die Statius Muller had veroorzaakt, zowel de schrijver zelf als ook de
uitgever geen slecht hebben gedaan. Een uitvloeisel van deze controverse is
te lezen in een Nederlandsche Criticus uit 1750. De lutheraan schreef daarin:
‘te Z. is een nieuw profeet opgestaan en tegenwoordig is het met de arme
Paus gedaan, want hij is zonder twijfel het Beest uit de Openbaring, men
behoeft het getal van 666 nu niet langer voor onoplosselijk te houden.’75 Het
ging hier om de benoeming van Antonius van der Os, die in dat jaar aan de
slag ging als predikant in de Grote Kerk in Zwolle. Hij was zeer omstreden en
wat in 1750 begon als een kerkinterne ruzie over theologische kwesties, zou
uiteindelijk uitlopen op een landelijke rel, waarbij meer dan 130 pamfletten
werden gepubliceerd, nog los van de verslaggeving erover in tijdschriften.76
De prijzen van kerkelijke publicaties lagen in het algemeen laag en dat
suggereert dat de doelgroep in ieder geval niet per definitie hoogopgeleid
dan wel welvarend was.77
Ondanks de controversiële aard van Statius Muller had Ferwerda van
censuur over het algemeen weinig te duchten. Mocht er iets op de markt
verschijnen dat de verkeerde mensen tegen de schenen zou kunnen
schoppen, dan waren er genoeg manieren om de censuur te omzeilen.
Anoniem of onder fictieve naam of adres publiceren was daarvan de meest
toegepaste. Maar de doelmatigste manier om censuur te voorkomen, was
om niets controversieels te publiceren. Dit was dan ook de meest toegepaste strategie in deze periode om vervolging te vermijden.78 Ferwerda
bracht inderdaad weinig controversieels uit. Een blik over zijn fonds, maar
ook bladeren door de Leeuwarder Courant, levert weinig stof op voor
discussie.
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Het lezerspubliek van Ferwerda kan ook nog vanuit een andere hoek
benaderd worden. Als alle verschillende genres in ogenschouw genomen
worden, valt een aantal zaken op. Genres als romans, die halverwege de
achttiende eeuw geleidelijk aan populariteit wonnen in de Republiek,
poëzie, hobbyboeken of toneelstukken werden slechts marginaal op de
markt gebracht. Deze van oudsher elitaire genres vonden echter niet
alleen aftrek bij welgestelde lezers. Hieruit mag geconcludeerd worden dat
Ferwerda’s drukwerk niet enkel de elite bereikte.
Dit beeld komt overeen met dat van andere uitgevers uit de achttiende
eeuw. Vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw vond een belangrijke
verandering plaats in de manier van boeken verkopen: ‘een actualisering van
de interesse van een al dan niet grote of steeds groter wordende groep lezers,’
aldus Baggerman.79 Dit was de grootste verandering ten opzichte van de eeuw
ervoor. Een uitgever die met een breed assortiment in staat was om een grote
groep mensen te bedienen was ondenkbaar in de zeventiende eeuw.80
In het verlengde daarvan past ook de Leeuwarder Courant als typisch
achttiende-eeuws product. Deze krant werd door alle lagen van de bevolking
gelezen. Personeelsadvertenties in de krant zijn daar een goede indicator
voor. Al in de vroegste kranten staan advertenties waarin om arbeidskrachten
wordt gevraagd, variërend van timmerlieden en smeden tot apothekers en
jeneverstokers.81 De geletterdheid nam in deze jaren dan ook behoorlijk toe,
al is het de vraag of echt gesproken kan worden van een ‘lezersrevolutie’.82
Conclusie
De achttiende eeuw heeft lang bekend gestaan als een weinig dynamische
periode uit de Nederlandse geschiedenis. Het was een tijd van relatieve
vrede, het was geen tijd van grote economische bloei en al met al steekt de
eeuw wat mat af na de succesvolle Gouden Eeuw. Toch was het op intellectueel gebied een uiterst interessante tijd. In de achttiende eeuw stonden
“ratio, wetenschap en logica centraal en keerde men zich tegen willekeur,
bijgeloof en onwetendheid.”83 Kortom, een tijd waarin de vraag naar informatie en kennis in grote mate toenam. In het kielzog daarvan kon de
boekdrukkunst zich rijkelijk verder ontwikkelen.
Een fraaie exponent van de achttiende-eeuwse boekdrukkunst was de
Leeuwarder uitgever Abraham Ferwerda. Hij kreeg het voor elkaar zijn
bedrijf in enkele jaren te laten uitgroeien tot de belangrijkste uitgever van
Leeuwarden. Een financieel sterke onderneming, die voor een breed publiek
het meest uiteenlopende drukwerk verschafte, waarbij de kwaliteit van het
geleverde niet altijd voorop stond.
Ferwerda had een goede neus voor ondernemen. Zijn innovatieve
manieren van publiceren waren van grote invloed op de groei van zijn
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bedrijf. Maar misschien van groter en meer doorslaggevend belang was
het vertrouwen dat hij wist te winnen van enkele grote namen uit de
Leeuwarder elite. Zijn vriendschappen met dominees als Bernardus Idema,
Martinus Swarte en bovenal Philippus Ludovicus Statius Muller, en met
vooraanstaande mannen dicht bij het Stadhouderlijk Hof, zoals Johann
Hermann Knoop, zorgden ervoor dat Ferwerda al snel na de oprichting
van zijn bedrijf in 1736 verzekerd was van een groot aantal publicaties en
drukwerk. In een sterk concurrerende Leeuwarder drukkersmarkt was dat
netwerk van onschatbare waarde. Bovendien zorgden deze contacten ervoor
dat er ook een ruime afzetmarkt was voor de publicaties. Immers, zijn
contacten konden in hun kerk eenvoudig hun drukwerk kwijt. Dit blijkt ook
uit de verkoopprijzen van het theologisch drukwerk, die vele malen lager
lagen dan van welk ander genre dan ook. De grootste afzetmarkt, die van
de sociale onderklasse, werd daarmee ruimschoots bereikt. Lezen bleek niet
alleen voor de elite weggelegd.
Hem enkel wegzetten als een slimme ondernemer die dankbaar gebruik
maakte van de omstandigheden waarin hij verkeerde, doet Ferwerda tekort.
De Leeuwarder had wel degelijk een hoger doel voor ogen met zijn bedrijf.
Dit blijkt niet alleen uit zijn eigen werken, zoals de Algemeen naam-lyst, of
de oprichting van de Leeuwarder Courant. Hij liet zich omringen door de
intellectuele elite van Leeuwarden en kreeg zo de kans de bevolking ‘op te
voeden’. Verreweg de meerderheid van de publicaties had een theologisch,
dan wel onderwijskundig karakter, waarvan Knoops Pomologia het fraaiste
bewijs vormt.
In vele opzichten was Ferwerda geen opvallende drukker en uitgever in
zijn tijd. Toch is er wel degelijk een belangrijk onderscheid tussen Ferwerda
en zijn vele tijdgenoten: de Leeuwarder Courant. Deze krant, die in 1752
voor het eerst het licht zag, was al snel zo succesvol, dat de drukker vanaf
1760 eigenlijk nog nauwelijks nieuwe schrijvers aan zich hoefde te binden.
Hij kon volstaan met herdrukken van succesvolle eerdere uitgaven en zich
niet onverdienstelijk op het schrijven toeleggen.
Abraham Ferwerda zal vermoedelijk voor altijd herinnerd worden als de
man die de Leeuwarder Courant is begonnen, maar zijn erfenis is vele malen
groter. Zijn eigen bijdragen aan de Nederlandse literatuur zijn wellicht niet
de bekendste, maar vonden gretig aftrek in de hele Republiek. Ook de grote
hoeveelheid boeken en tijdschriften die hij ruim tweehonderd jaar geleden
op de markt bracht, hebben hun sporen nagelaten. Maar zelfs het feit dat
hij door slim uithuwelijken aan het hoofd kwam van een waar drukkersimperium in het centrum van de Friese hoofdstad, heeft er niet voor kunnen
zorgen dat zijn naam los van de Leeuwarder Courant bekend is geworden in
de stad.
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Epiloog
Een kleine driehonderd meter vanaf het huidige hoofdkantoor van de
Leeuwarder Courant aan de Sixmastraat in Leeuwarden ligt de J.H. Knoopstraat. Een prachtig slingerweggetje langs de Potmarge dat het fietspad van
Huizum verbindt met Achter de Hoven. Hoewel er weinig af te dingen valt
op de vereeuwiging van Johann Hermann Knoop, is helaas nergens in het
Leeuwarder straatbeeld een soortgelijke herinnering aan Abraham Ferwerda
te vinden. Een groot gemis, dat hopelijk ruim vóór een mogelijk driehonderdjarig bestaan van de krant in 2052 rechtgezet kan worden.

k
Noten
1 Leeuwarder Courant, 30-05-2013. 2 Deze titels zijn verzameld in een bestand dat als
bijlage is te raadplegen in Tresoar en behoort bij de scriptie waaraan dit artikel is
ontleend: Matthijs Droog, Drukwerk voor iedereen. Deze scriptie is tot stand gekomen
na een collegereeks over media in de vroegmoderne tijd van dr. Joop W. Koopmans
aan dezelfde universiteit. 3 Baggerman, Een lot uit de loterij. 4 Frederiks e.a., Biographisch woordenboek; Molhuysen e.a, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek,
398. 5 http://www.genealogieonline.nl. 6 Broersma, Beschaafde vooruitgang, 30. 7
Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 194. 8 Over de schrijfwijze van haar naam bestaat
geen consensus. Het Nieuw Nederlands Biografsich Woordenboek (lemma over
Abraham Ferwerda in deel 3) houdt bovenstaande schrijfwijze aan, maar op internet
circuleren ook andere versies als Borgeringk en Burgerinck, bijv. http://www.
kriebeltjes.nl/famsmeding.html. 9 HCL, Genealogisch dossier Abraham Ferwerda. 10
Doeke was de zoon van de neef van Margaretha’s moeder Magteltje Borgerink. 11
Gruys e.a., Thesaurus 1473-1800, 65. 12 Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 192-194.
13 Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 194. Er is geen consensus over de schrijfwijze
van Thyssens naam. Zowel de naam Thyssen als de naam Thyssens zijn in omloop. 14
Ibidem. 15 Nauta en Van den Berg (red.), Biografisch lexicon, 380. 16 Ibidem. 17
Brouwer e.a. (red)., Encyclopedie van Friesland, 480. 18 Nauta ed., Biografisch lexicon,
380. 19 Molhuysen (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek IX, 701-702.
20 De volledige titel van het werk luidt Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen van de beste soorten van appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duitsland,
Frankryk, Engelland en elders geagt zyn, en tot dien einde gecultiveert worden. /
Beschreven, naar het leven geteikent, en met de natuurlyke coleuren afgezet door
Johann Hermann Knoop (Leeuwarden 1758). 21 Knoops, Pomologia, hoofdstuk
‘Fructologia’, 18. 22 Frederiks e.a., Biographisch woordenboek, 430. 23 De volledige
titel luidt: Kort onderwys, hoedanig men de couranten best lezen en gebruiken kan.
Daarby behorende een verklaring en uitlegging van de voornaamste Vreemde of
Onbekende en andere konst-woorden, &c., die in de couranten voorkomen (Leeuwarden
1758). 24 Baggerman, Een lot uit de loterij, 27. 25 Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk,
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174. 26 Ibidem. 27 Ibidem. 28 Fehrmann, ‘Jacques Alexander de Chalmpot’, 8. 29
Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 174. 30 Ibidem, 175. 31 Ibidem, 174. 32 Ibidem,
194. 33 Ferwerda, Algemeene naam-lyst. Onderzoek van Hannie van Goinga (‘Catalogi
van achttiende-eeuwse boekenverzamelaars’) heeft uitgewezen dat de lijst boeken
bevat die vanaf 1702 al in omloop waren, dus zeven jaar eerder dan Ferwerda zelf
dacht. 34 Van Goinga, ‘Catalogi van achttiende-eeuwse boekenverzamelaars’, 445;
volgens het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) is raar in het Nederlands uit
deze periode nog vergelijkbaar met het Engelse woord rare wat zoveel betekent als
‘zeldzaam’ of ‘bijzonder’. 35 Ferwerda, Algemeene naam-lyst, 268. 36 Ibidem, colofon.
37 Broersma, Beschaafde vooruitgang, 32. 38 Leeuwarder Courant, 19-08-1752. 39
Broersma, Beschaafde vooruitgang, 33. Adverteren in kranten was gebruikelijk sinds
ongeveer 1625. Boekverkopers waren de eersten die advertenties plaatsten. Dit was
niet onlogisch, want zij richtten zich immers tot dezelfde klantenkring als de courantiers deden. Meer over de start van advertenties bijv. in Schneider, De Nederlandse
krant, 78. 40 Ibidem, 32. 41 Kruseman, Aanteekeningen betreffende den Boekhandel,
92. 42 Ibidem, 91. 43 Broersma, Beschaafde Vooruitgang, 40. 44 Broersma, Beschaafde
vooruitgang, 33. Ferwerda woonde in de wijk West Keimpemaespel in het zuiden van
Leeuwarden; archief Tresoar Quotatiekohieren 1749, fol. 185. 45 Ibidem. 46 Kloek,
‘Lezen als levensbehoefte’, 141. Een ‘herdruk’ kan ook een titeluitgave zijn, waarbij
alleen het titelblad nieuw is. Zo’n uitgave is geen symbool van succes, maar juist van
een te langzame verkoop. In dat geval is weinig herdrukken juist een indicatie van
succes. Van niet alle titels is bekend of het echt herdrukken zijn. Van enkele wel. De
vernieuwde cijfferinge van Willem Bartjens werd bijvoorbeeld jaarlijks vanaf 1744
opnieuw uitgegeven met enkele aanpassingen, maar onder dezelfde titel. 48
Broersma, Beschaafde vooruitgang, 40. 49 Tammeling, De krant bekeken, 22. 50
Broersma, Beschaafde vooruitgang, 39. 51 Faber, Drie eeuwen Friesland, 405, 412. 52
Lucassen, Immigranten in Holland, 7. 53 Broersma, Beschaafde vooruitgang, 33. 54
Baggerman, Een lot uit de loterij, 94. 55 Mijnhardt, ‘De Nederlandse Verlichting
nagerekend’, 171. 56 Baggerman, Een lot uit de loterij, 337-343. 57 Kooij (red.),
Geschiedenis van Dordrecht, 21. 58 Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 175 59
Baggerman, Een lot uit de loterij, 339. 60 Zie voor een uitgebreide verantwoording
voor deze vergelijking: Droog, Drukwerk voor iedereen, 23 e.v.. 61 Marcel Broersma
maakte het bestaan van een tweede drukpers op uit circumstantial evidence. Hij
concludeerde dat de extra drukpers onbedoeld tot gevolg had dat de Leeuwarder
Courant werd opgericht. Met dank aan Broersma voor zijn schriftelijke mededelingen
hierover. Zie ook Beschaafde vooruitgang, 34. 62 Broersma, Beschaafde vooruitgang,
34-35. 63 Dit blijkt na onderzoek in de volgende boeken: Lorck, Handbuch der
Geschichte, Myers e.a., A Millennium of the Book en Eisenstein, The Printing
Revolution. 64 Onder de 249 getraceerde publicaties uitgegeven door Ferwerda vallen
22 publicaties die door Ferwerda zelf zijn geschreven. Hij schreef echter ook het werk
Friesland en dezelfs gantsche geleegentheit vertoont in een geographisch woordenboek,
van alle grietenyen, steden, eylanden, dorpen, vlekken, buurten, abdyen, kloosteren,
kerspelen, edele en eigenerfde staten, hofsteeden, stemmende en andere plaatzen,
verstrooide buurten, en gehugten dat in 1736 merkwaardig genoeg niet via zijn eigen
bedrijf maar bij uitgeverij Van Dessel in Leeuwarden verscheen. 65 De volledige titel
luidt: Catalogus universalis cum pretiis, of: de Boek-negotie benevens de kennisse van
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waarde derzelver gemakkelyk gemaakt zynde eene verzameling van eenige duizenden
van boeken, zoo in het Latyn, Fransch als Nederduitsch, uit een considerabele party
catalogi met pryzen, zedert den jaare 1709 tot 1771; in eene alphabetische order
geschikt, met de pryzen hoe veel elk boek in ieder verkopinge gekost heeft; waar uit men
kan zien, of een boek dikmaals, dan zeldzaam, voorkomt, beginnende van de
uitvinding der druk-konst tot deeze tyd (Leeuwarden 1779). 66 Abraham Ferwerda,
Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de Zeven Provincien; waar by gevoegt zyn een
groot aantal genealogien van voornaame adelyke en aanzienelyke familien II
(Leeuwarden 1781). 67 Dongjuma, De conjunctie van Venus met de Zon. 68 Deze
raming is op basis van de prijzen die zijn genoemd in drie registers die in boeken
uitgegeven door Ferwerda terug te vinden zijn, te weten: Van Burmania, Geographisch
woordenboek, Wagenaar, Uitdaging aan den schryver en Dongjuma, De conjunctie van
Venus met de Zon. 69 Broersma, Beschaafde vooruitgang, 46; een gemiddelde
Leeuwarder moet hier opgevat worden als iemand die werkzaam is in de nijverheidssector. 70 Blaak, Geletterde levens, 32. 71 Darnton, The Great Cat Massacre, 216. 72
Baggerman, ‘Otto van Eck en anderen’, 216. 73 Ibidem, 217. 74 Ibidem. 75 Nederlandsche Criticus I nr. 15. 76 Leemans, ‘Censuur als onmacht’, 52. 77 Gebaseerd op
de prijzen uit de drie eerdergenoemde (noot 72) geraadpleegde registers. 78 Van
Marion, ‘Verboden in de Gouden Eeuw’, 43-44. 79 Baggerman, Een lot uit de loterij,
77. 80 Ibidem. 81 Broersma, Beschaafde vooruitgang, 52. 82 Blaak, Geletterde levens,
228; de ‘lezersrevolutie’ is een term bedacht door Mijnhardt, Kloek en Brouwer en
impliceert een sterk toegenomen lezerspubliek en verandering in leesgedrag in de
tweede helft van de achttiende eeuw. Basis voor deze these vormt het toegenomen
titelaanbod in de loop van die eeuw. Deze these staat echter op losse schroeven,
onder meer door onderzoeken van Blaak en Baggerman. 83 Van der Ham, De geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen, 291.
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Wopke Eekhoff en de ‘ontdekking’ van Saskia
Uylenburgh als de vrouw van Rembrandt
BE N B R OOS

Het is lang onbekend geweest dat Saskia Uylenburgh de echtgenote was
van de beroemde schilder Rembrandt van Rijn. Pas in de negentiende eeuw
kwam hierin verandering. In 1840 verwierf de Leeuwarder boekhandelaar en
stadsarchivaris Wopke Eekhoff (1809-1880) uit oud familiebezit een album
amicorum dat dateerde uit het derde en vierde decennium van de zeventiende eeuw. De eerste eigenaar van dit vriendenboek was de Friese jurist
Rombertus Ockema (1616-1659). Eekhoff schreef op zeker moment op een
schutblad in dit boekje:
Rombertus ab Occama, Frisius, werd 25 July 1638 te Groningen als student ingeschreven. In 1641 werd hij in de Naamrol der Advokaten voor het Hof van Friesland
opgenomen. Zie voor hem en zijn geslacht en het merkwaardige van dit Album mijn
geschrift: de Vrouw van Rembrand, 1862 (…) W. Eekhoff.1

In het navolgende wordt verklaard wat Eekhoff bedoelde met dit
‘merkwaardige’, namelijk hoe het ‘Album Ockema’ van grote betekenis is
geweest bij de zoektocht naar de identiteit van Rembrandts vrouw Saskia
Uylenburgh.
Het ‘Album Ockema’
In het vriendenalbum stonden onder andere bijdragen van professoren en
medestudenten aan de universiteit van Franeker, waar Rombertus Ockema
in 1631 op vijftienjarige leeftijd werd ingeschreven als student in de
rechten. Voorin schreef hij zelf in 1642 een lijst met de overlijdensdata van
twee generaties Uylenburgh, de familie van zijn moeder. Daaraan werden
later enkele pagina’s toegevoegd met levensdata van zijn eigen naaste
verwanten.
Eekhoff stelde de gegevens uit die familiekroniek welwillend ter
beschikking aan zijn ‘vereerden vriend’ mr. Arent van Halmael jr. (1788-1850)
ten dienste van diens Stamboek van den Frieschen Adel. Met de data uit het
album kon deze in 1846 de registers opstellen van de geslachten Ockema
en de aangetrouwde U(y)lenburghs.2 Daarin komt de vermelding voor van
Rombertus Ockema’s tante, een zekere ‘Saske Ulenburgh’, overleden te
Amsterdam op 4 juni 1642 (afb. 1). Wij weten nu dat deze Saskia de Friese
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1. Het overlijden van Saskia Uylenburgh op 14 juni 1642, Album Ockema, Leeuwarden, Historisch
Centrum Leeuwarden

vrouw van Rembrandt is geweest. Maar Eekhoff en Van Halmael wisten in
1846 nog niet op welk spoor ze zaten.
In de zomer van 1850 stuurde Eekhoff het ‘Album Ockema’ als een
geschenk aan een nieuwe vriend in Den Haag, Frans Alexander ridder van
Rappard (1793-1867), secretaris-generaal van Oorlog. Hij was geschied- en
oudheidkundige en de belangrijkste verzamelaar van alba amicorum in de
negentiende eeuw. Van dit royale gebaar zou Eekhoff later spijt als haren
op zijn hoofd krijgen.3 Gelukkig heeft Van Rappard het bijzondere boekje
in 1861 teruggestuurd naar zijn vriend, waarna het document het trotse
bezit werd van het Leeuwarder stadsarchief, nu het Historisch Centrum
Leeuwarden.
Wopke Profeet
Wopke Eekhoff leek in de wieg gelegd te zijn als archivaris. Het op landelijke schaal georganiseerde archiefwezen bestond overigens pas sinds de
Franse tijd. Bij zijn geboorte in 1809 heerste er over de naam van archivist,
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archivarius of archivaris nog evenveel meningsverschil als over de inhoud
van de functie.4 Al op twaalfjarige leeftijd vatte Eekhoff het plan op een
‘Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving van Friesland’ te bewerken.
Maar zijn vader was een verarmde zilversmid en de jongste zoon moest
mede de kost verdienen. Wopke werd daarom boekverkoper en uitgever. In
1835 nam Eekhoff de boekwinkel van de weduwe Blom over. Hij vestigde
zich in de Keizerskroon op de hoek van de Peperstraat en de Wirdumerdijk
te Leeuwarden. De zaak liep uitstekend dankzij zijn uitgebreide netwerk.
Maar in alle drukte bleef hij zich beijveren als geschiedvorser.5
Eekhoff was in 1828 tweede geworden in de prijsvraag van de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen met de titel ‘De Levens van beroemde Friezen’.
Toen hij in 1838 het manuscript van zijn Geschiedkundige Beschrijving
van Leeuwarden voltooide, kon een benoeming tot archivaris aldaar hem
nauwelijks meer ontgaan. Wopke vervulde die functie naast zijn werkzaamheden als boekhandelaar. Hij noemde zich bij voorkeur ‘archivarius der stad
Leeuwarden’. Hij heette ‘een pedante kerel’ maar ‘overigens zeer geschikt’.
Inderdaad was hij tamelijk eigengereid en omdat hij autodidact was, werd
hij met argusogen bekeken en soms spottend ‘Wopke Profeet’ genoemd.
Eekhoff was Nederlands eerste bezoldigde stadsarchivaris.6
In 1847 liet Eekhoff zich trots met zijn standaardwerk over Leeuwarden
in de hand afbeelden door een huisvriend, de portretschilder Piet (Pieter
Willem) Sebes (1827-1906) (afb. 2). Toen het in 1846 was verschenen had
Eekhoff zijn boek onmiddellijk toegestuurd aan de door hem hoog geschatte
letterkundige mr. Jacob van Lennep (1802-1868), die een zekere reputatie
had verworven vanwege zijn historische belangstelling, die uit verschillende
publicaties bleek. Aan het bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten deelde Van Lennep
mee dat het stadsbestuur van Amsterdam aan dit werk een voorbeeld kon
nemen.7
Eekhoff nodigde vervolgens in 1847 zijn geletterde vriend uit om in
Leeuwarden te komen logeren. Wat daar is besproken weten we niet,
maar het is zeker dat Van Lennep al een tijdje rondliep met de naam van
Saskia Uylenburgh als de vrouw van Rembrandt. Al in 1810 was die in een
document aangetroffen. Maar het zou nog enkele decennia duren voordat
men aan haar persoon werkelijk vlees en bloed wist te geven. Pas rond het
midden van de negentiende eeuw werd onthuld dat Saskia een burgemeestersdochter uit Leeuwarden was.8 Het was een complete verrassing voor
het publiek, dat zeer gehecht was aan het denkbeeld dat de vrouw van de
molenaarszoon Rembrandt een anoniem boerinnetje uit Ransdorp zou zijn
geweest. Dat kon men lezen in alle biografieën die tot dan toe verschenen
waren, met als voornaamste bron Rembrandts levensverhaal volgens Arnold
Houbraken. De biograaf had in 1718 immers geschreven: ‘Hy had ten
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2. P.W. Sebes, Portret van
Wopke Eekhoff, krijttekening,
maten onbekend, links onder,
op het boek: ‘1846’, verblijfplaats onbekend

Huisvrouw een Boerinnetje van Raarep, of Ransdorp in Waterland, wat klein
van persoon maar welgemaakt van wezen, en poezel van lichaam.’9
Saskia Uylenburgh van Leeuwarden
Jacob van Lennep combineerde in 1848 het oude verhaal met de nieuwe
vondst. Hij schreef toen een Historische schets met zang in een bedrijf met in
de hoofdrollen Rembrandt en zijn geliefde, de boerendochter Saskia Uylenburgh uit Ransdorp in Waterland.10 Zij werd ten tonele gevoerd als de nicht
van Wouter, kastelein van het ‘Oudezijds Heeren-Logement’ te Amsterdam.
Volgens zijn ‘toelichtende aanteekeningen’ vond de letterkundige zulke
dichterlijke vrijheid alleszins geoorloofd.11
Een merkwaardig toeval wil dat juist in het jaar waarin Saskia op de
planken stond in een vaudeville, in 1849, een document werd gepubliceerd
dat leidde tot de opzienbarende metamorfose van Rembrandts vrouw van
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een Noord-Hollandse boerin, annex kroegjuffrouw tot de dochter van een
Leeuwarder patriciër. Willem Rammelman Elsevier (1810-1865), de latere
archivaris van Leiden, deed via de Kronijk van het Historisch Genootschap te
Utrecht verslag van zijn recente aankoop van archivalia, waaronder extracten
uit de zogenaamde ‘puiboeken’ van de stad Amsterdam.12 In die tijd werden
archiefstukken nog vaak door particulieren verzameld.
Drie belangrijke huwelijksaankondigingen selecteerde Rammelman in
zijn signalement: die van de schilder Abraham Bloemaert in 1592, die van
de dichter Joost van den Vondel in 1610 en die van Rembrandt in 1634. Op
10 juni van dat jaar had laatstgenoemde in Amsterdam aangifte gedaan
van zijn voorgenomen huwelijk met Saskia. Ten overstaan van de klerk had
Rembrandt de naam van zijn aanstaande volgens het afschrift als volgt
vermeld: ‘Saskia Vuijlenburg van Leewaerden … wonende op ’t Bil tot St.
Annenkerk’.13 Zijn vrouw was dus een Friezin!
Piet Perkament
Natuurlijk ontstond vooral opwinding in Amsterdam, waar men al jaren
kibbelde over de verheffing van Rembrandt tot nationaal symbool.
Daartoe moest in de eerste plaats zijn reputatie worden opgepoetst. Na
de afscheiding van België, officieel vastgelegd in 1839, hadden de zuiderburen al in 1840 met de oprichting van een standbeeld voor Rubens hun
eigen volksheld gecreëerd. Nederland kon niet achterblijven. In 1852 werd
eindelijk op de Amsterdamse Botermarkt – het huidige Rembrandtplein –
het beeld van de schilder uit Leiden onthuld, dat was vervaardigd door de
Belgische kunstenaar Louis Royer.14 Naast dit gietijzeren huldeblijk werd ook
aan een inhoudelijk eerbetoon gewerkt.
Amsterdam had in 1848 zijn eigen gemeentearchivaris aangesteld,
Pieter Scheltema (1812-1885), alias ‘Piet Perkament’ (afb. 3). Hij was met
de eervolle taak belast nieuw onderzoek te doen naar het leven en de
verdiensten van Rembrandt van Rijn. Na de verrassende ontdekking dat
zijn vrouw uit Friesland afkomstig was, werd contact gezocht met de collega
in Leeuwarden. Scheltema schreef op 28 april 1851 een brief aan Wopke
Eekhoff:
WelEdele Heer en Vriend
Verscheidene redenen hebben mij onlangs genoopt, de noodige bouwstoffen te
verzamelen, tot het zamenstellen eener Levensbeschrijving van den beroemden
schilder Rembrand van Rijn. De voornaamste van deze [redenen] was, dat de hoofdpunten van zijn leven, zoo als mij na gehouden onderzoek gebleken is, door alle
schrijvers, die over hem gehandeld hebben, verkeerd of onjuist zijn opgegeven.15
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3. Naar A. Allebé, Portret van
Pieter Scheltema, staalgravure, titelblad in Aemstel’s
Oudheid, 1887, dl. 7

Uiteraard doelde hij hier op wat Eekhoff in 1862 als ‘Houbraken’s sprookje’
zou betitelen.16
Scheltema liet voorts weten te hebben gehoord dat Eekhoff aan hun
gezamenlijke vriend Van Lennep informatie had verstrekt uit het ‘Album
Ockema’ dat in zijn bezit zou zijn. De Amsterdamse archivaris wist natuurlijk
niet dat Eekhoff dat album kort daarvoor aan ridder Van Rappard had
geschonken. Scheltema stak zijn opluchting niet onder stoelen of banken
over het verheugende nieuws dat Rembrandts vrouw volgens die familiekroniek niet ‘een boerinnetje van Ransdorp, maar eene telg van aanzienlijken huize uit Leeuwarden geweest is’.
Scheltema vroeg aan zijn Leeuwarder collega in dezelfde brief om zijn
hulp en medewerking bij de totstandkoming van zijn ‘Levensberigt’ van
Rembrandt. Hij deelde mee dat hij inmiddels een bericht had gestuurd aan
de predikant van Sint Annaparochie, een zekere dominee Wassenbergh, met
het verzoek om onderzoek te doen ‘in de kerkelijke registers van het dorp’.
Wegens het uitblijven van een antwoord verzocht hij Eekhoff of hij de burge-
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meester, dan wel de secretaris van de grietenij Het Bildt wilde vragen of zij
de dominee wilden aansporen tot activiteit.
‘Een niet ongewigtigen dienst’
Drie weken later, op 17 mei 1851, schreef Scheltema een tweede brief aan
Eekhoff, waarin hij hem bedankte voor zijn missive van 9 mei en de daarbij
gevoegde bijlagen. Ook liet hij verheugd weten een reactie te hebben
gekregen uit Sint Annaparochie, namelijk ‘eenig schrijven van Dns Wassenbergh, die eindelijk, na lang zoeken, de aantekening van Rembrandts
huwelijk gevonden heeft’. Het valt te betreuren dat in het Amsterdamse
archief noch de brief van Eekhoff, noch die van Wassenbergh zijn terug te
vinden.17 We moeten het dus doen met de berichten van Scheltema, die wél
bewaard zijn gebleven in de brievencollectie van Eekhoff in Tresoar.18
Een kopie van zijn schrijven adresseerde de dominee aan ’Den Heer W.
Eekhoff, Boekhandelaar te Leeuwarden’.19 Wassenbergh heeft in dit briefje
een afschrift gemaakt uit het oude kerkboek van Sint Annaparochie, met de
vermelding van de huwelijksvoltrekking van Rembrandt en Saskia in de kerk
van het dorp op Het Bildt waar zij haar laatste tienerjaren had gewoond.20
Het kerkboek is nu een van de schatten van Tresoar. Hierin staat vermeld
(afb. 4):
Anno 1634
Den 22 junij sijn int’ houwelijck bevestiget
Rembrant hermens van Rhijn tot Amsterdam woonende, ende
Saskia van Ulenborgh nu tot franeker woonachtich

Ds. Wassenbergh publiceerde in 1853 uittreksels uit het kerkboek in een
artikel in de Nieuwe Friesche Volksalmanak. Maar dat was een periodiek die
niet tot de naslagwerken van de geleerden in het westen behoorde.21 Daarom
werd alleen de vermelding van het huwelijk van Rembrandt en Saskia alom
bekend. Niettemin is dit kerkboek naast het ‘Album Ockema’ een belangrijke
bron van informatie over Saskia’s familie en daarmee van haar eigen levens-

4. Het Huwelijk van Rembrandt en Saskia, Kerkboek van Sint Annaparochie, 22 juni 1634,
Leeuwarden, Tresoar
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verhaal. De Uylenburghs blijken achteraf van groter belang te zijn geweest
voor Rembrandt dan zijn eigen achterban in Leiden.
Het kerkboek bevat vooral mededelingen over Saskia’s zuster Hiskia
en haar man Gerrit van Loo, bij wie Saskia zes jaar van haar leven heeft
gewoond nadat haar ouderlijk huis was verkocht in 1628. Tijdens een bezoek
aan Amsterdam heeft Saskia in het voorjaar van 1633 Rembrandt ontmoet
en dat moet liefde op het eerste gezicht zijn geweest. In drie opeenvolgende
jaren is Rembrandt daarna in haar woonplaats Sint Annaparochie geweest,
zoals mag worden opgemaakt uit het kerkboek. Vanwege de doop van een
dochter van Hiskia is hij samen met zijn geliefde in de zomer van 1633 voor
de eerste keer naar Friesland gereisd om in de kring van haar familie hun
ondertrouw te vieren. Zijn tweede reis naar het hoge noorden vond plaats
vanwege hun kerkelijk huwelijk. Saskia blijkt na haar echtverbintenis ook
de peettante te zijn geweest van een van de kinderen Van Loo, waarom
Rembrandt met zijn zwangere vrouw voor de derde keer in 1635 naar Sint
Annaparochie reisde. Haar zuster Hiskia was de voornaamste begunstigde
in haar twee testamenten. Rembrandts zoon Titus trouwde later zelfs met
Magdalena van Loo, een nichtje van zijn tante Hiskia.22
Piet Perkament beleefde tijdens de Rembrandtfeesten in 1852 zijn finest
hour toen hij aan de vooravond van de onthulling van het standbeeld voor
een select gehoor een lofrede mocht afsteken over de nieuwe volksheld.
Diens levensverhaal kende drie knelpunten: wanneer en waar was hij
geboren, met wie was hij getrouwd en hoe was hij gestorven? Een jaar
later verscheen Scheltema’s tekst in druk. De schrijver bleek zich tamelijk
geërgerd te hebben aan de zogenaamde historische schets van zijn vriend
Van Lennep, die beter had moeten weten. ‘Mijne opgaven’, sprak hij tot zijn
deftige gehoor met het vingertje omhoog, ‘zijn geput uit echte bronnen’.23
Het verhaal werd dan ook voorzien van de triomfantelijke titel:
‘Rembrand. Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand
van Rijn, met eene menigte geschiedkundige bijlagen meerendeels uit echte
bronnen geput’ (afb. 5).24 Scheltema bedankte, zij het niet al te uitbundig,
zijn collega’s, onder wie ‘W. Eeckhoff te Leeuwarden’, die door ‘hunne
dienstvaardigheid (…) niet alleen aan mij maar ook aan de geschiedenis der
vaderlandsche kunst een niet ongewigtigen dienst [hebben] bewezen’.25
Veel gegevens die Scheltema over Saskia en haar familie te berde bracht,
moeten hem zijn aangereikt door Eekhoff. Zoals gezegd is daarvan geen
spoor meer terug te vinden in het Amsterdamse archief.26 Eekhoff was zelfs
in de loop van 1851 met papieren onder zijn arm naar Amsterdam getogen.
Kort samengevat komen zijn mededelingen neer op een reeks data over
Saskia’s ouders, broers en zusters die onder andere ontleend waren aan het
‘Album Ockema’. Scheltema wist dankzij Eekhoff een opsomming te geven
van Rombertus Uylenburghs functies in het Leeuwarder stadsbestuur en
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5. P. Scheltema, Rembrand. Redevoering over het leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn,
Amsterdam 1853

natuurlijk heeft hij diens aanwezigheid bij de moord op de Vader des Vaderlands in 1584 breed uitgemeten.27 Eekhoff had toen nog niet de kerkboeken
van Leeuwarden bekeken, waarin hij later de doopdatum van Saskia vond.
Een berucht geworden document dat Eekhoff aan Scheltema toespeelde,
betrof het zogenaamde ‘smaadproces’, dat later ten onrechte is uitgelegd als
een bewijs van Rembrandts vermeende geldsmijterij. Dankzij Eekhoff heeft
Scheltema de tekst integraal kunnen publiceren.28
Verdichtsels en sprookjes
Eekhoff leek het niet te deren dat Scheltema met zíjn veren was gaan
pronken. Ze bleven in ieder geval nog jaren in amicaal contact en Wopke
schreef steeds positief over zijn Amsterdamse collega. Blijkens een brief van
Scheltema uit 1853 had hij tijdens een vergadering van de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde in Leiden gesproken met de Leeuwarder
archivaris over diens plannen aangaande een ‘genealogie van Saskia’.29 Vier
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6. W. Eekhoff, De vrouw van Rembrand (…), Amsterdam 1862

jaar later liet de Utrechtse architect en schildersbiograaf Christiaan Kramm
(1797-1875) in zijn Levens en Werken der Hollandsche Schilders (...) weten
dat Eekhoff inderdaad bezig was met een Uylenburgh-genealogie.30 De
‘letterkundigen’, zoals de toenmalige historici zichzelf noemden, spraken of
schreven elkaar inderdaad regelmatig.
Inmiddels had Van Rappard het ‘Album Ockema’ beschreven in een
artikel, dat in 1856 werd gepubliceerd door de genoemde Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde. Het belang van de inhoud van de familiekroniek omschreef hij in navolging van Scheltema in triomfantelijke frasen:
‘Hierdoor vervalt al hetgeen omtrent de afkomst der echtgenoot van
REMBRANDT is verdicht geworden, vermits zij eene vrouw van aanzienlijke
afkomst was, die behalve hare schoonheid, ook zoo lang zij leefde, gunstigen
invloed had op het huishoudelijk en maatschappelijk leven van Neêrlands
grooten kunstenaar’.31
Ridder van Rappard begreep overigens wel dat zijn vriend zijn
goedgeefsheid al spoedig had betreurd en in een lange brief vroeg hij zich
af of het album Friesland eigenlijk wel had mogen verlaten. Zeker omdat er
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‘thans’ – het is dan september 1850 – ‘eene vrij merkwaardige ontdekking
aan verbonden is?’ Daarbij verwees hij naar de recente publicatie van de
Amsterdamse puiboeken door Rammelman Elsevier. Hij had er zelfs begrip
voor als de schenker het boekje ‘weder van [hem] opeischtte’.32 Van Rappard
stuurde overigens pas in 1861 het ‘Album Ockema’ aan Eekhoff terug.33
Een jaar later besloot Eekhoff zijn onderzoek af te ronden en zo verscheen
in 1862 een verhandeling met de lange titel ‘De vrouw van Rembrand.
Bijzonderheden omtrent het huwelijk van den schilder Rembrand van Rijn,
van Leiden, met Saske Ulenburgh, van Leeuwarden’ (afb. 6). In de inleiding
beschrijft Eekhoff zijn belangrijkste drijfveer aldus: ‘Overtuigd van het groote
gewigt der keuze van eene echtgenoot op het gansche lot en leven eens
mans, verheugde men zich, dat de onwaarheid was bewezen van Houbraken’s sprookje, door zoo velen naverteld, alsof zulk een deftig schilder zich
had vernederd door een huwelijk met een boerenmeisje uit het NoordHollandsche dorpje Ransdorp’.34 In 1863 noemde Scheltema dit opstel ‘een
belangrijk werkje over de vrouw van Rembrand’, maar hij vond het jammer
dat het ‘evenwel niet in den handel’ was.35
De ontdekking
In een bijlage bij zijn verhaal had Eekhoff een aantal paragrafen opgenomen
onder de titel: ‘Historische bijdragen en aanteekeningen’. De eerste paragraaf
was een verhaal genaamd ‘De ontdekking’, waarin hij zijn visie gaf op de
succesvolle zoektocht naar de ware identiteit van de vrouw van Rembrandt.
Allereerst memoreerde hij de verwerving van het ‘Album Ockema’, dat hij
in 1846 aan Van Halmael had uitgeleend voor diens bewerking van het
Friese adelsboek.36 Gezamenlijk kwamen zij later tot de conclusie dat de
in het album genoemde Saskia Uylenburgh die in 1642 in Amsterdam was
overleden, dezelfde moest zijn als de Saskia die in 1634 als Rembrandts
aanstaande werd vermeld, zoals Rammelman Elsevier in 1849 openbaar had
gemaakt.
Eekhoff beschreef voorts hoe hij via zijn vriend Jacob van Lennep in 1851
inzage had gekregen in extracten van de Amsterdamse puiboeken en daarna
ook van collega Scheltema een afschrift ontving van een uittreksel uit het
trouwregister. Vlak voor publicatie kreeg Eekhoff de originele vermelding
van Rembrandts huwelijk in het ‘Extra-ordinaris Trouw-register’ van de stad
Amsterdam toegespeeld. Dit register was toen in het bezit van genealoog en
liberaal Tweede Kamerlid mr. W.J.C. van Hasselt (1795−1864). Hierin werden
voor het jaar 1636 de aangiften geschreven van alle trouwlustigen, van
wie een van beiden elders woonde. Dit document is nu een van de pronkstukken van het Stadsarchief te Amsterdam (afb. 7). Het blijkt in 1861 teruggevonden te zijn door – alweer – Rammelman Elsevier als ‘een dun boek,
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7. De aangifte van Rembrandt in het ‘Extra ordinaris Inteken register’, 10 juni 1634, Amsterdam,
Stadsarchief

liggende tusschen andere trouwboeken’.37 De volledige tekst van Rembrandts
huwelijksaangifte op 10 juni 1634 vermeldde Eekhoff op de valreep in een
voetnoot.38
In dezelfde noot gaf Eekhoff ook een transcriptie van de vermelding van
de huwelijksvoltrekking op 22 juni 1634 – het was toen 2 juli in Amsterdam,
waar de gregoriaanse kalender werd gehanteerd – die ds. Wassenbergh had
aangetroffen in het kerkboek van Sint Annaparochie. Dat was overigens
geschied op verzoek van Scheltema, maar dat vermeldde Eekhoff niet.
Ietwat pedant besloot hij zijn relaas van ‘De ontdekking’ met de vaststelling:
‘De Heer Kramm maakte in zijn belangrijk werk: Levens der Kunstschilders
(…) reeds melding van mijne nasporingen over dit onderwerp’.
De vorm
Voorafgaande aan de publicatie blijkt Eekhoff zijn manuscript te hebben
laten lezen aan vriend Jacob van Lennep in Amsterdam (afb. 8). Eekhoff wist
dat Van Lennep zich in deze dagen erop beroemde een nazaat te zijn van
Rombertus Uylenburgh, de vader van Saskia.39 Maar hij kan niet erg gelukkig
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zijn geweest met de reactie van de letterkundige. Van Lennep bezorgde
Eekhoff op 10 januari 1862 een nogal gepeperd commentaar op zijn verhaal.
Hij dankte zijn ‘Geachte Vriend’ uiteraard voor dit ‘allerbelangrijkste stuk, dat
uw zeldzame rijkdom van kurieuse feiten en data toonde’.40 Maar vervolgens
barstte zijn kritiek los. Van Lenneps ‘hoofdbedenking’ betrof ‘de vorm, door
u gekozen.’
‘Gij hebt geen roman willen schrijven’, stelde Van Lennep streng vast,
maar ‘de feiten’. Zijn terechte bezwaar was dat Eekhoff te vaak een loopje
had genomen met die historische werkelijkheid. Zo stelde Van Lennep
dat sommige bijzonderheden aan de fantasie van de schrijver waren
ontsproten en tevens dat deze aan zijn ‘personaadjes karakters en gevoelens
[toedichtte], die de hunne kunnen geweest zijn.’ Kortom: ‘hierdoor wordt
dat verhaal nu te veel en te weinig historie, te veel en te weinig tafereel’.
Van Lennep bagatelliseerde vervolgens zijn eigen ’vaudeville’ uit 1849, zich
ietwat besmuikt verschuilend achter het gegeven dat de feiten over Saskia
toen nog niet bekend waren.41
Het is jammer dat Van Lennep zich beperkte tot zo’n vage vermelding van
de passages en personen die er zijns inziens met de haren bijgesleept waren.
Het blijkt niet uit de brief, maar hoogstwaarschijnlijk had de criticus vooral
het ‘persoonaadje’ van Wybrand de Geest voor ogen, die in Eekhoffs verhaal
inderdaad een wel zeer prominente rol speelde. Als oprechte Fries had Wopke
Profeet nogal stevig uitgepakt over de schilderkwaliteiten en relaties van De
Geest, niet voor niets bijgenaamd ‘De Friesche Adelaar’. Hij móest in zijn ogen
wel met Rembrandt op vertrouwde voet hebben gestaan. Eekhoffs lange relaas

8. D.J. Sluyter, naar J.G. Schwartze,
Portret van Jacob van Lennep, staalgravure, ongedateerd, Collectie Iconografisch Bureau
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leidde tot een apotheose: Wybrand de Geest was in 1633 met zijn schoonzuster
Saskia naar Amsterdam gegaan en had haar daar aan Rembrandt gekoppeld.42
De archivaris was er namelijk heilig van overtuigd dat de Hendrickje Uylenburgh die met De Geest was getrouwd, een zuster van Saskia is geweest.
Een onfortuinlijk denkbeeld
Eekhoff blijkt achteraf op dit onfortuinlijke denkbeeld te zijn gebracht door
de vermelde biograaf Christiaan Kramm, die daaromtrent berichtte in zijn
levensverhaal van Wybrand de Geest. Tijdens een bijeenkomst van letterkundigen had Kramm aan Eekhoff verteld dat hij het ‘vermoeden [had]
dat beide vrouwen [Saskia en Hendrickje] elkander wellicht in maagschap
hebben bestaan’. Kramm voegde daar in 1857 aan toe: ‘ook genoemde Archivaris is van dezelfde meening en hoopt, door het nasporen van de genealogie van Ulenburgh, dit in het licht te zullen kunnen brengen’.43
‘Wopke Profeet’ vond het daadwerkelijk een prachtig idee. Zoals hierboven
bleek heeft Eekhoff weer terugverwezen naar deze eervolle vermelding
bij Kramm in zijn paragraaf ‘De ontdekking’ waarin hij tweemaal melding
maakte van zijn ‘nasporingen’. Dat mag in dit geval best grootspraak worden
genoemd, want in werkelijkheid heeft de Leeuwarder archivaris helemaal
geen onderzoek gedaan naar de waarachtigheid van Kramms vermoeden.
Wat Eekhoff toen niet kon hebben geweten is dat achter op het portret dat
Wybrand de Geest in 1629 van zijn echtgenote maakte een oude inscriptie
staat: ‘Hendrikien Ulenborch geboren in ’t Jaer 1600 den 3 van Meert’ (afb.
9).44 Dat is hetzelfde jaar waarin Saskia’s broer Ulricus ter wereld kwam.45
Hendrickje kan dus geen zuster van Saskia zijn. Dat portret was in Eekhoffs tijd
nog in particuliere handen, dus dit is wetenschap achteraf. Inmiddels is ook
uit andere bronnen bekend dat Hendrickje Fransdochter en Saskia Rommertsdochter achternichten waren. Eekhoff had Hendrickje dus wat al te lichtvaardig als het tweede kind van Rombertus Uylenburgh gedoopt.46 Dat neemt
overigens niet weg dat Rembrandt tijdens zijn bezoeken aan Friesland met
gepaste bewondering moet hebben gekeken naar de monumentale portretten
van ‘De Friesche Adelaar’, en misschien zelfs diens atelier heeft bezocht.
Van Lennep had wel gelijk toen hij meende dat het eigenlijke verhaal over
Saskia verloren ging tussen enerzijds opgeblazen bedenksels over Wybrand
en anderzijds ellenlange opsommingen van de verdiensten van Rembrandt.
Eekhoff publiceerde zijn verhaal desondanks onveranderd, maar met in
een voetnoot een manmoedig commentaar op de brief van zijn ‘geachten
vriend’ Van Lennep. Eekhoff kon niet inzien, verweerde hij zich, ‘dat deze
vorm, hier door de noodzakelijkheid gevorderd, zoo geheel ongepast is, en
dat deze of strikt historisch of geheel historisch-romantisch moest zijn. Het
eerste zou in mijn ogen te dor, het laatste te poëtisch zijn’.47
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9. W. de Geest, Portret van
Hendrickje Fransdr. Uylenburgh, paneel, 71,5 x 55,5 cm,
rechts boven: ‘M.DC.XXIX’,
Amsterdam, Rijksmuseum
(Bruikleen aan het Fries
Museum, Leeuwarden)

Eekhoff heeft mr. W.J.C. van Hasselt, die hij nog van zijn ‘nasporingen’
in Amsterdam kende, zijn publicatie gestuurd en vroeg ook hem om
commentaar. In april 1862 liet deze per omgaande brief weten het wel met
Van Lenneps kritiek op de vorm eens te zijn. Hij had aandachtig Eekhoffs
geciteerde verweer gelezen en gaf daarop het laconieke antwoord: ‘“Tous les
genres sont bons, hors le genre ennuyeux”’. Troostend voegde hij daaraan
toe: maar ‘verveelend is [uw verhaal] waarlijk niet’.48
Sporen van Saskia
Eekhoffs deels historische, deels romantische relaas heeft dat van Scheltema
niet in de schaduw kunnen stellen. In de uitvoerige beschrijving van Wopkes
leven en werk door ds. C.P. Hoekema uit 1980 werd ‘E’s verhandeling over
de vrouw van Rembrandt’ slechts terloops genoemd.49 Dat kan te maken
hebben met het feit dat Eekhoffs geschrift ‘niet in den handel’ was geweest
en dus weinig weerklank vond, of toch door die ‘vorm’ waartegen Van
Lennep al zo’n bezwaar had.
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De even weinig bekende biografie van Saskia door de Amerikaanse bibliothecaris Charles Knowles Bolton, die in 1893 in Boston werd gepubliceerd,
liet zonder omhaal zien hoe je de heldin van het verhaal de hoofdrol moest
laten spelen.50 Een opvallend element van zijn relaas is dat hij Eekhoffs
chauvinistische ideeën over de cruciale rol van Wybrand de Geest in Saskia’s
levensverhaal volstrekt negeerde. Bolton liet dan ook net als Scheltema bij
voorkeur de documenten spreken. Daarbij maakte hij natuurlijk wel gretig
gebruik van de publicaties van beide Nederlandse archivarissen.51
In de bescheiden reeks bronnenpublicaties over Saskia verdient een
speciale vermelding het bijzonder aardige boekje van Pierre Descargues uit
1965, dat alleen in de Franse taal is verschenen. Descargues was een gepassioneerd kunstcriticus en de biograaf van populaire artiesten als Picasso
en Brigitte Bardot.52 Zijn journalistieke verslag kreeg de titel Rembrandt et
Saskia à Amsterdam. Het is in weinig Nederlandse bibliotheken te vinden.
Enigszins in tegenspraak met zijn titel besteedde Descargues veel
aandacht aan de periode voordat Rembrandts vrouw definitief naar
Amsterdam verhuisde.53 Hij deed zelfs onderzoek in Friesland waar hij
locaties bezocht waar de jonge Saskia had gewoond en maakte er foto’s voor
de illustraties in zijn boek. In mei 1963 had hij in Leeuwarden gesproken
met de gemeentearchivaris jonkheer Maurits Jacob van Lennep, die hem
een paar dingen had verteld over de familie van Saskia.54 Voor een goed
begrip vertaalde Descargues de voor zijn lezers onuitspreekbare achternaam
Uylenburgh als ‘Château des Hiboux’.55 Het waren respectabele burgers, wist
de archivaris, onder wie een burgemeester en enkele advocaten, met een
huis op de Weaze en goede huwelijken.
Maar veel concrete jaartallen, van Saskia’s broers en zusters bijvoorbeeld,
bleken in 1963 nog niet voorhanden te zijn.56 Na Eekhoff was het onderzoek
daarnaar stil gevallen. Nogal teleurgesteld was Descargues ook toen hem
bleek dat de kerk van Sint Annaparochie niet meer het gebouw uit de vroege
zestiende eeuw was waar Saskia in 1634 trouwde. Maar in ieder geval had hij
op het weggetje erheen gestaan waar zij met Rembrandt had gelopen. In zijn
boekje wist Descargues wél voor het eerst enkele originele documenten af
te beelden, zoals de vermelding van het beroemde huwelijk in het kerkboek
van Sint Annaparochie.57
Walter Strauss bood in The Rembrandt Documents in 1979 een terugblik
op het nationale archiefonderzoek en prees daarin hogelijk het effect van
Scheltema’s publicatie op het verhaal van Rembrandts leven.58 De ‘niet
ongewigtigen diensten’ van Eekhoff en andere pioniers als Rammelman
Elsevier bleven onvermeld. De biografie van Bolton kende Strauss niet. Het
boekje van Descargues noemde hij daarentegen een voorbeeldige publicatie
met documentair materiaal uit het Leeuwarder archief.59
Onder verwijzing daarnaar had Strauss in augustus 1978 bij het stadsar-
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chief van Leeuwarden dan ook schriftelijk navraag gedaan naar de in het
boek afgebeelde documenten over Saskia, zoals ‘the notabilia quaedam in
the album of Rombertus Ockema of Leeuwarden, listing Saskia’s death’. Voor
het gemak vroeg hij of men ook maar alle overige relevante documenten
wilde opsturen: ‘Any other documents of interest regarding Saskia van
Uylenburch, or her father and mother’.60
In The Rembrandt Documents zijn de aan Strauss welwillend toegezonden
fotokopieën van de registraties van Saskia’s geboorte, huwelijk en dood helaas
zonder context gereproduceerd.61 Het ‘Album Ockema’ en het kerkboek van
Sint Annaparochie bleven ook voor de moderne Rembrandtbiografen dichtgeslagen. De tentoonstelling ‘Sporen van Saskia’ in Leeuwarden in 2012, het
vierhonderdste jaar na Saskia’s geboorte, bleek voor veel bezoekers oog in
oog met deze ‘echte bronnen’ een openbaring te zijn.62
Tot slot
Toen in de negentiende eeuw steeds meer historische documenten werden
ontdekt, konden biografen als Houbraken al gauw worden weggezet als
fantasten. De eerste archivarissen werden overrompeld door al dat nieuwe
materiaal waarmee ze soms moeizaam wisten om te gaan. Wopke Eekhoff
nam de vrijheid om een romantisch verhaal rond Rembrandt te creëren dat
verder ging dan zijn ‘nasporingen’ rechtvaardigden. Op zijn verbeelding was
hij nog trotser dan op zijn feiten. Zijn collega Scheltema beriep zich wel op
‘echte documenten’, die hem onder meer waren aangereikt door Eekhoff.
Maar het beeld dat hij schetste van ‘Rembrand’ [zonder ‘t’] zou lang verre
van volledig blijken.
Dank zij de goede contacten tussen de onderzoekers van het eerste uur
en de correspondentie die daaruit voortvloeide, krijgen we nu een kijkje
achter de schermen van de geschiedenis als wetenschap in wording. Vooral
Wopke Eekhoff blijkt daarbij een verrassend actieve rol te hebben gespeeld.
De schrijvers waren in hun brieven vervuld van oprechte waardering voor
hun ‘Amice’ of ‘Weledele Heer en vriend’. Maar ze schuwden ook geen
onderlinge kritiek. Die brieven zijn zo zelf echte documenten geworden.

a
Noten
Met dank aan Geert Panhuysen 1 Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Ms. inv.nr.
A 351. Voor literatuur over het ‘Album Ockema’, zie: Broos, ‘Rembrandts eerste reis’, 81
en 89, noot 5. Zie ook: Idem, Saskia, de vrouw van Rembrandt, 44-45 en afb. X 1-2. De
naam van Rombertus Ockema zoekt men tevergeefs in de twintigste-eeuwse
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Rembrandt-literatuur. 2 De Haan Hettema en Van Halmael, Stamboek, 190-191. 3
Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 68, met een poging tot reconstructie van Eekhoffs
bezoek aan Van Rappard in Den Haag in 1850. Zie ook het schrijven van Van Rappard
aan Eekhoff over het Album Ockema: Tresoar, Leeuwarden, Provinciale Bibliotheek
van Friesland, HS 9246, nr. 755, d.d. 7 september 1850 (hierna vermeld als HS 9246).
Hoekema las het jaartal foutief als 1856, want Van Rappard verwijst naar zijn recente
aangename kennismaking met Eekhoff op 20 juni (1850) en dankt hem voor het
inmiddels opgestuurde ‘Album Ockema’. Op 12 september 1850 heeft Van Rappard
een antwoord van Eekhoff ontvangen en hij nodigt hem daarop uit naar Den Haag te
komen om zijn verzameling alba amicorum te bekijken, zie: HS 9246, nr. 545, d.d. 13
september 1850. Zie voor een index op namen van schrijvers en inventarisnummers
van HS 9246: M.H.H. Engels, ‘Brieven aan Eekhoff’, website MpaginaE, Leeuwarden
1996/2002. 4 Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 37; zie ook: Horsman e.a., Tekst en
context, xxiii-xxv. 5 Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 23. 6 Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving, vi-viii: opdracht aan het stadsbestuur. Hoekema e.a., Eekhoff en
zijn werk, 31. Folkerts, ‘Een pedante kerel’, 154-156 en noten 24 en 29. 7 Hoekema
e.a., Eekhoff en zijn werk, 38 en 69: ‘Leeuwarden uitgespeeld tegen de hoofdstad!’.
Mijn kwalificaties van Van Lennep dank ik aan Marita Mathijsen, die werkt aan zijn
biografie (schrijven d.d. 11 mei 2014). In een brief aan Eekhoff dankte Van Lennep
hem voor zijn boek en schreef dat hij slechts mondeling Eekhoffs benoeming had
genoemd, omdat de stad Leeuwarden het goede voorbeeld had gegeven. Hij voegde er
aan toe dat dit ‘schitterend afstak’ tegen de ‘laakbare onverschilligheid’ van
Amsterdam waar men een traktement van f 300 voor een archivaris wel genoeg vond:
het getuigde zijns inziens van de lakse houding van de overheid ‘voor al wat tot
letteren en wetenschappen in betrekking staat’, zie: HS 9246, nr. 427, d.d. 15 mei 1846.
8 Uitgebreider hierover, zie: Broos, ‘Rembrandts “huisvrouw”’, 40. Zie ook: Broos,
Saskia, de vrouw van Rembrandt, 130-131. 9 Houbraken, De groote schouburgh I, 254.
Broos, Saskia, de vrouw van Rembrandt, 128-145: ‘Saskia en het sprookje van
Houbraken’. 10 Van Lennep, Rembrandt van Rijn; Broos, Saskia, de vrouw van
Rembrandt, 131 en afb. 102. Zie ook: Mathijsen, Historiezucht, 280. 11 Van Lennep,
Rembrandt van Rijn, 69. Dit idee was vermoedelijk ontleend aan Immerzeel, Lofrede
op Rembrandt, die zowel sprak van een ‘Noord-Hollandsch landmeisje’ (p. 31) als van
‘een boerinnetje van Ransdorp (…) haar naam was SASKIA VAN UYLENBURG’ (p. 62).
12 Rammelman Elsevier, ‘Pui, aanteekeningsboeken’, 60-61 (gerapporteerd in de
vergadering van 3 februari 1849). Zie ook: Rammelman Elsevier, ‘Over de ouders en
geboorteplaats, 298. 13 Strauss en Van der Meulen, The Rembrandt Documents,
1634/2 (hierna vermeld als RD) waren onbekend met de publicatie van Rammelman
Elsevier uit 1849 (zie noot 12). 14 Van Westrheene, ‘Herinnering aan het Rembrandtfeest’, 54-62. Redactie, ‘Toespraken’, 62-64. Veen en Jonker, Cat. Het Rembrandtbeeld.
15 HS 9246, nr. 580, d.d. 28 april 1851. Over Scheltema, zie: De Roever, ‘Mr. Pieter
Scheltema’, 3-28 (met bibliografie van Scheltema). 16 Eekhoff, ‘De vrouw van
Rembrand’, 112-165, i.h.b. 115 (herdrukt als brochure met een nieuwe paginering,
Amsterdam 1862). 17 HS 9246, nr. 582, d.d. 17 mei 1851. Volgens Margriet de Roever
(schrijven d.d. 26 november 2013) zijn in het Stadsarchief van Amsterdam geen
brieven van Eekhoff aanwezig. 18 Voor een opsomming van Scheltema’s brieven in
Tresoar, zie: Engels, ‘Brieven aan Eekhoff’, s.v. 19 HS 9246, nr. 583, d.d. mei 1851 (geen
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dagtekening). Zie: Broos, Saskia, de vrouw van Rembrandt, 135, afb. 107. 20 Tresoar,
OBS, toegang 27, inv.nr. 93; RD 1634/5. 21 Wassenbergh, ‘Uittreksels uit een oud
kerkeboek’, 127-132. Wassenberghs publicatie wordt niet vermeld in RD. 22 Broos,
‘Rembrandts eerste reis’, 82; Broos, ‘Gerrit van Loo’, 43-63. 23 Scheltema, Redevoering
over het leven, 7-8. Zijn ergernissen over de ’Historische schets’ van Jacob van Lennep
(zie noot 10) staan vermeld in zijn ‘Geschiedkundige bijlagen’, 53. 24 Inderdaad
schreef men toen in een vlaag van modern inzicht de naam van Rembrandt zonder ‘t’.
Scheltema, Redevoering over het leven, x-xi: ‘Nog dient, ter verklaring eener schijnbare
onregelmatigheid in mijn geschrift, vermeld te worden, dat ik den voornaam van
onzen schilder, Rembrand, naar het tegenwoordigen gebruik geschreven heb’. 25
Scheltema, Redevoering over het leven, xi. 26 Als zijn voornaamste bron van informatie noemde Scheltema, Redevoering over het leven, 52 en 54, noot * alleen de publicatie van Van Halmael (zie noot 2), die op zijn beurt vaag vermelding had gemaakt
van ‘zeker Ms. Album van ROMBERTUS VAN OCKEMA’. 27 Scheltema, Redevoering
over het leven, 11-12 en 51-55, nr. 10. 28 Scheltema, Redevoering over het leven, 12 en
55-59, nr. 11. Tresoar, HF, 16 507, WW 28, diff 38. RD 1636/7. Een correcte uitleg van
het document gaven Bontekoe en Kutsch Lojenga, ‘De Van Loo’s in de omgeving van
Rembrandt’, 169-170. Zie ook: Broos, Saskia, de vrouw van Rembrandt, 82 en 87 en
afb. 71. 29 HS 9246, nr. 633, d.d. 2 augustus 1853. 30 Kramm, De levens en werken II,
552-553. 31 Van Rappard, ‘Overzicht eener verzameling alba amicorum uit de XVIde
en XVIIde eeuw’, 119-120. 32 HS 9246, nr. 755, d.d. 7 september 1850 (zie ook noot 3).
33 HS 9246, nr. 921, d.d. 27 maart 1861: Van Rappard zal het ‘Album Ockema’, dat hij
precies tien jaar als zijn bezit mocht beschouwen, terug sturen omdat Eekhoff het
‘voor Friesland van zoo veel belang acht’. Op 27 augustus 1861 was van Rappard niet
thuis toen Eekhoff naar Den Haag was gekomen om het album zelf op te halen, zie:
HS 9246, nr. 940, d.d. 4 september 1861. Ruim een maand later stuurde Van Rappard
het album terug, zie: HS 9246, nr. 948, d.d. 18 oktober 1861. 34 W. Eekhoff, ‘De vrouw
van Rembrand’, 115. Eekhoff had voor publicatie zijn tekst voorgedragen op een
zitting van het Fries Genootschap, zie: W. Eekhoff, ‘Portret van Rombertus Ulenburgh’,
51. 35 Scheltema, ‘De kinderen van Rembrandt’, 199, noot 1. In het exemplaar dat
Eekhoff aan burgemeester J.S. Potter van Loon van Sint Annaparochie aanbood,
schreef hij eigenhandig: ‘niet in den handel’ (Gemeentearchief Het Bildt, inv.nr. BK
0355 B). 36 Eekhoff, ‘De vrouw van Rembrand’, 139-140. 37 Amsterdam, Stadsarchief,
inv.nr. DTB 765, fol. 50v; RD 1634/2. Het citaat is uit een brief die Van Hasselt in 1862
schreef aan Eekhoff, handelend over ‘het extra-ordinaris Trouw Register (…) onder
mij berustend’, zie: HS 9246, nr. 988, d.d. 16 april 1862. Rammelman Elsevier beweerde
later dat hij het origineel ‘verleden jaar’ (dus in 1861) had gevonden, zie: HS 9246, nr.
1014, d.d. 21 september 1862. Het is dus onjuist dat het stuk na Rammelmans publicatie in 1849 ‘snel kon worden gelokaliseerd’, zoals vermeld in: Broos, Saskia, de vrouw
van Rembrandt, 133. 38 Eekhoff, ‘De vrouw van Rembrand’, 128-129, noot 1 en p. 140,
noot 1: het ‘Extra ordinaris trouwregister (…) in het bezit van den Heer Mr. W.J.C. van
Hasselt’. In 1853 kende Scheltema alleen een verkorte passage uit een extract-puiboek,
maar in 1863 publiceerde hij de tekst van het verloren gewaande origineel, zie:
Scheltema, Redevoering over het leven, 51 en noot * en Scheltema, ‘De kinderen van
Rembrandt’, 199. Zie ook Scheltema’s brief aan Eekhoff, HS 9246, nr. 973, d.d. 17
februari 1862: ‘eerst voor korten tijd (…) terug gevonden’. Hofstede de Groot, Die
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Urkunden über Rembrandt, 32-33, nr. 34 meende dat door die vondst aan de eerder
door Rammelman Elsevier en Scheltema geciteerde extracten ‘keinen quellenmässigen Werth’ meer behoefde te worden toegekend. 39 Eekhoff, ‘De vrouw van
Rembrand’, 150, onder verwijzing naar: J. van Lennep, ‘Andries Boel Dirckz.’, De
Navorscher 12 (1862), 129: ‘niets valt my gemakkelijker dan het bewijs te leveren, dat
ik den gezegden Uilenburg onder mijn grootvaders reken’. Zie ook: Broos, ‘Predikant
Johannes Sylvius’, 64 en 68, noten 109-110. 40 HS 9246, nr. 984, d.d. 10 januari 1862,
1-4, het citaat op 1. 41 Ibidem, 4. 42 Eekhoff, ‘De vrouw van Rembrand’, 124. 43
Kramm, De levens en werken II, 553. 44 Amsterdam, Rijksmuseum (bruikleen aan het
Fries Museum, Leeuwarden), inv.nr. A 11781, verworven uit de collectie R. Hoornsma
Cannegieter, Donkerbroek, 1898. De Vries, Wybrand de Geest, 66-67, nr. 20 en afb. 45
Broos, Saskia, de vrouw van Rembrandt, 17 en 117: Ulricus liet zich op 20 september
1618 inschrijven als student te Leiden: hij was toen 18 jaar oud en vermoedelijk
geboren in het jaar 1600. Zijn doopdatum is niet bekend, want de doopboeken van
Leeuwarden beginnen pas in 1603. 46 In 1875 herhaalde Eekhoff dit denkbeeld in
zijn ‘Overzicht van de Geschiedenis der Kunst in Friesland’, in Eekhoff, De Stedelijke
Kunstverzameling van Leeuwarden, 292, doch dit werd weerlegd in de heruitgave
hiervan door P. Karstkarel, ‘Eekhoffs geschiedenis van de schilders, tekenaars en
graveurs in Friesland tot 1875’, zie: Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 126. Zie ook:
Van der Meer, ‘Ulenburg’, 81-83 en Broos, ‘Gerrit van Loo’, 48 en 60, noot 26. 47
Eekhoff, ‘De vrouw van Rembrand’, 116-117, noot 2 met citaten uit de brief van Van
Lennep. Eekhoff bleef in contact met Van Lennep, die hem in maart 1862 in
Leeuwarden heeft bezocht, zie: Hoekema e.a., Eekhoff en zijn werk, 69 en de brief van
Van Lennep, HS 9246, nr. 978, d.d. 23 maart 1862. 48 HS 9246, nr. 988, d.d. 16 april
1862 (met de aantekening van Eekhoff: ‘26 Mei bedankt’). 49 Hoekema e.a., Eekhoff
en zijn werk, 68-69: in de index van het boek komt de naam van Saskia Uylenburgh
niet voor. Eekhoffs correspondentie met Scheltema, Van Lennep en anderen inzake
Saskia geen speciale aandacht van Hoekema. 50 Bolton, Saskia. Deze biografie met
bronnenverwijzingen wordt niet vermeld in RD. 51 Bolton, Saskia. 119-124: ‘Bibliographical notes’. 52 Pierre Descargues overleed op 20 januari 2012, zie: http://
artension.um2d.com/mort-de-pierre-descargues, (geraadpleegd 21 januari 2012). 53
Descargues, Rembrandt et Saskia. 54 Zie ook het schrijven van Descargues, d.d. 2 mei
1963 (HCL, Documentatiearchief, ongenummerd). 55 Descargues, Rembrandt et
Saskia, 20. Hij beschreef archivaris Van Lennep aldus: ‘C’est un homme au visage
maigre, nerveux, aux yeux fureteurs’. Maurits Jacob van Lennep (1921-2002) was een
achterkleinzoon van Jacob van Lennep, zie: Nederlands Adelsboek 49 (1956), 409-417
(XI, XIIbis, XIII en XIVter). 56 Descargues, Rembrandt et Saskia, 24. Douwe van der
Meer had zijn onderzoek naar de familie Uylenburgh toen nog niet gepubliceerd, zie:
Van der Meer, ‘Ulenburg’. 57 Descargues, Rembrandt et Saskia, 23, 90, 127 en 129;
Broos, Saskia, de vrouw van Rembrandt, 138-139, afb. 10. 58 RD, 14: ‘The effect of
Scheltema’s contribution was immediate’. 59 RD, 15: ‘René (sic) Descargues added
documentary material from the archives at Leeuwarden’. Het artikel van Van der Meer,
‘Ulenburg’, met nieuw archiefmateriaal bleef onvermeld. 60 Schrijven van Walter L.
Strauss, d.d. 7 augustus 1978 (HCL, Documentatiearchief, nr. 126). 61 RD 1612/1,
1634/5 en 1642/3. Zie mijn recensie van RD in: Simiolus 12 (1981-1982), 256 en de
verbeterde transcripties in: Broos, Saskia, de vrouw van Rembrandt, 8-9, afb. 1, 52-53,
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afb. 34 en 100-101, afb. 94. 62 Tentoonstelling ‘Sporen van Saskia’ in het HCL, van 13
oktober 2012 t/m 3 maart 2013. De openingsrede werd gepubliceerd in: Broos, ‘Saskia,
de vrouw van Rembrandt’, 2-4. Zie ook: Overbeek, ‘Thema: Saskia, de vrouw van
Rembrandt’, Verhoef, ‘Saskia, de vrouw en muze van Rembrandt’, 46-47.
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De verbouwing van Heringastate in Marsum,
1906-1912
Restauratie of reconstructie?
GUN A R R . B O O N

In het kleine dorp Marsum, onder de rook van Leeuwarden, staat
Heringastate. Het is een imposant gebouw, dat de bezoeker meeneemt
naar vervlogen tijden. De state wordt in de volksmond ook wel Poptaslot
genoemd. Dit naar de laatste eigenaar, een welgestelde advocaat uit
Leeuwarden, dr. Henricus Popta (1635-1712). In 1687 kocht hij Heringastate
van de familie Van Eysinga. De laatste bewoner uit die familie, Anna van
Eysinga, overleed voor 1683.1
Henricus Popta woonde het grootste deel van het jaar aan de
Nieuwestad in Leeuwarden. Heringastate gebruikte hij als buitenplaats
en zomerververblijf. In zijn testament bepaalde hij, dat de state na zijn
dood niet meer mocht worden bewoond. Een jaar voor zijn dood begon
hij met de bouw van een gasthuis voor arme weduwen en ongehuwde
dochters in Marsum. Aan dit gasthuis liet hij de state na. Het beheer van
state, gasthuis en andere roerende en onroerende goederen droeg hij op
aan een viertal voogden. De state bleef sinds 1712 onbewoond en wordt
nog steeds door een college van vier voogden beheerd. Mede doordat de
state sindsdien werd beheerd door heren met vaak een voorliefde voor het
behoud van cultureel erfgoed, heeft de state de tand des tijds doorstaan.
Toch is de state, zoals die er nu bijstaat, niet gelijk aan hoe deze er vroeger
heeft uitgezien.
De vroegste bouwgeschiedenis gaat terug naar de dertiende eeuw. De
grondvorm van het hoofdgebouw bleef in grote lijnen gelijk aan die uit
het begin van de zestiende eeuw, ook al bezit de state niet meer hetzelfde
uiterlijk en de authentieke elementen uit die tijd. Tjalling van Eysinga liet in
1631 moderniseringen aanbrengen, waarna er in de achttiende en negentiende eeuw verschillende vernieuwingen plaatsvonden. Tussen 1906 en
1912 voerde de architect Johan Frederik Lodewijk Frowein (1855−1914) in
opdracht van de voogden een omvangrijk restauratie-project uit teneinde de
state in ‘oude luister te herstellen’.
Dit artikel beschrijft deze laatste verbouwing. Hierin staat de vraag
centraal in hoeverre de verbouwingen van Heringastate bedoeld waren om
het pand terug te brengen naar een eerdere toestand en wordt aangegeven
op welke manier dit in de jaren 1906-1912 precies is gebeurd. Daarnaast
wordt ingegaan op de personen die bij de verbouwing betrokken waren en
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hun onderlinge verhoudingen, in het bijzonder mr. Wibo Bernardus Buma
en de betrokken architecten Frowein en Willem Cornelis de Groot.
Heringastate tot aan de verbouwing in 1906
Documentatie over interieur en exterieur van Heringastate is schaars. Zelfs
uit de tijd van de laatste bewoner zijn er weinig tekeningen of beschrijvingen overgeleverd. De eerste vermelding stamt uit de vijftiende eeuw.
In het testament van Upke Doyema uit 1439 is er sprake van goederen te
Marsum, die worden vermaakt aan ‘Swoba Kynden Aylwa’, de kinderen van
Swob genaamd Aylva.2 Het bedoelde kind is Yde (Aylva) Heringa. In 1473
maakte deze zelf haar testament op. Yde Heringa liet aan haar kleinzoon
onroerend goed na te Marsum. Zij plaatste hier echter wel een kanttekening
bij ‘uutseid de steen fan beedae stenzen deir Yd seluen hat forcapeth’.3 Yde
liet dus weliswaar de stins na aan haar kleinzoon, maar de stenen had zij
reeds verkocht. Opvallend is, dat in het testament voor het gebouw hier nog
steeds de benaming stins (stenzen) wordt gebruikt. Maar de precieze vorm
van deze stins is niet meer te achterhalen.
In verschillende bronnen wordt de bouw van Heringastate gedateerd
tussen 1515 en 1525, maar het zou goed kunnen dat daarmee in 1510 al
werd begonnen. Eelcke van Heringa wordt in 1510 als erfgenaam genoemd
van de stins te Marsum in het testament van zijn vader Sasker: ‘Eelck, syn
Sin, sel habba dae staten tho Mersum’.4 Omdat er uit deze periode geen
tekeningen of andere bronnen bekend zijn, weten we niet hoe het gebouw
er van de dertiende tot aan begin van de zestiende eeuw heeft uitgezien.
In 1631 kreeg de state te maken met een verfraaiing. Het gebouw werd
in die tijd bewoond door de familie Van Eysinga. Deze modernisering is
nog steeds terug te vinden in interieur en exterieur van het gebouw. De
verfraaiing komt terug in de poortjes, schouwen en in de toegangspoort.
Men mag aannemen, dat het pand toen ook opnieuw is gemeubileerd,
aansluitend bij de verbouwingsstijl.
Het vroegst bekende beeld van Heringastate dateert uit circa 1687. Het
schilderij wordt toegeschreven aan Emanuel Murant (zie kleurkatern afb.
5). Dit geeft de staat van het gebouw rond die tijd weer. In gevel en toren
bevonden zich kruiskozijnen, met op de onderste helft groene luiken. De
kozijnen waren hoog in de gevel geplaatst; de roedeverdeling is op het
schilderij niet goed te zien. Het zou kunnen, dat rond de tijd dat Popta
het gebouw in bezit kreeg, het glas-in-lood was vervangen door houten
roeden. Aan de rechterkant van de toren zijn drie ramen te zien, waarvan
de middelste een enkel luik en raam heeft en wordt ondersteund door
een kleinere segmentboog. Het slot is opgetrokken uit uniforme steen.
Het feit dat er luiken op de onderste helft van de ramen zijn geplaatst kan
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Tuinzijde van Heringastate met veranda (collectie stichting dr. H. Poptagasthuis)

Tuinzijde van Heringastate
met veranda, naar een
gravure (collectie G.R. Boon)
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Toegangstoren met
rotswerk Heringastate
(collectie Tresoar)
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betekenen dat er in dit deel nog geen glas was gezet. Voor zover bekend
heeft Henricus Popta niets aan de state laten veranderen. Bij het aankopen
van de state had hij in ieder geval een deel van de inboedel overgenomen
van de familie Van Eysinga.
Foto’s uit het eind van de negentiende eeuw tonen veel achttiendeeeuwse invloeden. Het is nuttig, die beelden te vergelijken met andere
afbeeldingen, omdat tekeningen uit de negentiende eeuw niet altijd een
betrouwbare weergave geven van het gebouw. Vaak werd een mooier
beeld geschetst dan de werkelijke staat waarin het gebouw verkeerde of er
werden details weggelaten. Sjoerd Bonga maakte rond 1855 een serie van
drie aquarellen van Heringastate. Op één daarvan zien we de state met op
de voorgrond een deel van het poortgebouw en een klein gedeelte van de
slotboerderij. Wanneer we naar de state zelf kijken, zien we dat alle ramen
aan de voorgevel (op de torenramen na) zijn omlijst door zandstenen kruiskozijnen, met luiken op de onderste gedeelten. De twee ramen links van
de toren vertonen kenmerken van kruiskozijnen met houten roeden. Deze
waren vanaf 1640 tot circa 1685 gebruikelijk.5 Boven de ramen zijn segment-

Aquarel van Heringastate door Sjoerd Bonga, rond 1855 (collectie stichting dr. H. Poptagasthuis)
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Heringastate in 1852, tekening van Nicolaas van Loon, 1852 (Collectie Fries Museum)

bogen afgebeeld met allemaal hetzelfde formaat uitgezonderd het kleine
raampje links van de toren (op de insteekverdieping) na. De gevel en toren
zijn afgebeeld in uniforme steen. Op deze afbeelding is niet te zien dat er
sprake is geweest van veranderingen in het metselwerk.
Een tekening van Albert Martin uit 1877 laat dezelfde kenmerken zien als
de aquarel van Bonga, maar hij beeldde alle ramen af als laat achttiendeeeuws.6 Een tekening van Nicolaas van Loon uit 1852 geeft weliswaar niet
een heel duidelijke weergave, maar laat aan de tuinzijde ramen zien in laat
achttiende-eeuwse stijl, net als de foto’s uit de negentiende eeuw.7 Sjoerd
Bonga tekende echter rond 1855 laat zestiende-eeuwse kruiskozijnen.
Gezien de andere tekeningen moeten we er echter van uitgaan dat hij de
ramen niet goed heeft weergegeven.
Op een van de eerder genoemde foto’s uit circa 1893 van de voorgevel
van Heringastate is een heel ander beeld te zien dan op voorgaande afbeeldingen. De toren heeft een mantel gekregen in neorenaissance stijl, met
kenmerkende spekbanden en kruiskozijnen. Ook is boven de deuromlijsting
een versiering aangebracht rondom het ingemetselde wapen van Henricus
Popta.
Een tot nu toe onbekende foto van de voorgevel van Heringastate laat het
voorplein zien zonder rotswerk. Dat rotswerk werd in 1900 verwijderd, zodat
de foto gedateerd kan worden tussen 1900 en 1906. Duidelijk is op de foto de
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Gezicht op Heringastate door een onbekende fotograaf, tussen 1900 en 1906 (collectie G.R. Boon)
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kwaliteit van het muurwerk te zien. Dit bestond vooral uit kloostermoppen
met toevoegingen uit de achttiende en negentiende eeuw in het metselwerk
rondom en vlak naast het raamwerk. Aangenomen mag worden dat op
die plekken kloostermoppen zijn uitgebroken toen de oude kruiskozijnen
werden verwijderd en er ruimte moest komen voor de grotere achttiendeeeuwse kozijnen.
De tuinzijde van Heringastate werd in de negentiende en begin twintigste
eeuw meerdere malen afgebeeld. Op een tekening uit 1855 van Sjoerd
Bonga is te zien dat de ramen langs de gehele oostgevel, zuidgevel en de
ramen in de voorkant van de slotboerderij alle een typisch eind achttiendeeeuwse roedeverdeling hadden.8 Op een foto uit 1893 is ook te zien dat de
trapgevel aan de noordkant verwijderd is en dat de toren aan de tuinzijde
een zadeldak heeft, met daarvoor een klokgevel. Links van de toren is een
dakkapel geplaatst met daarin een achttiende-eeuws raam. Verder is een
typisch achttiende-eeuwse profiel-gevellijst te zien, die ook aan de westkant
geplaatst werd. De afbeeldingen laten zien, dat Heringastate aan het eind
van de achttiende eeuw een grote renovatie heeft ondergaan, zowel aan de

Tuinzijde van Heringastatem aquarel van Sjoerd Bonga, rond 1855 (collectie stchting dr. H. Poptagasthuis))
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Heringastate in 1877,
tekening van A. Martin
(collectie dr. H. Poptagasthuis)

oost- en westzijde en de noordgevel van de state als aan de voorkant van de
boerderij.
Voordat met de restauratie van Heringastate werd begonnen maakte
architect Frowein in juni 1906 opnametekeningen, waarop de exacte
staat van het gebouw van voor de restauratie staat weergegeven. Aan
de westgevel vertonen de ramen en gevellijst typische eind achttiendeeeuwse kenmerken, net als op de foto’s en tekeningen. Wat direct opvalt
is dat de segmentbogen boven de ramen links en rechts van de pleintoren
anders worden weergegeven dan op de geromantiseerde negentiendeeeuwse afbeeldingen. Aan de rechterkant van de toren zijn de buitenste
twee segmentbogen van hetzelfde formaat, maar ze hebben geen goede
aansluiting met de onderliggende ramen. De middelste segmentboog is de
helft kleiner dan de andere twee. Dit duidt er op dat deze segmentbogen
hebben gediend ter ondersteuning van het metselwerk in combinatie met
hoogstwaarschijnlijk de oude kruiskozijnen, waarvan de middelste dan het
smalst zou zijn geweest.
Aan de linkerkant van de toren zijn twee ramen geplaatst met dezelfde
kenmerken en plaatsing van segmentbogen als bij de twee buitenste ramen
aan de rechterkant van de toren, maar waar de ruiten aan de rechterkant bij
alle drie rechthoekig zijn, blijken de ruiten aan de linkerkant van de toren
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vierkant. De roedeverdeling is typerend voor het eind van de achttiende
eeuw en kenmerkt zich door horizontaal drie en verticaal vijf ruiten.9 Aan
de rechterkant van de toren aan de westzijde zijn drie van deze ramen en
aan de linkerkant van de toren twee met identieke roedeverdeling. Ook is op
deze afbeelding de westtoren duidelijk in detail weergegeven in neorenaissance stijl. Aan de oostzijde zijn alle details zoals op de afbeeldingen uit de
negentiende eeuw. Wat opvalt is, dat de gevel links van de oostelijke toren
een uniforme steen heeft, waarin geen segmentbogen of oudere vormen te
ontdekken zijn. Op de oostelijke toren is echter wel metselwerk uit verschillende periodes te zien. Zo is de klokgevel uit achttiende-eeuwse stenen
opgetrokken en zijn in de toren zelf aan de oost- en zuidkant op verschillende hoogtes segmentbogen aangebracht.
Op foto’s en afbeeldingen van vóór 1906 is de noordgevel (aan de gracht)
nooit duidelijk te zien. Alleen de opnametekening van Frowein uit 1906 geeft
enige aanwijzingen hoe deze gevel er voor de restauratie uit zag. Ook hier
hebben alle ramen achttiende-eeuwse kenmerken en zijn de ramen alle
smal vorm gegeven. De ramen in de opkamers hebben de roedeverdeling vijf
hoog twee breed. De ramen op de eerste en de zolderverdieping hebben de
verdeling drie hoog, twee breed. Van de zuidelijke gevel heeft Frowein geen
tekening gemaakt, maar op een doorsnede van het pand, gezien vanaf de
noordkant, zijn in de zuidgevel op de eerste verdieping drie ramen en op de
zolder verdieping twee ramen te zien, met een ruitverdeling van drie hoog
drie breed. Aan de oostzijde zijn links van de traptoren vier ramen geplaatst
en aan de rechterkant vindt men twee ramen, identiek aan de ramen aan de
westzijde. Net onder de dakgoot is een witte geprofileerde gevellijst en een
dakgoot met gootklossen aangebracht, zowel aan oost- als westzijde. Aan de
noordelijke gevel is de trapgevel verwijderd. Op de oostelijke traptoren is een
kleine klokgevel geplaatst. Het verdwijnen van de trapgevel aan de noordzijde
kan hiermee te maken hebben. Omdat dit alles een completer achttiendeeeuws beeld te zien geeft, kan men zich afvragen waarom de trapgevel aan
de zuidzijde niet is verwijderd. Aan de oostzijde van het gebouw, tussen het
vierde raam van links en de traptoren is een deur geplaatst.
In 1781 werd bovendien de voorkamer van de boerderij-zijvleugel bij de
state getrokken, om daarin twee werkkamers voor de jongste voogden van te
maken. Beide kamers werden gedecoreerd in Louis XVI-stijl met een schouw
met haardstuk. Op de zolder van Heringastate liggen, in delen opgeslagen,
twee zandstenen en twee polychroom gemarmerde houten schouwen.
De houten schouwen zijn in Louis XVI-stijl uitgevoerd met symmetrische
versieringen met festoenen (ofwel guirlandes), medaillons en kuifbekroningen. De twee schouwen zijn niet gelijk aan elkaar. Zowel de afmetingen
als de versieringen zijn verschillend. Dat maakt het waarschijnlijk, dat deze
twee omlijstingen uit de kleine en grote voogdenkamer komen aan de
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noordkant van het gebouw. Deze twee kamers (inclusief de bedsteden en
schouwen) verschillen van elkaar in formaat. Dit betekent dat niet alleen
de voogdenkamers in de voorkamer van de zijvleugel, maar ook de twee
andere voogdenkamers in Louis XVI-stijl waren gedecoreerd. We moeten
dus concluderen dat eind achttiende eeuw sprake was van een omvangrijke
renovatie van het uiterlijk van Heringastate (metselwerk en ramen) en de
aankleding van de vier voogdenkamers.
Restauratieplannen
Dat de voogden aandacht hadden voor de historie van het gebouw bleek
in 1900. Toen werd besloten om op de fries van de slotpoort wapens aan
te brengen. Uit een ingezonden brief blijkt dat bij de familienamen op de
poort vroeger wapens zijn gehouwen. Eind november van dat jaar werd
opdracht gegeven om de acht wapens te herstellen.10 Van de vier voogden,
die tussen 1906-1912 betrokken waren bij de verbouwingen van het slot
(Petrus Adrianus Bergsma, Rudolph Adriaan Fockema, Johannes Leonardus
van Sloterdijck en Wibo Bernhardus Buma; zie kleurkatern afb. 6), waren
de laatste drie bestuurslid, voorzitter en penningmeester van het Fries
Genootschap. Zij waren representanten van de hogere burgerij en namen
een vooraanstaande plaats in de Friese samenleving in. Zoals de meeste
voogden kwamen zij uit het openbaar bestuur en de rechterlijke macht. In
het vervolg van het verhaal zal duidelijk worden dat de voogden, en met
name W.B. Buma, de meeste beslissingen omtrent verbouwingen zelf namen
(terwijl tegenwoordig de architect vaak de meeste zeggenschap heeft).
Al sinds 1893 was de Leeuwarder architect W.C. de Groot (1853-1939)
de huisarchitect van het Poptaslot. Hij was klassiek opgeleid en zijn vroege
ontwerpen waren alle eclectisch of neorenaissancistisch van aard.11 Dit was
ook de stijl van zijn leermeester J.I. Douma.
Toen De Groot als zelfstandig architect begon, koos hij voor de neorenaissance. Zo rond 1900 verandert zijn stijl en gaat hij meer naar voorbeeld van
Jugendstil/Art-Nouveau ontwerpen. Een bekend voorbeeld hiervan is het
Gabbema Gasthuis in Leeuwarden. Dat hij begin twintigste eeuw ook nog
steeds in neorenaissancestijl ontwierp, is te zien aan een in 1903 voor het
Poptagasthuis gebouwde stelpboerderij aan de Rypsterdyk te Marsum. Een
ander goed voorbeeld van De Groots neorenaissancestijl is Martenastate in
Cornjum.
W.C. de Groot ontwierp in 1907 de aanleg van een nieuwe tuin voor het
Poptaslot, waarmee datzelfde jaar nog werd begonnen en die in 1908 gereed
was.12 Hij kreeg de opdracht mee om de tuin in harmonie te brengen met
het gebouw. De Groot had in zijn loopbaan slechts twee keer eerder een tuin
ontworpen (voor burgerwoningen).13
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Drie jaar eerder, in februari 1904, had De Groot aan de voogdij gemeld dat
het noodzakelijk was om de westgevel van het poortgebouw te herstellen.
Hij kreeg de opdracht om de poort te herstellen, zonodig om deze opnieuw
op te bouwen ‘na eerst van de poort en onderdelen photografiën te hebben
gemaakt’.14 De Groot smeerde het oude en nieuwe metselwerk van de poort
in met olie en hars, om de twee delen te laten hechten.
Heringastate en de toegangspoort waren in 1904 in slechte conditie en
het was duidelijk dat geconstateerde verzakkingen niet door kleine herstelwerkzaamheden konden worden verholpen. In datzelfde jaar deed De Groot
onderzoek naar de staat van het hoofdgebouw. In een op 10 november
1904 gedateerd rapport meldde De Groot de voogden dat ‘er niet de minste
vrees bestaat, dat er ten gevolge van verzakking schade aan het gebouw zal
worden veroorzaakt’.15 Begin 1905 liet hij weten dat de herstelling aan de
poort succesvol was uitgevoerd.16
Op 8 maart 1905 wees voogd Fockema erop dat het aanbeveling zou
verdienen om in het eigen archief onderzoek te doen naar verbouwingen
van het Poptaslot en de poort in vroeger jaren.17 Kennelijk wilde de voogdij
zich informeren over de bouwgeschiedenis, om mocht dit nodig zijn, bij
eventuele verbouwingen of restauraties met een historisch verantwoorde
visie te komen.
Naar aanleiding van de rapporten van W.C. de Groot over de staat waarin
Heringastate verkeerde, werd op 13 januari 1906 een begin gemaakt met
de op handen zijnde verbouwingen. De notulen laten zien dat het een
opluchting voor de voogden was dat het besluit was genomen: ‘Eindelijk
wordt besloten de heer Buma [de rentmeester GRB] uit te nodigen aan een
deskundig architect of bouwkundige op te dragen, een plan op te maken van
de restauratie van het Poptaslot, in den ouden stijl’.18 Ook werd al gesproken
over de vorm die aan het gebouw moest worden gegeven. De restauratie
moest in ‘den ouden stijl’ plaatsvinden. Gezien de toen heersende gedachten
over restauraties moet worden vermoed, dat het gebouw moest terugkeren naar de oorspronkelijke staat. Nieuwe elementen moesten worden
verwijderd en verloren gegane zaken moesten terugkeren.
Rentmeester Buma passeerde vervolgens De Groot en verzocht architect
Frowein uit Den Haag ‘honorariumtabellen’ op te sturen. In het bouwkundig
tijdschrift De Opmerker wordt door hoofdredacteur P.H. Scheltema op
11 juli 1914 aandacht geschonken aan het overlijden van J.F.L. Frowein
(1855−1914). Het bericht geeft een korte opsomming van bouwwerken
waarvan Frowein de architect was:
Noemen wij de kerken van Vlissingen, IJsselstein, Binnenwijzend, Groote Lindt; de
torens van Sprang en Soest, dan doen wij slechts een greep, die echter reeds een aanzienlijke hoeveelheid moeizamen en artistieken arbeid omvat; noemen wij de schil-
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derachtige Noord-Hollandsche raadhuisjes van Jisp en Graft en in het bijzonder de
bekende Heringastate te Marssum.19

Volgens Scheltema was Frowein ‘een der kundigste en bekwaamste restaurators van oude bouwwerken’. Het bericht meldt dat Frowein in zijn jonge
jaren werkte op het atelier van Pierre H.J. Cuypers (1827-1921) en verder
werd opgeleid door Leonard-Joseph Blomme uit Antwerpen. Ervaring met
restauraties deed hij vooral op toen hij werkzaam was bij het bureau van de
Rijksgebouwen van Onderwijs onder leiding van Jacobus van Lokhorst (18441906). In 1902 vestigde hij zich als zelfstandig architect in Den Haag. Onder
de leermeesters van Frowein was Pierre Cuypers de bekendste. Hij geldt als
een van de belangrijkste architecten uit de negentiende eeuw voor neogotiek
en neorenaissance.20 Cuypers streefde met zijn architectuur naar een totaalbeeld, zodat hij voor zijn gebouwen zoveel mogelijk zelf (zoals meubilair en
tuinen) ontwierp. Om dit totaalbeeld te verkrijgen werden soms onderdelen
van het gebouw, die van grote historische waarde waren, verwijderd omdat
die niet binnen het totaalbeeld pasten. Samen met Jacobus van Lokhorst
vernieuwde hij vele rijksgebouwen, met als nationale stijl de neorenaissance.21 Frowein is dus vooral opgeleid door architecten die het aandurfden
historische elementen van te restaureren gebouwen te verwijderen vanwege
het te scheppen totaalbeeld. Daardoor werden bouwsporen uit vroegere
eeuwen gewist. Het gebouw kreeg een stijl aangemeten, van interieur en
exterieur tot aan het meubilair. Niet elke architect deelde dergelijke opvattingen en op Cuypers’ ideeën kwamen ook negatieve commentaren. Zo kan
rond 1900 worden gesproken van twee stromingen in de restauratiewereld.
Aan de ene kant degenen die het gebouw wilden terugbrengen ‘in de oude
stijl’ en een stroming die voor behoud van het gebouw is met de aanwezige
kenmerken. Waar W.C. de Groot zich meer toelegde op het ontwerpen naar
eigen idee, legde Frowein zich toe op het restaureren van gebouwen.
Op 14 mei 1906 kwam Frowein naar Marsum om opnametekeningen te
maken van het gebouw.22 W.C. de Groot deelde de voogden op 27 mei 1906
per brief mee, dat hij betrokken wilde worden bij de uitvoering.23 De Groot
dreigde anders zijn ontslag te zullen indienen. Hij had het daar overigens
moeilijk mee: ‘Hoe moeilijk het ook zou vallen een betrekking, die ik op de
meest eervolle wijze had gekregen, die ik een dertiental jaren had waargenomen en waaraan ik mij gehecht gevoelde te moeten vaarwel zeggen, de
ergenis, een ander aan het Poptaslot aan ’t werk te zien’. De voogden wilden
De Groot kennelijk liever niet betrekken in het bouwproces, maar waren
daarover niet unaniem, gezien wat De Groot in deze brief schrijft. ‘Na de
gehouden vergadering [...] is mij verzekerd dat de zaak overeenkomstig mijn
voorstel zou worden geregeld en de restauratie door den heer F[rowein] en
mijn persoon zoude worden uitgevoerd.’
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De restauratie krijgt vorm
Op 12 juli 1906 namen de vorderingen een duidelijke vorm aan. De opnametekeningen werden aan de voogden gezonden en Frowein was bezig met
de berekening van de kosten.24 In Franeker bleek een partij Friese kloostermoppen te koop, waarvoor Frowein een prijsopgaaf vroeg. Ook kwam hij
er bij een bezoek aan Marsum achter, dat alle dakpannen moesten worden
vervangen.25
Rentmeester Buma stuurde op 27 oktober 1906 een brief aan het college
van B & W van Menaldumadeel, waarin hij niet vraagt om een akkoord voor
de restauratie, maar eerder meedeelt dat dit gaat gebeuren; ‘By deze heb ik
de eer U te berichten dat Voogden van het Dr. Popta Gasthuis te Marssum
besloten hebben Heringa State te Marssum te restaureren daar enkele delen
gebleken zijn in bouwvalligen toestand te verkeeren’.26 Daarna werd door
Frowein direct actie ondernomen. De partij stenen uit Franeker werd aangekocht, er werd een prijsopgaaf gevraagd aan de aannemer Jalvingh uit Assen
en ook werd een contract opgesteld tussen de voogden en Frowein.27
In het contract werd vastgelegd, wat er allemaal moest worden gedaan
en waar beide partijen zich aan hadden te houden. De afbraak- en uitbraakwerken werden verricht naar aanwijzingen van en in overleg met de
voogden. De voogden waren niet aansprakelijk voor schade aan het gebouw;
die moest de architect vergoeden. De voogden leverden zelf de Friese kloostermoppen, maar de kosten voor afbikken en schoonmaken waren voor de
aannemer. De toren aan de oostkant moest worden afgekloofd tot 15cm
en opnieuw worden bekleed en er moest een spits op komen. De metselwerken werden tot in detail omschreven: één deel Portlandcement, twee
delen zand en één deel schelpkalk, te verwerken en platvol te voegen in de
specie waarin zij gemetseld zijn. Het pannendak moest worden afgenomen
en vervangen door nieuwe, dito geglazuurde pannen. Beide torens moesten
worden bekleed met de beste Franse leien. Een ander voorbeeld van
gedetailleerde aanwijzingen betrof het hout dat voor deuren, ramen en
luiken moest worden gebruikt: ‘fijn eikenhout (wagenschot) goed droog en
buiten het hart gezaagd, zonder eenigerlei gebreken’.28
Ruim een maand later, op 24 september 1906, deelde De Groot de
voogden mee, dat hij zou blijven meewerken en geen ontslag zou nemen.
Uit de briefwisseling tussen hem en de voogden blijkt nergens waarom hij
niet betrokken werd bij de verbouwingen. Waarschijnlijk achtten zij hem
niet de geschikte man voor dit project. De Groot bouwde veel in neorenaissancestijl, maar op een typisch negentiende eeuwse manier. Ook was hij
geen erkend restauratiearchitect. De voogden wilden blijkbaar, zoals zij ook
al in de voorbereiding aangaven, een kundig persoon, die de nodige ervaring
had in het ‘restaureren’ van gebouwen.
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Begin november 1906 ontvingen de voogden twee verontrustende
berichten van architect Frowein. Op 10 november liet Frowein weten dat
de buitengevels in dusdanig slechte staat verkeren dat er plusminus 12.000
extra Friese moppen nodig waren. Twee dagen later meldde hij dat muren
en balken zodanig bouwvallig waren, dat de kosten nog eens ƒ 10.000 hoger
zouden uitvallen.29
Voogden en architect bleven nauw contact houden. Begin december 1906
stuurde Frowein een tekening van de vensterbanken voor de grote zaal met
de aantekening, dat de ramen zo hoog mogelijk moesten worden geplaatst.30
Dit naar aanleiding van een bezoek van voogd Buma, waarin deze daarop
aandrong. In maart 1907 werden meerdere brieven gewisseld tussen de
voogden en verschillende timmerlieden. Men wilde beide voogdenkamers
aan de grachtzijde betimmeren met eiken lambriseringen, net als in de grote
zaal. De opdracht daartoe werd verstrekt aan Jalvingh en Gerbenzon.31 Op
10 juni 1907 stuurde Frowein een tekening van de tuingevel. Er werd daarin
niet gesproken over de andere gevels. Bovendien werd door de voogden
voor het eerst gesproken over een aan te bouwen veranda, maar Frowein
adviseerde om eerst de urgente zaken af te werken.32 Een interessante
ontdekking is een, op 19 juli 1907 opgemaakte, lijst van werkzaamheden die
het pand waterdicht moesten maken.33 De opgesomde punten geven in al
hun details een goed beeld van de zaken die waren vernieuwd:
1. Vier gangbogen metselen in profielstructuur
2. Gewelven metselen onder de trap en in de gangen
3. Scheidingsmuurtjes metselen zolderkamers
4. Schouwen zaal/kamers
5. Alle wanden schrapen en schuren in kalkmortel
6. Vloertegels leggen in twee kamers
7. Insteek, privaat, bordes, vensterbanken van gangen
8. Tegeltjes stootborden trap, privaat en plinten
9. Gangvloeren herleggen in Naamsche tegels
10. Buiteningang met trap naar kelder
11. Privaat inrichten
12. Aflogen hout en steenwerk ontdoen van verf/witsel
13. Alle kinderbintjes met zoldertjes
14. Vloeren over twee verdiepingen
15. Vloeren toren met trap en ladders
16. Dakvensters stellen, bebouten, beleien enz.
17. Torenspits
18. Torenramen maken en plaatsen
19. Toren deuren
20. Alle buitenluiken aanbrengen en hang/sluitwerk
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21. Buitendeuren
22. Lambrisering twee kamers
23. Lambrisering met deur zaal
24. Hout en glaswerk insteek
25. Onvoorzien
26. Binnenblinden en ijzeren beslag
27. Sloten repareren

Op dat moment waren het metselwerk en het dakwerk al grotendeels
afgerond. Toch waren de voogden niet geheel tevreden. Ze deelden Frowein
per brief mee zo snel mogelijk weer de beschikking te willen hebben over
Heringastate, om daar te vergaderen en feesten en partijen te kunnen
geven. Het jubileumjaar 1912, waarin het tweehonderd jarig bestaan van
de stichting zou worden gevierd, naderde in hoog tempo. De einddatum
van de restauratie was al een aantal malen verschoven en het leek erop dat
het werk nog langer ging duren. Per brief liet Frowein weten wat hij van
de haast van de voogdij vond ‘Het is toch zeker niet de bedoeling van de
4 Regenten om het werk maar af te raffelen! […] Wanneer het werk goed
en degelijk zal worden, moet er niet gejaagd worden, er moet tijd voor zijn
om alles goed gereed te maken’.34 In een daarop volgende brief probeerde
hij de voogden nogmaals ervan te overtuigen dat haastige spoed zelden
goed was. Hij schreef ‘dat restauratiewerken steeds veel tijd vragen en dat
ik het zeer zoude betreuren, indien door grote spoed minder waardig werk
zoude gemaakt worden’.35 Toch voegde hij hieraan toe, dat hij de opleverdatum schatte op 1 mei 1908. Het metselen van de muren was zo goed als
afgerond en het glas-in-lood was besteld. Maar ook de voogden droegen
aan de vertraging bij. In de vergadering van 6 augustus 1907 deelde de
rentmeester nogmaals mee dat zijns inziens de ramen in de zaal te laag
waren geplaatst. De voogden besloten alsnog de ramen hoger te laten
plaatsen.36
De Leeuwarder Courant plaatste in juni 1908 een artikel onder de titel ‘De
restauratie van “Heringastate” te Marssum’.37 Daarin gaf architect Frowein
zijn kijk op de restauratie. Naar zijn mening was
van het oude “Heringastate” in de loop der tijden zoveel gesloopt, verbouwd en
onkundig [...] hersteld of door nieuw [...] vervangen dat het hem hoogst moeilijk, ja
niet mogelijk, toescheen de oude “stinse” in den toestand van vroeger terug te brengen. Toch mocht dit na moeitevolle en zorgzame onderzoekingen van hetgeen van
het voormalige gebouw overgebleven was, nog vrijwel gelukken.

Hij vertelde verder dat hij erachter was gekomen dat er vroeger een insteekverdieping aanwezig was, die nu weer was teruggeplaatst.
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Architect J.F.L. Frowein
(collectie Veenhuijzen, Centraal
Bureau voor Genealogie)

Deze insteekverdieping staat wel op zijn opmetingstekeningen uit 1906,
maar de verdieping werd uitgebreid in zuidelijke richting, zodat deze
verbinding maakte met de westelijke toren. Hiervoor moest ook een gewelf
en een gangboog worden aangebracht. Ook had Frowein ontdekt dat er
vroeger op deze verdieping een stookplaats of open haard was geweest. Die
had hij naar eigen ontwerp teruggeplaatst. De stenen kruiskozijnen waren
gereconstrueerd naar het voorbeeld van een bestaand raampje in de poort,
waarbij was gelet op teruggevonden fragmenten. De westelijke toren bleek,
na het verwijderen van de eerder genoemde mantel, nog tot aan de dakgoot
in oorspronkelijke staat. Daarboven was nieuw metselwerk gekomen.
Frowein vertelde verder dat onder de houten vloeren in de voogdenkamers
mooie zeventiende-eeuwse tegels waren teruggevonden.38
Een nieuwe ontdekking was de vondst van een gipsen zuil onder een
bedstede op de eerste verdieping.39 In het gips waren resten van baksteen
en muurankers te zien. Mogelijk was deze zuil vóór de inrichting in Louis
XVI-stijl een onderdeel van de schouw in de grote of kleine voogdenkamer.
De nieuwe zuilen waren, in opdracht van Frowein, naar voorbeeld van de
gevonden zuil gemaakt.
Het einde in zicht?
Toch was de restauratie nog lang niet gereed. De door Frowein genoemde
opleveringsdatum van 1 mei 1908 werd niet gehaald. Op 23 juli 1908 werden
tegelmonsters voor de voogdenkamer aan Buma gestuurd. Ook de kelder
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was nog niet gereed: op 19 september 1908 stuurde de firma Tichelaar uit
Makkum tekeningen van de betegeling van de kelder aan Buma. Hieruit
bleek opnieuw hoezeer de voogden betrokken waren, maar ook hoe graag
zij het gebouw en details naar eigen inzichten in vroeg zeventiende-eeuwse
stijl gerestaureerd wilden zien. Tichelaar zegde toe de kleur paars op de
tegels zo oud mogelijk te zullen maken en schreef dat de afbeelding van de
bloempot naar een zeer oud motief was gemaakt.40
Terwijl de ‘restauratie’ van Heringastate nog aan de gang was, wensten de
voogden nog steeds een veranda. Frowein kreeg opdracht hier tekeningen
voor te maken. Uiteindelijk moest een keuze worden gemaakt uit drie
ontwerpen. De houten versie viel direct af en ook Frowein zelf gaf te kennen
deze niet mooi te vinden. Er bleven twee ontwerpen van een veranda in
steen over: een in zeer uitbundige neorenaissancestijl met trapgevel en
een toren aan de zuidkant en een meer bescheiden ontwerp. Frowein was
van mening dat de aanbouw zo eenvoudig mogelijk van vorm moest zijn
en dat het wenselijk zou zijn moer en kinderbinten te gebruiken in plaats
van een gewelf.41 De voogden kozen voor het laatste ontwerp, echter wel
met een gewelf.42 Dit had een balustrade van metselwerk die beter bij het
gebouw paste. De vloeren zouden van wit marmer en rode zandsteen
worden gemaakt.43 De voogden wilden graag bovenlichten in de aanbouw,
maar Frowein liet weten dat dit een te moderne indruk zou geven. Desondanks werden ze ingetekend op de bouwtekeningen.44 Ook werd bedacht
om van de deur tussen de veranda en de achterliggende zaal een schuifdeur
te maken en om de muur tussen de aanbouw en de achterliggende zaal uit
te voeren in kleinere steen, net als de gangbogen.45 Beide plannen werden
echter niet uitgevoerd. Het gehele project (de bouw van de veranda en het
verbouwen van de achterliggende zaal) werd uitgevoerd door aannemer
Jalvingh uit Assen.
De bronzen schuifdeuren bleken echter nog een probleem op te leveren.
Ze moesten uit Engeland worden geïmporteerd en het wachten was
bovendien op een prijsopgave. Pas in december 1908 werd duidelijk dat
deze schuifdeuren ƒ 1750 gingen kosten, waarmee de voogden akkoord
gingen.46 In de tussentijd was besloten de achterliggende zaal vorm te
geven in Louis XVI-stijl.47 Voor de versieringen werden onder andere
afgietsels gemaakt van Louis XVI-snijwerk op Harstastate in Hogebeintum.
Het gedecoreerde balkenplafond is thans helaas niet meer te zien, omdat
daaronder in de jaren negentig van de vorige eeuw een gipsen plafond met
pleisterwerk werd aangebracht. Mocht dit oude plafond worden teruggebracht, dan wordt dit vertrek weer één van de mooiste Louis XVI-kamers
van Friesland.
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Slotbeschouwing
Tenslotte wil ik ingaan op de vraag in hoeverre de verbouwingen aan
Heringastate in de periode 1906-1912 bedoeld waren om het pand te
restaureren. De aanleiding voor de hele operatie was in 1904 de ontdekking
geweest dat de state was verzakt en dat er kans bestond op schade aan
het gebouw. Architect J.F.L. Frowein werd opdracht gegeven de state in ‘de
oude stijl’ terug te brengen. Frowein constateerde dat de muren niet goed
waren gefundeerd, verzakt, gescheurd of zelfs inwendig waren gespouwd.
Later werd besloten de restauratie te laten plaatsvinden in de stijl, waarin
het gebouw zich ten tijde van de bewoning door Tjalling van Eysinga rond
1631 bevond. Het gebouw moest dus de oorspronkelijke bouwvorm van
begin zestiende eeuw terugkrijgen met de toevoegingen uit 1631. Frowein
kon echter niet voor het gehele gebouw vaststellen, hoe dit er ooit had
uitgezien. Het gevolg was, dat in zijn woorden, ‘dat wat ontbrak in den geest
van de oorspronkelijk bouwwijze, door mij moest aangevuld worden’. Ook
liet Frowein de voogden weten, dat het tegelijkertijd om slopen én bouwen
ging. De lijsten met werkzaamheden maken pas goed duidelijk, hoeveel er
werkelijk aan het pand is gebeurd.
Wat vandaag de dag bouwkundig als authentiek aan de state kan worden
gezien, betreft grotendeels de elementen die in 1631 werden aangebracht
door de familie Van Eysinga, namelijk:
1. De zandstenen omlijsting van de voordeur in de westelijke toren
2. De marmeren tegelvloer is grotendeels van voor de restauratie
3. Een renaissancepoort met gipsen bekroning die leidt naar de salon
4. In de grote zaal de parketvloer (1899), open haard/schouw met beelden (‘Standvastigheid’, ‘Voorzichtigheid’ en haardstuk), de deur vanuit de grote zaal naar de gang en
de zandstenen deuromlijsting met beelden (‘Geloof’, ‘Hoop’ en ‘Liefde’) uit 1631
5. De zandstenen toegangspoort naar de opkamers
6. In beide voogdenkamers het grootste deel van de vloeren, en de twee bedsteden
7. In de kelder grotendeels de gewelven, de muuroven en stookplaats
8. De eiken wenteltrap met steenwerk (spilvorm)
9. Insteekverdieping (woongedeelte) met gehele eiken toegang en bedstede
10. Kapconstructie zolder (begin zestiende eeuw)
11. De toren aan de westzijde, tot aan de dakgoot
12. En op de eerste verdieping: de toegangsdeur met omlijsting, de deuren naar de
slaapvertrekken aan de noord- en zuidzijde met de daarin geplaatste bedden en bedsteden.

Dit zijn, bij benadering, de enige bouwkundige zaken en toegevoegde
elementen die niet of maar voor een klein deel zijn veranderd aan de state.
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Verder is het hele gebouw zo goed als mogelijk was gereconstrueerd. Al het
muurwerk werd stapsgewijs nagekeken en hersteld, binnen zowel als buiten,
zodat bijna alle bouwsporen uit vorige eeuwen zijn verwijderd.
Cuypers en Blomme, de leermeesters van Frowein, waren architecten
die op dezelfde manier een gebouw restaureerden. Zij schroomden niet om
het gebouw stijlzuiver te herbouwen en zelfs het meubilair te ontwerpen,
zodat een Gesamtkunstwerk ontstond. Frowein hield zich echter alleen
bezig met de bouwkundige aspecten van de state. Veel van de keuzen die
moesten worden gemaakt wat betreft de details werden gemaakt door
de voogden. Deze kozen er wel voor een soort Gesamtkunstwerk van de
state te maken. Zij kochten daartoe tussen 1907 en 1912 veel zeventiendeeeuwse objecten, die de state nog steeds sieren. W.C. de Groot kreeg de
opdracht om de tuin opnieuw aan te leggen, in stijl aansluitend bij de
state. Al met al probeerden de voogden interieur en exterieur in combinatie met de tuin een goed lijkend zeventiende-eeuws uiterlijk te geven.
De twee belangrijkste uitzondering daarop zijn de salon met een grotendeels Louis XVI inrichting en de zaal, waarin elementen uit de laatste vier
eeuwen te zien zijn.
De restauratie werd in 1909 afgerond, al werd rentmeester Buma pas
op 6 september 1910 decharge verleend ten aanzien van de betreffende
werkzaamheden. Uit de notulen en aan hem gerichte brieven blijkt dat hij
de vrije hand had in het nemen van beslissingen. Tevens blijkt uit de notulen
dat veel beslissingen door Buma buiten de vergaderingen om zijn genomen,
maar hoogstwaarschijnlijk wel in overleg met de medevoogden. Buma was
echter de drijvende kracht achter het gehele project, van de verbouwing
tot aan de inrichting. Tot en met 1912 werden nog verschillende aankopen
gedaan om de state aan te kleden, zodat pas in dat jaar de restauratie als
geheel voltooid kon worden beschouwd.

u
Noten
Mijn dank gaat uit naar de voogden van het Dr. H. Popta Gasthuis en in het bijzonder
de toenmalige rentmeester van de stichting, de heer Frank Vogelpoel. Van hem
kreeg ik toestemming om archiefstukken van het Poptagasthuis in te zien. De heer
Bert Prins, de slotbewaarder van Heringastate, voorzag mij van veel bouwkundige
informatie en leverde commentaar op mijn bevindingen. Tenslotte ben ik veel dank
verschuldigd aan Herman Hazelhoff. Hij zette mij aan tot het schrijven en publiceren
van dit artikel, begeleidde en motiveerde mij als geen ander. Helaas kwam hij voordat
deze publicatie klaar was te overlijden.
1 L. Oldersma geeft als overlijdensjaar 1683 op, terwijl S. Wierstra in zijn genealogisch onderzoek meldt dat Anna van Eysinga in 1682 werd aangeduid als ‘Wijlen
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Anna van Eysinga’, Nedergerecht 1682 (Men 78-691). 2 Verhoeven en Mol, Friese testamenten, testament Wpka Doyema (9 oktober 1439). 3 Ibid., testament Yde Heringhe
(23 april 1473). 4 Ibid., testament Sasker Heeryngha (21 oktober 1510). 5 J. de Vree
(http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/raam_oude_ramen_roedenindeling.html).
6 Mulder-Radetzky, De tuinen van Heringastate,16. 7 J. Luchtmeijer (http://www.
luchtmeijer.com/Heringastate,%20Poptaslot.htm).
8 Mulder-Radetzky, De tuinen
van Heringastate,11. 9 Joost de Vree (http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/raam_
oude_ramen_roedenindeling.htm). 10 Tresoar: 131-5. Slotbewaarder B. Prins acht het
mogelijk dat de wapens zijn weggewerkt achter loden plaatjes. In oktober 2012 is een
negentiende-eeuwse tekening van de poort aangekocht door de stichting. Hierop
is te zien, dat de zandstenen schilden toen nog wel aanwezig waren. 11 Biografie,
29 februari 2012, op http://www.wcdegroot.nl. 12 Mulder-Radetzky, De tuinen van
Heringastate,11. 13 Zie voor diens oeuvre: www.wcdegroot.nl. 14 Tresoar 131-6. 15
Ibid. 16 Ibid. 17 Ibid. 18 Ibid. 19 Tresoar 131-79. 20 Ibid., brief W.C. de Groot 27
mei 1906. 21 Ibid., brief Frowein (Den Haag 12 juli 1906). 22 Ibid., brief Frowein
(Den Haag 21 juli 1906). 23 Overlijdensadvertentie, Bouwkundig Weekblad 34 (1914)
28, 346. 24 Zie: http://www.cuypersroermond.nl/werk.html. 25 Zie: http://www.nai.
nl/content/94777/j._van_lokhorst. 26 Gemeentearchief Menaldumadeel, ingekomen
brieven 201/1093. 27 Tresoar 131-79, brief Frowein (Den Haag 30 juli 1906). 28
Ibid., contract Frowein. 29 Ibid., brief Frowein 10 november 1906. 30 Ibid., brief
Frowein (Den Haag 7 december 1906). 31 Ibid., brief Frowein (Den Haag 19 april
1907). 32 Ibid., brief Frowein (Den Haag 10 juni 1907). 33 Ibid., brief Frowein
(Den Haag 26 Juli 1907). 34 Ibid. 35 Ibid., brief Frowein (Den Haag 28 juli 1907).
36 Ibid., brief Frowein (Den Haag 6 augustus 1907). 37 Frowein, ‘De restauratie van
Heringastate’. 38 Wanneer er in de voogdenkamers houten vloeren hebben gelegen,
dan zou het goed mogelijk kunnen zijn dat in de negentiende eeuw in de gangen ook
houten vloeren lagen, die in 1899 bij de restauratie van de vloeren waren verwijderd.
39 Mededeling van dhr. B. Prins. 40 Tresoar 131-79, brief Tichelaar (19 september
1908). 41 Ibid., brief Frowein (Den Haag 11 augustus 1908). 42 Ibid., brief Frowein
(Den Haag 28 augustus 1908). 43 Volgens de heer Prins is dit rode leisteen (öland);
deze schilfert. 44 Ibid., brief Frowein (Den Haag 15 augustus 1908). 45 Ibid., brief
Frowein (13 december 1908). 46 Ibid., brief Frowein (16 december 1908). 47 Tresoar
131- 6.

a
Archivalia en literatuur
Archief gemeente Menaldumadeel, inkomende brieven: inv. nr. 201, aanvraag restauratie en nr. 1093, aanvraag restauratie
Tresoar (Leeuwarden), archief stichting Dr. H. Popta Gasthuis: inv. nr. 79, correspondentie restauraties; nr. 5 en 6, notulen
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Locarno (Sneek 2011).
Boon, G.R., Heringastate of Poptaslot. Beschrijving van de beeldhouwwerken (Sneek
2011).
Boon, G.R., Determinatie 17e eeuwse haardplaten Poptaslot (Sneek 2011).
Buurman, D.J.G., Over de toepassing van heraldische kleuren op deuren en luiken,
voornamelijk van kastelen (Velp 1983).
Frowein, J.F.L., ‘De restauratie van Heringastate’, Leeuwarder Courant 8 juni 1908.
Mulder-Radetzky, R.L.P., De tuinen van Heringastate en het Poptagasthuis te Marssum
(Leeuwarden 1996).
Oldersma, L., Heringastate en het Dr. H. Poptagasthuis (Heerenveen z.j.).
Weissman, A.W., Dr. Popta Gasthuis en Heringa State te Marssum (Leeuwarden 1912).
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THEMA: BELANG EN BETEKENIS VAN DE
BENEFICIAALBOEKEN VAN FRIESLAND 1543
Inleiding
J.A . (H A N S) MO L E N P E T E R VAN D E R ME E R

De Beneficiaalboeken van Friesland van 1543 behoren tot de klassieke
bronnen van de Friese geschiedenis. We mogen ze wel in het rijtje plaatsen
van de Abtenlevens van Mariëngaarde en Lidlum, de Kronieken van Worp
en Peter van Thabor en de Registers van de Aanbreng van 1511. Ze zijn dan
ook al lang bekend. In 1850 is er een foliant-uitgave van verschenen, die zelf
al uit het eind van de achttiende eeuw stamde. Generaties Friese geleerden
hebben ermee gewerkt. Op 18 oktober vorig jaar (2013) is er echter een
nieuwe editie uitgebracht.1 Daar was grote behoefte aan, niet zozeer omdat
de oude sinds decennia niet meer te verkrijgen is – die kan immers nog in
bibliotheken geraadpleegd worden – maar om een betere tekst voorhanden
te hebben die ook digitaal te onderzoeken is. De nieuwe editie in boekvorm
bevat daartoe ook een cd-rom met een integrale opname van de tekstbestanden en is voorzien van een uitvoerige inleiding, waarin de opzet en de
achtergrond van de bron wordt toegelicht. Aan het slot zijn naast de gebruikelijke literatuurlijst een glossarium en een lijst van de in de tekst voorkomende muntsoorten met hun globale waarde opgenomen.
Het gaat bij de Beneficiaalboeken om registers met gedetailleerde informatie over de grootte, waarde, naastliggers en jaarlijkse opbrengst van het
geestelijk goed en het vermogen van de Friese parochiekerken, haar bedienaars en alle andere geestelijke instellingen, priesters en clerici die aan die
kerken verbonden waren. Ze zijn voor zo’n driekwart van de Friese steden
en dorpen bewaard gebleven. In 1543 werden ze opgemaakt op bevel van de
landvoogdes koningin Maria van Hongarije, die toen in Brussel resideerde,
om een idee te krijgen of de kerkelijke administratie in Friesland goed op
orde was en of er geen geld uit de kerkelijke goederen in verkeerde zakken
verdween.
In nationaal en internationaal perspectief bezien vormen ze samen een
unieke serie teksten. Uniek, omdat ze voor geen enkele andere provincie
in de Nederlanden zijn opgemaakt en overgeleverd, ook in NoordwestDuitsland niet. Ze bevatten een schat aan namen, landprijzen, gegevens
over priesters, altaren, patroonheiligen en andere informatie over de in 1543
nog volledige organisatie van de katholieke kerk. Daarmee bieden ze een
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massa materiaal over zowel de Friese kerk als het Friese landschap en haar
gebruikers.
Om het belang van de Beneficiaalboeken te onderstrepen is negen onderzoekers gevraagd om op een studiedag ter gelegenheid van het gereedkomen van de nieuwe uitgave voor bepaalde thema’s na te gaan wat de
nu beter toegankelijk gemaakte informatie uit de Beneficiaalboeken aan
nieuwe inzichten te bieden heeft. Deze deskundigen uit diverse disciplines
hebben de uitdaging aangenomen. Ze hebben een voordracht gehouden en
die vervolgens nader uitgewerkt. In dit aparte gedeelte van De Vrije Fries
willen we nu hun opstellen presenteren.
De volgorde is enigszins willekeurig, zij het dat de eerste vier bijdragen
cirkelen rondom de kerk met haar bedienaars, terwijl de laatste vier
betrekking hebben op het land en het landgebruik. De enige bijdrage over
de taal van de bron, van Henk Bloemhoff over Nedersaksische elementen in
de Stellingwerver teksten, hebben we bij wijze van draaipunt in het midden
geplaatst.
De rij wordt geopend door Paul Noomen met een schets van ‘Enkele
lijnen in de ontwikkeling van het parochiewezen in Oostergo’. Hij laat zien
hoe de verschillende opgaven voor de kerspels in Oostergo zicht bieden
op de fasering van de kerkstichtingen in een reeks van eeuwen. Interessant
daarbij is dat met hulp van de Beneficiaalboeken duidelijk te maken is dat
hogerop in de beekdalen de boeren in de dertiende en veertiende eeuw
hun kerkjes zelf hebben gesticht. Meer stroomafwaarts zijn, volgend op de
moederkerkstichting door de bisschop, de meeste parochiekerken in een
eerdere periode tot stand gekomen op initiatief van adellijke families.
Jan Kuys geeft in zijn artikel getiteld ‘Vrijgesteld maar vaak ook niet:
belasting op kerkelijke inkomens in het laatmiddeleeuwse bisdom Utrecht’,
inzicht in de ontwikkeling van de fiscale kerkelijke goederenregistratie in het
diocees waarvan vrijwel heel Westerlauwers Fryslân in de middeleeuwen
deel uitmaakte. Nu waren de Beneficiaalboeken uiteindelijk niet bedoeld
om belastingheffing mogelijk te maken. Kuys’ schets maakt echter wel
helder dat degenen die zich tegen de registratie verzetten, terecht op hun
hoede waren. Karel V probeerde immers overal in zijn rijk de Kerk algemene
inkomstenbelastingen op te leggen.
Hans Mol onderzoekt in zijn opstel over ‘Het inkomen van zielzorgers in
Friesland, 1511-1543’ welk inkomstenaandeel de pastoors haalden uit de
bijdragen die parochianen moesten betalen voor genadehandelingen als
dopen, trouwen, begraven, het opdragen van dodenmissen en dergelijke.
In de Beneficiaalboeken wordt deze geldstroom vanwege zijn variabele
karakter het ‘onwis’ of het ‘onzeker’ genoemd. Voor diverse Friese dorpen
blijkt dat hij ongeveer een kwart tot een derde van het totale inkomen van
de pastoor heeft omvat. In de loop van de jaren dertig en veertig van de

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 130

13-11-14 13:45

INLEIDING

131

zestiende eeuw kwam door de verspreiding van reformatorische ideeën dit
deel van het pastoorsinkomen sterk onder druk te staan.
Otto Roemeling biedt in zijn artikel over ‘De geestelijken van 1543: cijfers
over studie en afkomst’ precies wat zijn titel belooft: getallen over scholing
en achtergrond van de priesters. De informatie uit de Beneficiaalboeken
op dit stuk van zaken is minder rijk dan men zou wensen maar biedt
toch genoeg om er tendenties uit te halen. Nauwkeurig rekenwerk maakt
duidelijk dat veel minder geestelijken een academische opleiding hadden
gevolgd (hooguit 18%) dan door eerdere onderzoekers is gesteld. Wat hun
afkomst betreft valt op dat slechts een kleine minderheid (ruim 10%) uit de
betere kringen kwam.
Een meer taalkundige benadering is te vinden in de bijdrage van Henk
Bloemhoff over ‘Nedersaksische elementen in de Stellingwerver Beneficiaalboekteksten’. Hij toont aan dat de optekeningen voor Stellingwerf inzicht
bieden in de fasering van schriftelijke uitingen in de Nedersaksische streektalen. Spellingen met oi, voor het uitdrukken van de lange o-klank, en
verkleinsuffixen als …kien en …tgen komen relatief veel en wijzen erop dat
het westen meer en meer het voorbeeld werd in deze periode.
Karel Gildemacher maakt in ‘Het Friese landschap volgens de toponiemen
in de Beneficiaalboeken’ een boeiende rondgang langs de voornaamste
landschapsaanduidingen en typen veldnamen in de Beneficiaalboeken. Er
komt uit naar voren dat men destijds bij het benoemen van het land veel
meer onderscheid aanbracht dan vandaag de dag. Dat gold niet allen de vele
soorten gras- en akkerland maar ook de grootte en de kwaliteit van landerijen. Niet zozeer de grootte of de economische waarde blijkt bepalend te
zijn geweest maar de mate waarin men van het land gebruik kon maken.
Philippus Breuker neemt in ‘De hemrik: lokalisatie, datering en betekenisontwikkeling’ een bijzonder toponiem onder de loep. Hij volgt de
hemrik zowel mee, als terug in de tijd en weet aannemelijk te maken dat
er oorspronkelijk buurschapsgebieden, in de zin van delen van dorpsterritoria, mee werden aangeduid. In de loop van de tijd zou de betekenis zijn
verschoven naar randgebied met percelen land die om de paar jaar van
gebruiker konden wisselen. Breuker vermoedt dat het woord hemrik in de
Karolingische tijd is geïntroduceerd om de begrenzing van toen gecreëerde
buurschapsgebieden voor bewoning en belastingheffing aan te geven.
Het hoofdthema van Merijn Knibbe is economisch-historisch van aard.
In ‘De Kerk, de staat en het vredesdividend. De pachtopbrengsten van de
kerkelijke goederen in Friesland in de periode 1511-1543’, gaat hij aan de
hand van de rijke Beneficiaalboekgegevens over pachtprijzen na, hoe vlot de
agrarische economie van Fryslân zich van de Bourgondisch-Gelderse oorlog
(1515-1524) heeft hersteld. Er was sprake van meer dan alleen een vredesdividend. Knibbe neemt een indrukwekkende productiviteitsstijging waar, die
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veel groter is geweest dan die in Holland. Deze stijging kan voor een deel op
het conto worden geschreven van de centrale overheid die storend geweld
keerde en dijkaanleg en zijlbouw bevorderde. Het economisch klimaat was
daarbij zo gunstig dat ook de boeren zelf veel in de verbetering van het land
hebben geïnvesteerd.
De laatste bijdrage in de reeks is van de hand van landschapshistoricus
Dennis Worst. In ‘Hooi halen stroomafwaarts. Het belang van hooiwinning
voor de veenboeren in Zuidoost-Friesland’ reconstrueert hij met gegevens
voor de patroons-, pastorie- en vicarieboerderijen een belangrijke hoeksteen
van het agrarisch bedrijf in de Stellingwerven en Schoterland. Dankzij
hooiwinning op landen benedenstrooms van de Boorne, de Tjonger en
de Linde konden boeren op de veenlanden aan de bovenloop van deze
riviertjes, meer vee voor hun gemengd bedrijf onderhouden dan ze met
eigen grond aan huis hadden kunnen doen. Dat leverde ook een betere
bemesting van hun schrale land op, waardoor ze een beter bestaan konden
opbouwen. Dit hooiwinningssysteem dateert al uit de dertiende eeuw.
Met dat al zijn zeker niet alle onderwerpen rondom de Beneficiaalboeken behandeld. Dat zou ook een onmogelijke opgave zijn geweest met
zoveel gegevens in een ruim duizend pagina omvattende editie. Wel geven
de opstellen de rijkdom van de bron aan. We hopen en verwachten dat ze
daarmee een aanzet geven tot verder onderzoek.

n
Noot
1 De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543, P.L.G. van der Meer en J.A. Mol (ed.)
(Leeuwarden 2013).

u
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De ontwikkeling van het parochiewezen in
Oostergo
PA UL N . N O O ME N

In de middeleeuwse kerk waren religieuze conjunctuur en institutionele
structuur nauw met elkaar vervlochten. In de religieuze conjunctuur
weerspiegelt zich de dynamiek van het geloof; de kerkelijke instituties
ontwikkelden zich daarentegen vaak uiterst traag. Dat laatste heeft voor
onderzoek het grote voordeel dat de kerkelijke structuur in later tijd in
sommige opzichten een zeggingskracht heeft voor een veel eerdere periode.
Zo kan veel worden afgeleid uit het patronaats- of collatierecht, het recht de
pastoor voor te dragen. Dat kan aanwijzingen geven over de kerkstichter.1
Het zelfde geldt voor het patrocinium, de beschermheilige van de kerk. Ook
daaruit kan soms iets over de tijd van ontstaan en over de stichters van
een kerk worden afgeleid.2 Het verloop van parochiegrenzen,3 de indeling
in seenddistricten,4 decanaten en aartsdiaconaten5 evenals gegevens over
de tienden zijn vaak eveneens bruikbaar bij retrospectief onderzoek.6
Daarnaast kunnen de grootte en de ligging van het pastorieland en van het
land van de andere beneficia die aan een parochiekerk verbonden waren,
belangrijke aanwijzingen geven.7
Dit laatste brengt ons bij de Friese Beneficiaalboeken, waarin de kerkelijke landerijen zijn geregistreerd. Deze bron bevat belangrijke gegevens
voor het in kaart brengen van de verschillende fasen waarin het netwerk
van parochies zoals dat in de late middeleeuwen in Oostergo bestond, tot
stand kwam. Om dit te laten zien zal ik ingaan op twee casussen: Ferwerd
en het Boornedal. Eerst stel ik echter kort de fasen in de ontwikkeling van
het parochiewezen aan de orde. In het algemeen, in Friesland zowel als
elders in Europa, zijn daarin in grote lijnen drie stadia te onderscheiden, die
globaal corresponderen met verschillende categorieën initiatiefnemers bij
de kerkstichting.8
De ontwikkeling van de parochiestructuur
De eerste kerken in de Friese landen werden gesticht door missionarissen
die allen een monastieke achtergrond hadden. De abdijen van Echternach
en Fulda werden gesticht door de missionarissen Willibrord en Bonifatius.
Daarna dienden ze als thuis- en uitvalsbases van deze zendelingen. De
kerken die Willibrord en zijn verwant Willehad in de Friese landen stichtten
werden dan ook eigendom van de abdij van Echternach. Onderzoek wees
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uit dat deze eerste kerken een duidelijke domaniale achtergrond hadden:
ze werden gebouwd op domeinen die vaak door de Frankische koning en
andere aanzienlijken waren geschonken ter ondersteuning en consolidatie
van de kerstening.9
Onder Karel de Grote waren het in toenemende mate niet meer de
kloosters maar de bisschopskerken van waaruit de kerstening, de verdere
consolidatie van het christendom en de stichting van parochiekerken vorm
gegeven werden. Althans op het Europese vaste land; in Engeland trad
deze verschuiving pas veel later op.10 Ook de door bisschoppen gestichte
parochiekerken hadden een stevige domaniale basis: ze kwamen tot stand
op bisschoppelijk grondbezit, dat voor een deel eveneens van de koning
afkomstig was en ze dienden soms tevens als centra van waaruit dit grondbezit werd beheerd en uitgebaat.11
Jonger dan de domaniale kerken zijn over het algemeen de kerken die
door de adel, door aanzienlijke leken werden gesticht. Er zijn wel enkele
vroeg- en volmiddeleeuwse voorbeelden in onze streken12, maar de overgrote
meerderheid van de adelskerken stamt uit de late middeleeuwen. Eveneens
uit de late middeleeuwen dateren de kerken die door de dorpsgemeenschap zelf zijn gesticht, de ‘Gemeindekirchen’ zoals ze in de Duitse literatuur
worden genoemd.13 Vaak wordt gesteld dat de meeste Friese kerken zulke
gemeenschapsstichtingen waren. Dergelijke kerkstichtingen blijken echter
veel minder vaak te zijn voorgekomen dan vroeger wel werd gedacht.14
De casus Ferwerd
De registers van 1543 geven voor Ferwerd de landerijen ‘van den patroon tot
Ferwairt’, dus het door de kerkvoogden beheerde land van de kerk, die door
haar patroonheilige wordt gepersonifieerd. Verder de ‘lande ende renten
aen de pastorie behoirende’, en de landen en renten van de ‘sacrista tho
Ferwardth’.15 Deze opgaven kunnen worden gelegd naast andere grondboekhoudingen, daterend uit de jaren 1511, 1540, 1580, 1640, 1698, 1700-1850.16
Daardoor kunnen ze in het kadaster van 1832 worden teruggevonden en
zo nauwkeurig worden gelokaliseerd.17 Het kerkeland was 42½ pondemaat
groot en bestond voor een aanzienlijk deel uit de sate ‘Hoeckema-gued’
of ‘Op de Fenne’ ten zuiden van het dorp. In 1511 was de huurwaarde van
deze grond fl. 16.18 Het pastorieland omvatte in 1511 in totaal 70 pondemaat
met een huurwaarde van fl. 32. De beide andere priesters, de vicaris en
de sacrista, hadden in 1511 beneficia van respectievelijk 40 pondemaat
(huurwaarde fl. 20) en 42 pondemaat (fl. 21).19
Niet in de Beneficiaalboeken, maar wel in de andere grondboekhoudingen opgenomen zijn de goederen van het onder Ferwerd gelegen
klooster Foswerd. Dichtbij het dorp lagen drie Foswerder sates: het
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Het domein rond Ferwerd. Gearceerd: het land van de beneficia van de kerk. Gepunt: goederen van
de abdij van Foswerd

‘Monnikhuis’ ten noorden van de kerk, de sate ‘bij de Molen’ en ‘Bama-sate’.
Deze Foswerder goederen vormden met de beneficiale goederen van de kerk
en de dorpskom rond de kerk een aaneengesloten complex. Het geheel lag
op en ter weerzijden van de vruchtbare zavelige oeverwal, waarover in de
middeleeuwen de Oude Zeedijk was gelegd. De kerkterp en een groot blok
Foswerder land, namelijk het Monnikhuis, lagen dus buitendijks. Dit wil nog
niet zeggen dat het geen oud cultuurland was. Ook bij andere oude kerken
langs de kust, zoals in Leeuwarden, Holwerd en Usquert treffen we een
ligging van land van de kerk aan of buiten de dijk aan. De middeleeuwse
Fries kon leven met de periodieke overstroming van de door hem gebruikte
landerijen.20
Hoe moet dit grote aaneengesloten blok klooster- en kerkeland geïnterpreteerd worden? Is het toeval of representeert de nabijheid een oorspronkelijke eenheid? De historische gegevens wijzen op het laatste. De kerk van
Ferwerd werd in 1289 voor het eerst genoemd, maar was zeker veel ouder.
Zij was een bisschoppelijke eigenkerk, hetgeen ook blijkt uit het feit dat zij
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aan Sint Maarten was gewijd. Uit verschillende oorkonden rond 1290 weten
we verder dat de bisschop deze kerk toen schonk aan het Benedictijner
klooster Foswerd.21 Een bekend patroon was dat kloosters die een rijke kerk
kregen geschonken, een deel van het kerke- en/of pastorieland wisten af te
nemen en het tot kloosterland maakten. In Leeuwarden22 en Oldeboorn is
een dergelijke gang van zaken goed geattesteerd.23
De reconstructie van het beneficiale land en dat van het klooster
Foswerd rond de dorpskom levert een fraaie aanwijzing en illustratie dat
ditzelfde ook in Ferwerd is gebeurd: van het oorspronkelijke goed van de
parochiekerk zullen na 1290 verschillende stukken zijn afgesplitst. Het land
buitendijks ten noorden van de kerk werd als ‘Monnikhuis’, dus als uithof 24,
door Foswerd in eigen beheer uitgebaat, de twee andere sates (Bama en
Bij de Molen) werden aan boeren verpacht.Het gehele blok klooster- en
kerkeland behoorde dus ooit aan de bisschoppelijke kerk van Ferwerd en
nog eerder aan de bisschop van Utrecht. Ook bij andere oude eigenkerken
van de bisschop en van oude abdijen kunnen dergelijke grote complexen
aaneengesloten grootgrondbezit worden vastgesteld.
Een tweede overeenkomst met veel andere oude kerken is, dat in
Ferwerd tevens sprake was van een ‘restdomein’.25 Ik versta daaronder goed
dat oorspronkelijk tot hetzelfde domein had behoord als waarop de kerk
werd gesticht, maar dat niet aan de kerk kwam maar eigendom bleef van
de kerkstichter zelf.26 In Ferwerd had de bisschop apart van de kerk zo nog
een ander goed, dat hij in de twaalfde of dertiende eeuw (in 1289 al ‘langer
dan mensenheugenis’) aan de lokale adellijke familie Heslinga in leen had
uitgegeven. Het bisschoppelijk bezit was in Ferwerd oorspronkelijk dus nog
omvangrijker dan het grote blok kerke- en kloosterland rond het dorp: ook
het leengoed van de Heslinga’s hoorde ertoe. Helaas weten we niet waar dit
lag.27
In de eerste alinea van dit artikel signaleerde ik de mogelijkheden die de
traagheid in de ontwikkeling van kerkelijke structuren biedt bij de retrospectieve reconstructie van situaties in een veel eerdere periode. Voor
Ferwerd maken de informatie van de Beneficiaalboeken, de lokalisatie tot
op perceelsniveau van de daarin genoemde landerijen en die van de kloostergoederen en de combinatie daarvan met andere historische gegevens het
mogelijk een oud bisschoppelijk domein te reconstrueren, waarop al vroeg
een kerk werd gesticht, de moeder van de wijde omgeving. Tegen de achtergrond van de missiegeschiedenis wijzen het patrocinium en het bisschoppelijke patronaatsrecht erop dat deze stichting na 777 plaats had: na de
werkzaamheid van Willehad vanuit de moederkerk-missiepost in Dokkum,
maar mogelijk nog onder Liudger, zijn opvolger aldaar.28
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De casus Opsterland
Een tweede voorbeeld van het gebruik van de Beneficiaalboeken voor de
geschiedenis van het parochiewezen geeft de opgave van de beneficiale
goederen in Opsterland.29 Deze grietenij dankt haar naam aan de ligging
aan de bovenloop van de Boorne.30 De oevers van dit riviertje waren de
basis van de ontginning van dit veengebied. De percelering en dus ook de
parochiegrenzen staan daarom haaks op de Boorne.
Niet alleen landschappelijk is het verschil groot, ook wat betreft het kerkeen pastoorsland is het beeld in Opsterland geheel anders dan in Ferwerd:
de beneficiale goederen vormen hier geen grote aaneengesloten blokken
maar bestaan steeds uit smalle strookjes land ter grootte van een bescheiden
boerderijtje. De opbrengst was dan ook maar een fractie van die in Ferwerd.
In Ferwerd resideerden drie van rijke beneficies voorziene priesters, in het
merendeel van de dorpen in Opsterland was er alleen een pastoor en die
kreeg in 1511 in de meeste dorpen niet meer dan fl. 3 voor zijn pastorieland.31
Dat is dus één tiende deel van hetgeen de Ferwerder pastoor ontving.

Het beneficiale land van de Opsterlandse parochies
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Interessant is echter dat uit de Beneficiaalboeken blijkt dat de
Opsterlandse pastoors naast de opbrengst uit hun pastorieland nog een
veel belangrijker inkomstenbron hadden. In de meeste dorpen moest iedere
volwaardige boerderij een betaling in geld doen.32 De opbrengst hiervan was
in alle dorpen meer dan het dubbele van wat de pastoor uit zijn pastorieland
verkreeg. Dat wijst er op dat bij de kerkstichting de dorpelingen, althans de
volle boeren, zich gezamenlijk tot deze betaling verplicht hadden. Aannemelijk is daarom dat deze kerken als ‘Gemeindekirchen’, kerken gesticht
door de dorpsgemeente, beschouwd kunnen worden. Terzijde kan trouwens
worden opgemerkt dat in het Beneficiale register van het aangrenzende
Stellingwerf we vergelijkbare betalingen uit de ‘bouwhuizen’ vinden, zij
het dat de betaling daar vaak in nature plaats had. Zo leverden de 43 à 53
‘arven’ van Oldeholtpade ieder jaarlijks een schepel rogge aan de pastoor.33
Juist voor dit dorp staat een communale stichting van de kerk ook vast. Voor
de parochie Oldeholtpade is namelijk een van de weinige stichtingsoorkonden overgeleverd: in 1204 gaf de bisschop toestemming aan de inwoners
(incolae) tot stichting van een kerk die werd afgesplitst van de moederkerk
te Steenwijk.34 Het initiatief lag dus niet bij een instelling of een adellijke
familie, maar bij de buren gezamenlijk.
Vaak wordt gedacht dat het Opsterlandse en Stellingwerfse patroon in
Friesland de algemene regel was: dat de Friese boeren dus communaal hun
kerk stichtten. Zelfs in de oudere internationale literatuur over kerkelijk
recht is deze opvatting te vinden.35 Het paste ook zo mooi in het beeld van
het vrije Friesland met boerenrepublieken die zichzelf bestuurden. Binnen
Friesland is de Opsterlandse en Stellingwerfse situatie met uniforme ‘kerkelijke bijdragen’ uit alle boerderijen, die op een stichting door de dorpsgemeenschap wijst, echter uniek. Overal elders in Friesland kreeg de pastoor
de meeste inkomsten uit zijn pastorieland en ontbraken dergelijke uniforme
‘kerkelijke bijdragen’.36
De parochies in het Boornedal
In de regel lag het initiatief bij kerkstichting door Friezen waarschijnlijk bij
een of meer adellijke families, en niet bij de boeren gezamenlijk. De verdere
Boornevallei, waarvan Opsterland het bovenste deel uitmaakt, is daarvan
een mooi voorbeeld. Alle drie de categorieën kerkstichtingen – domaniaal,
adellijk en communaal – zijn hier te vinden. Achtereenvolgens representeren ze evenzovele stadia.
Oldeboorn is in sommige opzichten met Ferwerd te vergelijken. De kerk
was een bisschoppelijke eigenkerk, gesticht op een groot bisschoppelijk
domein op de zuidoever van de Boorne. Net zoals in Ferwerd droeg ook
hier de bisschop in de dertiende eeuw zijn eigenkerk over aan een Fries
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De parochies in het Boornedal. Gekruist: de bisschoppelijke kerk van Oldeboorn. Horizontaal: door
de adel gestichte kerken. Verticaal: door de dorpsgemeenschap gestichte kerken

klooster: de commanderij Nes van de Duitse Orde. Door de ontginning van
de achterliggende venen werd het pastoriegoed steeds groter. Daardoor
kon de commanderij ook hier een stuk van het pastorieland afsplitsen en
voor andere doelen gebruiken.37 De kerk van Oldeboorn is als oudste en
bisschoppelijke kerk in Bornego dus te vergelijken met Ferwerd.38 Uit latere
bronnen weten we dat zij gold als moederkerk van alle kerken in het district
Bornego, dat het Boornedal en tevens Schoterland omvatte.39
De parochie Oldeboorn werd omringd door parochies, waarvan uit
latere berichten blijkt dat ze door Friese edellieden zijn gesticht. In Terkaple
woonden zo de Oenema’s die in de late middeleeuwen pretendeerden
dat zij de stichters waren van de kerken van Terkaple en aangrenzende
parochies (Terherne, Akmarijp, Goïngarijp, St. Jansga en Snikzwaag).40
De kerk van Haskerdijken werd al voor 1230 gesticht door de edelman
en geestelijke Wibrand van Haske, die haar ter beschikking stelde van
een kluizenaar.41 Aannemelijk is dat van Haskerdijken de andere Haskeparochies (Oudehaske, Nijehaske en Haskerhorne) zijn afgesplitst. In Nes
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werd de kerk door aanzienlijke hoofdelingen (‘goede hoefscappen’) gesticht,
aldus een zestiende-eeuws kroniekje.42 Tussen 1232 en 1245 moeten zij het
kerkje hebben geschonken aan de hier nieuw gestichte commanderij Nes.
In Katrijp en Luinjebert tenslotte had blijkens dertiende-eeuwse en latere
gegevens de familie Lioedinga een machtspositie.43 Waarschijnlijk waren zij
ook (mede-) kerkstichters. Ook deze kerkjes kwamen aan het eind van de
dertiende eeuw aan de commanderij van Nes.
Als we nu de Boornevallei overzien, tekent zich het volgende patroon
af. Beneden, dicht tegen de klei aan en op vruchtbare grond lag een groot
bisschoppelijk domein waarop de moederkerk van Oldeboorn werd gesticht,
waarschijnlijk in de late tiende of vroege elfde eeuw. Rondom werden
later, waarschijnlijk in de twaalfde en dertiende eeuw, op initiatief van
adellijke families verschillende dorpskerken gesticht. Hogerop in het dal, in
Opsterland waar de grond armer was en ook geen adel woonde, stichtten
de boeren in communaal verband zelf hun kerkjes. Alle drie de categorieën
kerken, globaal waarschijnlijk tevens corresponderend met chronologische
fasen, zijn aldus in de Boornevallei te vinden.
De geleding van Oostergo en Bornego
Het Boornedal is volstrekt niet uniek. De oudste kerk beneden in het dal,
verder adellijke stichtingen en boven in het dal later gestichte communale
kerkjes: het is een ruimtelijk patroon dat in veel streken in Europa – tot hoog
in de Alpen – is te vinden. Het ‘model Boornedal’ is daarom ook nuttig om
het ruimtelijke patroon van het parochiewezen in het wijdere Oostergo,
waarvan Bornego deel uitmaakte, te begrijpen. We hebben gezien hoe het
in Ferwerd en in Opsterland en het overige Boornedal verliep. Hoe ging het
elders in Oostergo?
Vaak zijn oude patronaatsrechten en/of de laatmiddeleeuwse kerkelijke indeling in decanaten en seenddistricten − de onder een seendkerk
ressorterende gebieden − nuttig om een idee te krijgen hoe de ontwikkeling
gegaan kan zijn. Zo geven ten westen van het Vlie de patronaatsrechten van
de bisschop en de abdij van Echternach aanwijzingen over de moederparochies.44 In Westergo, Drenthe en de Ommelanden bieden seenddistricten
retrospectief nuttige informatie. In Oostergo levert dit moeilijkheden op,
omdat de gegevens over de decanaatsindeling en over seendplaatsen
schaars zijn of ontbreken. We kennen wel enkele seendplaatsen (zoals
Dokkum, Holwerd, Westergeest,45 Stiens, Leeuwarden, Wirdum, Warga en
Grouw), maar het beeld wordt niet heel duidelijk.46
Indien we evenwel met het ‘model Boornedal’ in het achterhoofd kijken
naar de landschappelijke structuur van Oostergo en daar de gekende vroegen volmiddeleeuwse kerken – oorspronkelijk alle tevens oude eigenkerken –
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De stroomgebieden en veronderstelde moederparochies in Oostergo en Bornego

mee confronteren, dan tekent zich een patroon af, dat een idee kan geven
welke de ‘oerparochies’ zijn geweest.
Landschappelijk is op de westgrens van Oostergo de rivier de Boorne,
verderop verwijd tot Middelzee van belang. Daarin mondden verschillende
beken uit: de Wispel langs Terwispel, de Lits langs Lekkerterp, de Smalle Ee,
de Bergumer Ee en de Leeuwarder Ee.47 Ten noorden van Leeuwarden zijn
de zavelige oeverwal tot aan de monding van de Paesens en de Paesens zelf
belangrijke structuurelementen. Opvallend is dat bij uitmonding van de
zijbeken in de Boorne en op regelmatige afstanden op de oeverwal steeds
een oude domaniale eigenkerk ligt. De bisschoppelijke kerken van Ferwerd
en Oldeboorn kennen we ondertussen; de bisschoppelijke kerk van Dokkum
– aanvankelijk waarschijnlijk een koninklijke stichting – dateert van kort
na 754; Holwerd was een oude eigenkerk van de abdij van Echternach,
waarschijnlijk gesticht voor 777; de Leeuwarder Oldehove was een eigenkerk
van de abdij van Corvey, waarschijnlijk uit het midden van de negende
eeuw; Wirdum en Grouw waren later seendplaatsen en hoogstwaarschijnlijk
oude bisschoppelijke eigenkerken, beide met grote aaneengesloten
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complexen kerke- en pastoriegoed zoals we dat ook in Ferwerd aantroffen.48
De patrocinia van Martinus in Wirdum en Petrus in Grouw passen daar goed
bij. Achter de oude kerken aan de monding van de beken liggen stroomgebieden waarvan de ontginning van later datum is en opstrekt vanuit de
verschillende stroompjes; achter de oude kerken op de oeverwal ligt een
minder vruchtbaar knipkleigebied met kleine terpdorpen en buurschappen.
Over de economie van vroeg- en volmiddeleeuws Friesland onderscheidt
Gilles de Langen in Oostergo een reeks ‘dorpen met een leidende functie’
in de volle middeleeuwen.49 Op Hallum en Stiens na, waarvan de kerken
als ‘oudste dochters’ van respectievelijk Ferwerd en Leeuwarden kunnen
worden beschouwd50, vallen alle andere door De Langen onderscheiden
‘hoofdplaatsen’ samen met de genoemde hypothetische moederkerken. De
kans is groot dat de oerparochies in de Wouden globaal samenvielen met
de stroomgebieden van de beken, en dat de parochies in het veen langs
de beek zijn afgesplitst van de verschillende oude kerken stroomafwaarts.
Op de klei zullen zo de kerken in de knipklei-zone dochters zijn van de
kerken op de oeverwal.51 Ook binnen deze jongere kerken moeten generaties
worden onderscheiden. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat Beetsterzwaag
een afsplitsing was van Beets, Duurswoude52 van Bakkeveen53 en Oudeen Nijehaske van Haskerdijken. Verschillende andere kerken in Oostergo
kennen we, vergelijkbaar met de kerken rond Oldeboorn, als adelsstichtingen uit de twaalfde en dertiende eeuw, bijvoorbeeld Oosternijkerk,54
Leeuwarden-Nijehove en Leeuwarden-Hoek en mogelijk ook Westernijkerk,
Lekkum en Miedum.55 Het ‘model Boornedal’ kan zo dienen als gedachtebepaling bij het opstellen van hypotheses over de parochiefiliatie in de rest van
Oostergo.
Tot slot
Door hun gedetailleerde informatie over de kerkelijke inkomsten aan
het einde van de middeleeuwen, bieden de Beneficiaalboeken tevens
inzicht in de kerkelijke structuren in veel eerdere perioden. De opgave
van de geestelijke goederen van Ferwerd in het sinds de vroege middeleeuwen bewoonde kleigebied voerde ons naar een kerkstichting vanuit de
missiecel van de Utrechtse kerk in Dokkum in de tijd van de kerstening. De
jaarlijkse bijdragen die de boeren in het weinig vruchtbare Opsterland aan
hun parochiekerken leverden, getuigden van communale initiatieven bij
kerkstichting in de woudstreken. Samen met andere historische gegevens
leveren de Beneficiaalboeken zo bouwstenen waarmee getracht kan worden
de parochiefiliatie in Friesland te reconstrueren.

a
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Noten
1 In het kerkelijk recht: patronum faciunt dos, aedificatio, fundus. Zie bijvoorbeeld:
Fuhrmann, Kirche und Dorf, 98. In het Riustringer seendrecht: ‘and tha liode ther thet
Godis hus bi eruath and tha buwnge dwath thruch Godis era and thruch hiara
sendana willa, tha hagon thene prestere to kiasande (...) and thi progost hach him
thet alter to lenande’: Buma, De eerste Riustringer codex, 131. 2 Zie voor Friesland:
Roemeling, Heiligen en heren, hoofdstuk 2; Verhoeven, ‘Middeleeuwse kerkpatrocinia’,
75-77. 3 Dekker, Het Kromme Rijngebied, 311; Noomen en Mol, ‘Die Bedeuting des
friesischen Katasters’, 222. 4 Nolet en Boeren, Kerkelijke instellingen, 320; Buma, De
eerste Riustringer codex, 131. 5 Dekker, ‘De vorming van aartsdiakonaten’, 341; idem,
Het Kromme Rijngebied, 309, 315. 6 Constable, Monastic Tithes, 31-56. In het
Oudfriese recht is zowel de regel terug te vinden dat de tienden aan de moederkerk
(Vries, Asega, 323, 469), als de regel dat ze aan de eigen parochiekerk (ibidem, 423)
moesten worden betaald. 7 Noomen en Mol, ‘Die Bedeutung des friesischen
Katasters’, 223-225. 8 Zie voor de verschillende stadia ook: Mol, Friezen en de zeggenschap, passim. 9 Bijsterveld e.a., ‘Der niederländische Fernbesitz’, 203-228; Noomen,
‘De goederen van de abdij Echternach’, 7-37; Noomen, ‘Kerstening en kerkstichting’,
61-72. Fundamenteel over de oudste missieposten is: Van Vliet, In kringen van kanunniken. 10 Blair, The church in Anglo-Saxon society, passim. 11 Post, Eigenkerken en
bisschoppelijk gezag, passim. Hoewel bisschoppelijke kerken en eigenkerken in de
literatuur vaak tegenover elkaar worden geplaatst, waren formeel en feitelijk ook de
bisschoppelijke kerken eigenkerken: zie Hömberg, ‘Kirchenorganisation’, 50-51. 12
Zoals te Vries/Arlo, Reepsholt, Baflo, Rinsumageest en Bedum. 13 Kurze, Pfarrerwahlen, 199. 14 Toch zullen we hierna in Opsterland verschillende van deze kerken
tegenkomen. De hier boven onderscheiden categorieën sloten elkaar trouwens niet
volledig uit; vaak waren meer partijen betrokken, zo waarschijnlijk bij de hierna
genoemde kerken van Luinjebert (bisschop en adellijke familie), Oosternijkerk
(klooster Mariengaarde en adellijke familie) en Bakkeveen (Mariengaarde en boeren).
15 BB, 266-271. 16 RvdA (1511 en 1540); Reitsma, Oostergo (1580); Stemcohieren
(1640, 1698); Floreencohieren (1700-1850). Zie voor Ferwerd ook: Van Dijk, Van ter
Sted; idem, Van Beijntum. 17 PKAF, XIV, 52-67; www.hisgis.nl, Fryslân, lagen
‘stemkohier’, ‘floreenkohier’, ‘kerkengoederen’, ‘kadaster 1832’. 18 In 1700 wordt als
grootte en huurwaarde in het jaar 1511 opgegeven: 42½ pondemaat en fl. 16. PKAF,
XIV, 62 (FC221). Met ‘FC’ wordt verwezen naar het nummer in de floreencohieren. In
1511 is de opgave resp. 37 pondemaat, 7 gras en fl. 19. RvdA, I, 91, 94. De naam ‘Op de
Fenne’ in: Reitsma, Oostergo, 79. 19 RvdA, I, 91. De pastorie van 1511 en 1543 is in
1700 deels terug te vinden onder FC220; deels − samen met het vicarie- en sacristieland − onder FC222. 20 Vergelijk bijvoorbeeld: BB, 334: ‘dese voors. landen [in
Holwerd] geldt elcke pondemaete jaerlijcx te huyr eenen golden gulden, maer alst
solte vake die landen water beloept, moeten zij min gelden te huyr’. 21 Van Buijtenen,
St. Vitus, 146-149. 22 Noomen, ‘De familie Cammingha’, 50, nt. 163 en 170; Noomen,
‘Leeuwarden’, 56. 23 Mol, De Friese huizen, 166. 24 Mol, De Friese huizen, 175. 25 Zie
voor restdomeinen: Noomen, ‘Mariengaarde’, 116; idem, ‘Winsum’, 78. 26 Als
voorbeelden zijn te noemen: Tzum, waar de abdij van Prüm naast de kerk ook een
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pachtgoed (Herum) bezat, en Baflo en Winsum (Gr), waar naast de kerk een domein
lag van resp. de bisschop van Munster (de hof te Baflo) en de abt van Werden (het
latere Voorwerk te Winsum). 27 Ten onrechte stelde ik (in Noomen, De stinzen, 47)
dat het van de pastorie afgesplitste Foswerder Monnikhuis het Heslinga-leengoed zou
zijn geweest. Omdat het allerminst zeker is dat ook dit leengoed aan Foswerd is
gekomen, is deze aanname ongegrond. 28 Noomen, ‘Kerstening’, 67-69. 29 BB,
443-459. 30 Zoals de naam Utingeradeel naar de benedenloop verwijst. Huisman, ‘De
grietenijnamen’, 89-96. 31 Aldus de opgave van de opbrengsten van 1511 in de
Floreencohieren van 1700. Ook het Beneficiaalboek vermeldt deze bedragen, maar
voegt bij verschillende dorpen toe dat in 1543 de opbrengst inmiddels tot fl. 6 was
aangegroeid. BB, 446, 447, 449 e.v. In enkele dorpen, zoals Beets, Terwispel en
Wijnjeterp had de pastorie een grotere omvang. 32 Het Beneficiaalboek spreekt van
‘bouwhuysen’ (Beets, Beetsterzwaag, Hemrik), ‘principael huysen’ (Olterterp, Kortezwaag), ‘principael ploech huysen’ (Siegerswoude), ‘speciale huysen’ (Duurswoude),
‘ryxte bouwhuysen in ’t karspel’ of woorden van gelijke strekking (Lippenhuizen,
Terwispel en Langezwaag). 33 BB, 1028-1034; PKAF, II, 202-210. 34 OSU, II, nr. 568
(1204). 35 Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte I, 184, 405; idem, ‘Die genossenschaftliche Gemeindekirche’, 170-196. 36 Ik laat met de zielzorg samenhangende
betalingen, zoals accidentalia, offers en verplichtingen vanwege memorie- en andere
fundaties hier buiten beschouwing. Zie het artikel van Hans Mol in dit themadeel. 37
Mol, De Friese huizen, 26, 53, 166. 38 De stichting had waarschijnlijk wel later plaats
dan in Ferwerd. 39 Een oorkonde van 1315 noemt alle dochterkerken. Berkelbach van
der Sprenkel, Regesten, 309. Rond 1520 was ook Jancko Douwama (Geschriften, 32)
zich bewust van de oudheid van de kerk. 40 Mol en Noomen, ‘De Lege Wâlden: in
foarbyld’, in: PKAF, VI, 26-27, 23. Dat de pretentie ook St. Jansga en Snikzwaag betrof,
is waarschijnlijk vanwege de oude naam van Snikzwaag: ‘Ackronrypra-suagh’. 41 Mol,
De Friese huizen, 47-48. 42 Mol, De Friese huizen, 46. 43 Omdat de kerk van
Luinjebert in de opstrek van het Oldeboornster pastoriegoed ligt, is het waarschijnlijk
dat bij de kerkstichting de Lioedinga’s en de bisschop samenwerkten. Mol, Friese
huizen, 52-53, 166. 44 De Cock, Bijdragen tot de historische geografie van Kennemerland, 62-72; zie ook de kaarten in: Numan, Noord-Hollandse kerken, 21, 46-47. 45
Zie voor Dokkum, Holwerd en Westergeest als seend- en moederkerken: Roemeling,
Heiligen en heren, 212. Een oorkonde uit 1482 waarin sprake is van een pastoor opper
Gaest die deken van Kollum (Coelum) is, is slechts in afschrift van Gabbema bekend.
OFO, II, 105 (1482). Gezien de context is blijkens een vondst van dr. O. Vries met Gaest
Rinsumageest bedoeld en is Coelum een verschrijving voor Dockum. Westergeest
behoorde dus niet onder de seendstoel Kollum; Rinsumageest onder die van Dokkum.
Dit als correctie op Roemeling, Corpus, 946, 1196, en Von Richthofen, Untersuchungen,
II, 628. Met dank aan Oebele Vries. 46 Muller, Indeeling van het bisdom II, 92-94. 47
De Langen, Middeleeuws Friesland, 78-88; idem, ‘Ander landschap’, 70-95. De bodemkaart laat zien dat de Smalle Ee langs Vlierbos en Poppenhuizen in de Boorne
uitmondde. Institutioneel behoorde Smallingerland echter bij de Leppa en niet bij
Bornego. Te onderzoeken is wanneer de uitwatering naar het westen, via de Kromme
-, Sitebuurster -, Wijde - en Peanster Ee langs Grouw (naar de zijlen in de latere
Leppadijk) is ontstaan. 48 Zie voor de datering van de kerken van Dokkum en
Holwerd: Noomen, ‘Echternach’, 23; idem, ‘Kerstening’, 61-72. De seendkerk van
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Westergeest, gewijd aan St. Maarten, was hoogstwaarschijnlijk een dochterkerk van
Dokkum. De St. Maartenskerk van Kollum zal een dochter van Westergeest zijn
geweest. Op de stichting, waarschijnlijk in de 11de eeuw, van de kerk van Rinsumageest kom ik in ander verband terug. 49 De Langen, Middeleeuws Friesland, 322. 50
Noomen, ‘Leeuwarden’, 54-55. 51 Zie voor Leeuwarden en Holwerd de kaarten in:
Noomen, ‘Leeuwarden’, 55; idem, ‘Kerstening’, 68; zie ook: Noomen, ‘Echternach’, 18.
52 Het Beneficiaalboek van Opsterland (BB, 450) vermeldt dat de abdij Mariengaarde,
vanwege de uithof in Bakkeveen, in Duurswoude de zielzorg behoort uit te oefenen,
als daar geen priester is. Mariengaarde had dus – samen met de boeren (‘speciale
huysen’) – de verantwoordelijkheid voor de kerk van Duurswoude. Omdat de kerk van
Duurswoude in 1315 niet werd genoemd en die van Bakkeveen, waar Mariengaarde
het patronaatsrecht had, wèl, zal Duurswoude van Bakkeveen zijn afgesplitst. Van der
Molen, Opsterlân, 96, meende precies het tegenovergestelde: dat de pastoor van
Duurswoude in Bakkeveen moest invallen. Het misverstand ontstond door een
komma teveel (na ‘byhooren’) in de uitgave van Van Leeuwen. 53 De goederen van de
uithof in Bakkeveen waren volgens Sibrandus Leo door de ‘woudlieden’ (sylvani)
tussen 1194 en 1230 aan Mariengaarde geschonken. Lambooij, Sibrandus Leo,
398-401. De parochiekerk zal – gezien hetgeen van andere Mariengaarder kerken
bekend is – niet door Mariengaarde alleen, maar tevens door de parochianen zijn
gesticht. Vergelijk: Mol, ‘Belang van de parochiekerken’, 84-87, zie ook 77, 79-80; idem,
Friezen en de zeggenschap, 9-10. Ook bij de vaststelling van de grens tussen Haule en
Bakkeveen in 1343 worden niet alleen de religiosi viri fratres van de uithof, maar ook
hun buren ter weerszijden (ab utroque latere concives) genoemd. Van der Molen,
Opsterlân, 267. 54 Mol, Friezen en de zeggenschap, 9, 23 (kaart 3). De stichting vond
hier en waarschijnlijk ook elders mede plaats op instigatie van de abdij van Mariengaarde. 55 Zie voor Leeuwarden-Nijehove en -Hoek, Lekkum en Miedum: Noomen,
‘Leeuwarden’, 70-71. In Westernijkerk wijst de ligging van de kerk naast Jeppema-state
op een adelsstichting.

k

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 145

13-11-14 13:45

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 146

13-11-14 13:45

Vrijgesteld, maar vaak ook niet
Belasting op kerkelijke inkomens in het
laatmiddeleeuwse bisdom Utrecht
JA N K UY S

In hun inleiding bij de editie van de Beneficiaalboeken maken Peter van
der Meer en Hans Mol gewag van de vrees die bij sommigen in Friesland
bestond dat de beoogde registratie van de kerkelijke goederen uiteindelijk
moest leiden tot een algemene belastingheffing op kerkelijk bezit door de
landsheer.1 Zulke heffingen bestonden al in andere Nederlandse gewesten,
waar de geestelijkheid aan de vorst regelmatig directe belastingen betaalde.
Het succes van de in 1532 door paus Leo X aan Karel V toegestane ‘geestelijke subsidie’, een eenmalige algemene inkomstenbelasting voor de gebeneficieerde geestelijkheid in de Habsburgse Nederlanden, alsmede een nieuwe
geestelijke subsidie die in 1542 werd uitgeschreven, zullen hebben bijgedragen aan de vrees dat ook de Friese geestelijken op termijn niet aan een
dergelijke aanslag op hun inkomen konden ontkomen. Vooral de registratie
van de waarde van de kerkelijke goederen voedde de vrees dat de Beneficiaalboeken op een kwade dag de grondslag zouden vormen voor het
opleggen van een inkomstenbelasting aan kerkelijke instellingen en gebeneficieerde geestelijken.
Van der Meer en Mol hebben betoogd dat de registratie van de Friese
kerkelijke goederen en beneficies andere doelen moest dienen, namelijk het
voorkomen van hun verduistering, zicht bieden op de eventuele noodzaak
om beneficies met te geringe opbrengsten samen te voegen, controle vergemakkelijken op de personen die de beneficies bezetten en controle mogelijk
maken op de plicht van laatstgenoemden om een placetbrief te verwerven.2
Toch was de Friese vrees voor een algemene wereldlijke belasting op de
kerkelijke inkomsten niet geheel ongegrond, als men de situatie elders in
de Nederlanden en de rest van West-Europa in ogenschouw neemt. Dankzij
het ontbreken van een sterk landsheerlijk gezag was de Friese geestelijkheid
lange tijd de dans ontsprongen. Wel had zij in de veertiende eeuw nog regelmatig kerkelijke belastingen betaald, maar in de zestiende eeuw leek men
dat vergeten te zijn.
Vanuit klerikaal standpunt was de fiscale uitzonderingspositie van
de Kerk en haar geestelijkheid, in Friesland en elders, niet uitzonderlijk.
Immers, de uitzonderingspositie die geestelijken in de middeleeuwen als
vanzelfsprekend op zoveel terreinen ten opzichte van leken genoten, gold
ook op fiscaal terrein. Het zal geen verbazing wekken dat de wereldlijke
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overheden met hun permanente geldnood die uitzonderingspositie niet
als vanzelfsprekend hebben geaccepteerd. Niet alleen op het gebied van
de rechtspraak probeerden zij de immuniteit van Kerk en geestelijkheid
terug te dringen. Met wisselend succes slaagden zij erin van geestelijken en
kerkelijk goed hun belastingen te heffen. Ook de paus en de bisschoppen
konden vaak de verleiding niet weerstaan om van hun geestelijkheid financiële offers te vragen. Het resultaat van dit alles was dat de geestelijkheid
weliswaar naar kerkelijk recht fiscaal was vrijgesteld, maar in de praktijk
toch regelmatig kerkelijke en wereldlijke belastingen moest opbrengen.
In het navolgende zal achtereenvolgens worden stilgestaan bij de fiscale
exemptie die de Kerk aan zichzelf en haar geestelijkheid had toegekend en
bij de belastingen die de Kerk desondanks aan haar geestelijkheid oplegde.
Daarna zal nader worden ingegaan op belastingenheffingen van kerkelijke
goederen en geestelijken door de wereldlijke overheid in het bisdom Utrecht
en afsluitend op de kerkelijke en wereldlijke belastingen die aan de Friese
geestelijkheid, met sterk wisselend succes, zijn opgelegd.
De Libertas ecclesiae als grondslag voor de aanspraak op belastingvrijdom
Het opleggen van wereldlijke belastingen aan de geestelijkheid was in de
middeleeuwen een heikele kwestie, omdat het door de Rooms-Katholieke
Kerk als een ongeoorloofde inbreuk op haar vrijheden werd beschouwd.
Het was de hervormingspaus Gregorius VII (1073-1085) die zich opwierp als
pleitbezorger en fel verdediger van de vrijheden van de Kerk ten opzichte
van de wereldlijke overheden en andere machten die haar vrijheid van
denken en handelen wensten te beteugelen. Inmenging van leken in de
zaken van de Kerk was voortaan verboden op straffe van excommunicatie.
Daarbij beriep de geestelijkheid zich op nieuwtestamentische teksten die
naar haar mening ten onrechte in de vergetelheid waren geraakt. Het begrip
libertas ecclesiae werd evenwel pas in de twaalfde eeuw algemeen gangbaar.3
Op vele terreinen wenste de Kerk haar onafhankelijkheid ten opzichte
van leken te bewaren. De bekendste voorbeelden zijn de benoeming van
bisschoppen en abten, maar ook immuniteit van geestelijken en kerkelijke goederen ten opzichte van de wereldlijke jurisdictie waren het object
van talloze wrijvingen en conflicten. Hier beperk ik mij verder tot de fiscale
immuniteit van de Kerk.
Het kan geen bevreemding wekken dat de vroegste nadere formuleringen
van de kerkelijke vrijheid op fiscaal terrein stammen uit een periode waarin
staatsvormingsprocessen in West-Europa in volle gang waren. Dicht bij huis,
voor de paus althans, waren het de Italiaanse communes die van de kerkelijke instellingen binnen hun grenzen financiële en andere steun verlangden
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en die zich verzetten tegen een uitzonderingspositie voor de Kerk en haar
geestelijkheid.4 Voor zover bekend formuleerde de Kerk tijdens het derde
concilie van Lateranen (1179) voor het eerst wettelijke bepalingen tegen
het belasten van kerkelijke goederen en geestelijken. Het conciliedecreet
en latere bepalingen in dezen maken geen onderscheid tussen de belasting
van kerkelijke goederen en individuele geestelijken. Hoewel de bepalingen
in algemene bewoordingen zijn gesteld, richtten zij zich allereerst tegen de
Italiaanse stadstaten. Immers als motieven van ongeoorloofde heffingen
wordt gesproken over de aanleg van vestingwerken en militaire expedities.
Hetzelfde decreet bevat ook een uitzonderingsclausule voor geval van nood.
In zo’n geval kon de wereldlijke overheid in overleg treden met de geestelijkheid. Deze kon dan bezien of de nood van de leken daadwerkelijk zo
groot was dat de geestelijkheid hen financieel moest ondersteunen. Het
fiscaal immuniteitsdecreet van het derde concilie van Lateranen werd
door het vierde concilie van Lateranen (1214) opnieuw afgekondigd, maar
ook scherper geformuleerd. Met betrekking tot het voorgeschreven overleg
met de geestelijkheid in geval van belastingheffing in noodsituaties werd
toen de bepaling toegevoegd dat in al deze gevallen raadpleging van de
paus noodzakelijk was. Derhalve een extra hindernis voor de wereldlijke
belastingheffers. In hetzelfde conciliedecreet werden verder alle wetten en
besluiten die de kerkelijke belastingimmuniteit aantastten voor ongeldig
verklaard.5
Paus Alexander IV vaardigde in 1256 een decretale uit dat het belasten
van kerkelijke goederen en van goederen van kerkelijke personen verbood.
Ook bevat dit decretale een verbod op de amortisatiewetgeving die door
wereldlijke overheden in toenemende mate werd afgekondigd. Dit decretale
was op de eerste plaats gericht tegen belastingheffingen in Frankrijk in het
bijzonder in de steden. Paus Bonifatius VIII (1294-1303) voegde nog een
decretale toe dat het heffen van tol op kerkelijke goederen en personen
verbood, voor zover daarbij niet van handelswaar sprake was. Beide decretalen werden in 1298 door Bonifatius VIII in de Liber Sextus opgenomen
en werden daarmee onderdeel van het kerkelijk wetboek (Corpus Juris
Canonici).6
De wereldlijke machthebbers hebben zich begrijpelijkerwijs niet zonder
meer neergelegd bij de kerkelijke wetgeving die het hen vrijwel onmogelijk
maakte van kerkelijke goederen en personen belasting te heffen. Hun reactie
op de uitvaardiging in 1296 van de bul Clericis Laicos door Bonifatius VIII
laat dit overduidelijk zien. Deze bul was gericht tegen de belastingheffingen
van de koningen Filips IV de Schone van Frankrijk (1285-1314) en Edward
I van Engeland (1272-1307). Zij hadden het bestaan direct met de geestelijkheid van hun koninkrijk over tiendenbelastingen te onderhandelen en
deze zonder toestemming van de paus in te vorderen. Ten opzichte van de
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wetgeving van Lateranen IV werd door Clericis Laicos de rol van de paus
versterkt. Hij moest niet alleen worden geconsulteerd, maar vanaf toen was
belastingheffing niet meer mogelijk zonder zijn expliciete toestemming en
werd het bisschoppen en andere geestelijken verboden om voor dergelijke
heffingen toestemming te verlenen. Clericis Laicos werd het symbool van
de heftige machtsstrijd die zich ontspon tussen Bonifatius VIII en Filips
de Schone. Evenals de conciliedecreten van Lateranen werd de bul Clericis
Laicos in de Liber Sextus van het kerkelijk wetboek opgenomen.7
Clericis Laicos werd in 1304 afgezwakt door Benedictus XI en in 1306 door
zijn opvolger Clemens V ingetrokken, maar het principe van belastingimmuniteit voor kerkelijke goederen en personen heeft de Kerk voor de rest van
de middeleeuwen overeind gehouden. Daarbij beriep zij zich op het goddelijke recht, waarvan de toepassing in menselijke handen was. Hoe streng in
de praktijk aan de kerkelijke belastingimmuniteit werd vastgehouden, stond
vooral ter beoordeling van de pausen, die zich op dit vlak nu eens flexibel
hebben getoond en dan weer streng aan het principe vasthielden. Wereldlijke machthebbers en pausen hebben in de praktijk vaak naar een modus
vivendi gezocht die beide partijen financieel voordeel kon opleveren. In de
praktijk ziet men bijvoorbeeld dat de wereldlijke vorsten namens de paus
kerkelijke belastingen gedeeltelijk of geheel voor zichzelf inden. In Frankrijk
werd de kerkelijke tiendenbelasting ‘voor de verdediging van het koninkrijk’
zo vaak geheven dat ze haar buitengewone karakter verloor.8 Het voorbeeld
van de koningen van Frankrijk en Engeland werd al spoedig gevolgd door
de territoriale vorsten. Zo was het al vanaf het einde van de dertiende eeuw
in Vlaanderen en Brabant normaal dat de geestelijkheid regelmatig aan de
landsheerlijke beden meebetaalde. In Vlaanderen werd voor zover bekend
voor het eerst in 1268 een pauselijke tiendenbelasting ten bate van de graaf
geheven.9
Kerkelijke belastingheffing van de geestelijkheid
Dat de pausen zich opwierpen als fervente bestrijders van belastingen die
de wereldlijke overheden aan Kerk en geestelijkheid oplegden, weerhield
hen niet ervan zelf wel allerlei belastingen aan hun geestelijkheid op te
leggen. Geestelijken die hun beneficia rechtstreeks van de paus ontvingen
waren vanaf de dertiende eeuw servitia of annaten verschuldigd. Servitia
waren verschuldigd door de degenen die een bisdom of abdij verkregen; de
heffing bestond uit een derde tot de helft van de inkomsten in het eerste
jaar na de aanvaarding van het beneficium. Degenen die van de paus een
beneficium voor een lager kerkelijk ambt ontvingen, betaalden annaten, die
uit ongeveer een half jaarinkomen bestonden.10
Een vorm van een algemene belastingheffing die de paus aan de geeste-
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lijkheid kon opleggen was de tiendenbelasting, waarvan het tarief een
tiende van het jaarinkomen bedroeg.11 Deze werd officieel geheven voor
een specifiek doel zoals een kruistocht. Een bekend voorbeeld hiervan zijn
de kruistochttienden die in 1274 krachtens een besluit van het concilie van
Lyon aan alle geestelijken voor een periode van zes jaar werden opgelegd en
waarvan de inning in Duitsland met veel problemen gepaard ging. Het feit
dat deze belasting door een concilievergadering was opgelegd, betekende
niet dat alle geestelijken zonder mankeren aan hun wettelijke belastingplicht
voldeden. Zeker niet toen bekend werd dat de belastingopbrengst voor
oneigenlijke doelen werd aangewend, zoals de Franse schatkist en de bouw
van het Vaticaan.12 In het bisdom Utrecht heeft de in financiële problemen
verkerende elect Jan van Nassau zich in 1278 met geweld de opbrengst van
de kruistochttienden toegeëigend. Hiervoor werd hij geëxcommuniceerd
en naar Rome geciteerd. Petersen wijst als mogelijke excuus voor deze
bisschoppelijke greep in de Utrechtse kruistochtkas op het feit dat paus
Johannes XXI in 1276 onder andere de opbrengsten uit het bisdom Utrecht
aan graaf Gwijde van Vlaanderen had toegewezen, nadat deze op kruistocht
was gegaan.13
Latere tiendenbelastingen hadden niet altijd specifieke doelen. De
heffingen kregen vagere bestemmingen zoals ‘de lasten van de Roomse
kerk’. De heffingen werden vaak eufemistisch omschreven als subsidium of
nog welluidender als subsidium caritativum, een caritatieve ondersteuning.
De termen suggereerden dat het hier ging om vrijwillige ondersteuning van
de paus. Aanvankelijk was dat nog wel het geval, omdat de contribuabele
geestelijken zelf de hoogte van hun afdracht bepaalden, maar later ging het
om vastgestelde bedragen en werden ze frequenter geheven.
Niet alleen de pausen maar ook de bisschoppen hebben vanouds allerlei
heffingen aan hun diocesane geestelijkheid opgelegd. In het bisdom Utrecht
dateren de oudste berichten over bisschoppelijke heffingen uit de elfde
eeuw. Na de elfde eeuw kwamen allerlei heffingen voor die meestal gerelateerd waren aan pastorale of bestuurlijke activiteiten. Voorbeelden hiervan
zijn de circatus/procuratio (werd vanaf einde elfde eeuw betaald door
parochiekerken bij gelegenheid van de periodieke bisschoppelijke visitatie);
oblationes (heffingen op de altaargaven van de gelovigen); redemptio
ecclesiarum (compensatie betaald voor een incorporatie) cathedraticum/
synodaticum (heffing op een parochiekerk bij een diocesane synode); institutiegelden (bedragen betaald voor de benoeming op beneficies). Bij de
meeste van deze heffingen was sprake van gefixeerde bedragen die niet
gerelateerd waren aan de opbrengst van de aangeslagen goederen of het
persoonlijk inkomen van de geestelijke bedienaar. Van het cathedraticum/
synodaticum is daarentegen bekend dat hier met drie tariefklassen werd
gewerkt die gerelateerd waren aan de rijkdom van de betreffende kerk.
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Verder gingen bisschoppen in navolging van de paus er in de veertiende
eeuw toe over om van hun geestelijkheid een subsidium caritativum te
vragen om in de financiële noden van hun bisdom te voorzien. Bisschoppen
moesten zich vaak in de schulden steken om in Rome hun servitia te
kunnen betalen. Daarbij waren ze bovendien aansprakelijk voor rekeningen
die hun voorgangers nog bij de Heilige Stoel open hadden staan. Het
subsidium caritativum werd in de Duitse bisdommen van de vijftiende eeuw
een vanzelfsprekende en vaste belasting die door de bisschop aan de geestelijkheid werd opgelegd.14 Al in de veertiende eeuw waren ten behoeve van
de heffing van deze belasting in de bisdommen registers aangelegd van de
inkomsten van de kerken en geestelijke instellingen. We kennen bijvoorbeeld uit het aartsbisdom Keulen een register (de zogenaamde Liber Valoris)
dat werd samengesteld voor een tiendenheffing in 1308 en dat per dekenaat
een opsomming geeft van de kerken en kapellen en de belastingbedragen
die deze verschuldigd zijn.15 Bij het opleggen van deze algemene inkomstenbelastingen werd rekening gehouden met de hoogte van de inkomens.
Uit de Noordduitse bisdommen Hamburg en Ratzeburg zijn schattingslijsten bekend uit de jaren dertig en veertig van de veertiende eeuw. Deze
lijsten laten zien dat men taxaties heeft gemaakt van de inkomsten van
de afzonderlijke parochiekerken. Daarbij is men niet alleen uitgegaan van
de jaarlijkse inkomsten van de beneficia, maar heeft men ook rekening
gehouden met de opbrengsten van de oblaties (offergaven), die immers
een groot deel van de pastoorsinkomens uitmaakten.16 Ten aanzien van het
bisdom Utrecht hebben we weinig gegevens over de heffing van subsidia
caritativa. Heeringa vermeldt de pauselijke toestemming die bisschop Jan
van Arkel in 1343 voor het opleggen van deze belasting verkreeg, als het
oudste voorbeeld uit dit bisdom. Rekeningen van deze belastingheffing
zijn alleen bewaard gebleven uit de jaren 1517, 1528 en van kort voor 1540.
Het gewest Friesland komt in de bronnen aangaande deze heffingen in het
geheel niet voor.17
Zoals hierboven al opgemerkt ontvingen wereldlijke vorsten vaak een
deel of het totaal van de belastingen die de paus aan de geestelijkheid in een
bepaalde gebied oplegde. Een reden kon zijn dat de betreffende vorst had
beloofd op kruistocht te gaan, soms was het een beloning voor verleende
steun bij de belastinginning, maar soms ook was het simpelweg het resultaat
van puur politieke onderhandelingen tussen paus of bisschop enerzijds en
wereldlijke vorst anderzijds. Op deze wijze kon bijvoorbeeld hertog Philips
de Goede van Bourgondië in 1439, 1441 en 1443 de opbrengst van de kruistochttienden die van de geestelijkheid in zijn landen geheven waren, in zijn
eigen schatkist storten.18 Hoe zwaar de pauselijke en bisschoppelijke belastingen op de geestelijkheid drukten, kan niet worden vastgesteld. Volgens
Post viel het allemaal nogal mee in het veertiende-eeuwse bisdom Utrecht,
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maar de exacte belastingdruk laat zich bij gebrek aan voldoende gegevens
moeilijk berekenen.19
Clerus van het bisdom Utrecht en wereldlijke belastingheffing
Gelijk elders pakten de wereldlijke overheden in de Nederlanden het
probleem van de kerkelijke belastingvrijdom langs twee routes aan. Men
probeerde zowel belastingen op te leggen aan de vrijgestelde kerkelijke
goederen en personen als de omvang van het vrijgestelde kerkelijke bezit
in te dammen. En gelijk elders waren het in de Nederlanden de steden die
als eerste probeerden paal en perk te stellen aan de belastingvrijstelling
van kerkelijke goederen en kerkelijke personen. In de stedelijke gemeenschappen werd het immers al snel als onrechtvaardig ervaren dat de clerus
wel profiteerde van allerlei gemeenschappelijke voorzieningen, maar
daaraan niet meebetaalde. De kerkelijke fiscale vrijdom kende in de Nederlanden vanouds één uitzondering: kerkelijk grondbezit en particulier grondbezit van geestelijken waren niet vrijgesteld van dijk- en polderlasten.
In de late middeleeuwen groeide het kerkelijk bezit nog aanzienlijk
door schenkingen en vererving van onroerend goed. Het werd daarmee
onttrokken aan het economische verkeer, genoot belastingimmuniteit, bleef
voor eeuwig in kerkelijk bezit, of samengevat: het verkeerde ‘in de dode
hand’, was ‘gemortificeerd’ of ‘geamortiseerd’. Volgens De Moreau voerden
de steden in de Nederlanden sinds de dertiende eeuw maatregelen in tegen
het in dode hand geraken van het stedelijke onroerende goed. Niet veel
later kwamen ook de landsheren met wetgeving die het aantal geamortiseerde goederen moest beperken. Rond het midden van de veertiende
eeuw was de vervreemding van onroerende zaken aan kerkelijke instellingen aan een aantal beperkende regels gebonden. In de vijftiende eeuw
voerden de Bourgondische hertogen onder druk van de benadeelde steden
steeds strakkere regels in. Hertog Filips de Stoute verordonneerde in 1396
als graaf van Vlaanderen dat er een controle en registratie moest plaatsvinden van alle goederen die in de voorgaande veertig jaar aan kerkelijke
instellingen waren overgedragen. Soortgelijke ordonnanties volgden later in
Brabant en Holland onder hertog Filips de Goede (1419-1467). Deze ordonnanties betekenden meestal nog geen absoluut verbod op de overdracht
van goederen aan kerkelijke instellingen en personen. Er werden bijvoorbeeld uitzonderingen gemaakt voor stichtingsdotaties, voor schenkingen
ten behoeve van jaargetijden, of instellingen kregen voor een bepaalde
hoeveelheid grondbezit belastingvrijstelling.20
Na 1439 waren de wereldlijke standen zo machtig dat de Bourgondische hertogen geen beden meer ingewilligd konden krijgen zonder dat
zij maatregelen tegen de amortisatie namen.21 Onder de regering van Karel
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de Stoute (1467-1477) zou de amortisatiewetgeving aanzienlijk strenger
worden. In 1474 legde deze hertog een eenmalige heffing op aan kerkelijke
instellingen voor in de voorgaande zestig jaar verworven goederen waarvoor
niet de voorgeschreven mortificatievergoeding was betaald. Daarbij heeft hij
zich alle rechten voorbehouden ten aanzien van grondbezit dat geestelijke
instellingen na 1474 zouden verwerven.22 Toch heeft vele decennia amortisatiewetgeving maar in beperkte mate het gewenste effect opgeleverd. Volgens
de Informacie van 1514 was de grote hoeveelheid kerkelijk bezit toen nog
een groot probleem.23 In de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden zou het
tot 1515 duren vooraleer Karel V bepaalde dat alle geestelijke instellingen
aangifte moesten doen van alle sinds 1475 verworven onroerend goed, op
straffe van een boete en confiscatie van de goederen in kwestie. Door Karel
aangestelde commissarissen moesten nagaan in hoeverre de landsheerlijke
belangen waren geschaad door de overgang van onroerend goed in de dode
hand; voor de legalisering van de mortificatie werd een heffing opgelegd.24
In 1520 verbood Karel in Brabant, Limburg en Overmaas alle overdrachten
van onroerend goed aan kerkelijke instellingen die zonder zijn toestemming
plaatsvonden.25
De amortisatiewetgeving beperkte zich niet tot de Bourgondische Nederlanden. Ook in het hertogdom Gelre is in de vijftiende en zestiende eeuw op
stedelijk en landsheerlijk niveau sprake van herhaalde en strenger wordende
wetgeving tegen de overdracht van onroerend goed in de dode hand.26
In de Bourgondische Nederlanden betaalde de geestelijkheid in de
vijftiende eeuw incidenteel directe belastingen aan de landsheer. Die belastingen werden niet eenzijdig door de landsheer opgelegd, maar konden pas
na uitgebreide onderhandelingen tussen hem en de geestelijkheid worden
geëffectueerd. De onderhandelingen gingen even vaak over de hoogte
van het te betalen bedrag als over de vrijstellingen die daarbij golden. In
dit opzicht was er geen principieel onderscheid met de beden die na
onderhandelingen met de steden en adel aan de landsheer werden toegestaan. Jongkees noemt voorbeelden uit het eerste kwart van de vijftiende
eeuw waarbij Hollandse kloosters een bijdrage aan de landsheerlijke bede
leverden, maar merkt ook op dat ze niet aan elke bede meebetaalden.27 Had
de geestelijkheid eenmaal met de betaling van een bede ingestemd, dan
braken er toch weer conflicten uit over de exempties.28 Belastingen die aan
de gehele geestelijkheid werden opgelegd, kwamen ook een enkele maal
voor. Jongkees noemt als voorbeeld de belasting die door de geestelijkheid
werd opgebracht voor het zenden van een Bourgondische afvaardiging
naar het concilie van Ferrara in 1438.29 Ook ziet men in de Bourgondische
Nederlanden het verschijnsel dat de landsheer een akkoord sloot met de
Heilige Stoel, waardoor hij pauselijke belastingen gedeeltelijk of geheel te
eigen bate kon heffen. Voorbeelden daarvan zijn pauselijke (kruistocht)-
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tienden die aan de hertog van Bourgondië werden afgestaan. Hertogelijk
verzet tegen pauselijke of bisschoppelijke heffingen van de geestelijkheid
werd niet zozeer door principes als wel door puur politieke overwegingen
geïnspireerd.30
Tot aan de tijd van Karel V had de geestelijkheid slechts zeer bescheiden
bijdragen geleverd aan de beden die op gezette tijden aan de landsheer
waren toegekend. Karels voorganger Filips de Schone had gepoogd het
aandeel van de geestelijkheid in de beden te vergroten, maar hij kon
zijn plannen slechts gedeeltelijk realiseren. Landvoogdes Margareta van
Oostenrijk (1507-1530) slaagde er niet in de geestelijkheid het gewenste
aandeel van 12% in de beden te laten betalen en moest genoegen nemen
met het traditionele percentage van 4%. Dat zij bij haar fiscale politiek
in dezen de adel en de steden aan haar zijde vond, mocht niet baten.
Gedurende de lange regeringsperiode van Karel V slaagde de geestelijkheid
er steeds in haar aandeel in de beden beperkt te houden. Kortom, geen van
de achtereenvolgende Bourgondisch-Habsburgse regeringen is het gelukt de
belastingbijdrage van de geestelijke stand op een gewenst structureel hoger
niveau te brengen.31
Het was dankzij een goede relatie met Rome dat Karel V erin slaagde aan
de geestelijkheid van de Nederlanden de gewenste directe belastingen op te
leggen. In 1517 legde paus Leo X een heffing van 10% op de jaaropbrengst
van alle beneficia en droeg hij de opbrengst uit Karels erflanden over
aan deze vorst, die in ruil hiervoor een kruistocht tegen de Turken moest
organiseren. In 1524 gunde paus Clemens VII 4% van de inkomsten van de
geestelijkheid in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden aan Karel als
tegemoetkoming in diens strijd tegen de Turken. In 1532 stelde Karel aan de
nieuwe landvoogdes Maria van Hongarije voor om van de geestelijkheid een
belasting ten bate van de Turkenoorlog te heffen. De reactie van Maria was
dat dit slechts zou lukken met behulp van een pauselijke bul. Die bul kwam
er verrassend snel en werd op 11 september 1532 door paus Clemens VII
uitgevaardigd. Hierin kreeg Karel toestemming voor een eenmalige heffing
van de helft van jaarinkomens van geestelijken en geestelijke instellingen
die 24 dukaten of meer bedroegen, van jaarinkomens van 12 tot 24 dukaten
mocht 20% worden geheven, terwijl inkomens onder de twaalf dukaten
en de bedelorden vrijgesteld waren. Ten behoeve van de heffing zou elk
geestelijk beneficium in de Nederlanden afzonderlijk worden getaxeerd,
waardoor met individuele omstandigheden rekening zou kunnen worden
gehouden.32
Karel V benoemde zijn vertrouweling Jan Carondelet, aartsbisschop van
Palermo, hoofd van de Geheime Raad en voorzitter van de Raad van State,
tot ‘algemeen executeur’ van deze belastingheffing. Voor de taxatieprocedure werden in 1533 speciale instructies uitgevaardigd.33 De geestelijkheid
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werd op vergaderingen bijeengroepen, waar zij opdracht kreeg om staten
van inkomsten naar de Brusselse rekenkamer te zenden. Op grond van de
ontvangen gegevens stelde de Raad van Financiën vervolgens de belastingkohieren samen. Door gebruik te maken van het bestaande fiscale apparaat
kon de gehele procedure vanaf de afkondiging van de bul tot en met de
ontvangst van de opgelegde aanslagen succesvol verlopen. Wel hadden de
taxaties veel tijd gevergd en had de geestelijkheid in onder andere Brabant
en Friesland zich verzet, maar uiteindelijk was de ‘geestelijke subsidie’
een groot succes voor de regering. De opbrengsten werden echter niet
aangewend voor de strijd tegen de Turken, maar voor de delging van de
staatsschulden.34
De aanslaglijsten die voor de heffing van de geestelijke subsidie van
1532 werden opgesteld, zijn slechts zeer ten dele bewaard gebleven.35 Er
zijn twee belangrijke verschillen ten opzichte van de Beneficiaalboeken:
de laatste bevatten geen gegevens over de goederen en inkomsten van
kloosters, terwijl de geestelijke subsidie alleen werd geheven van inkomens
van geestelijken en niet van de inkomsten van de kerkfabrieken (kerkengoederen). Van de geestelijke subsidie is wel een groot aantal rekeningen uit
verschillende gewesten bewaard gebleven.36 Rekeningen hebben als fiscale
bron het voordeel dat ze meestal aangeven in hoeverre in de praktijk van de
aanslagbedragen is afgeweken, zodat een realistischer beeld van de hoogte
van de belaste inkomens kan worden gegeven.
De in 1532 bij pauselijke bul mogelijk gemaakte belasting van de geestelijkheid was zo’n groot succes geworden, dat Karel V en de regentes in
latere jaren nieuwe verzoeken aan de paus richtten voor het opleggen van
belastingheffingen aan de geestelijkheid. Aldus volgden nieuwe geestelijke
subsidies in de jaren 1542, 1546 en 1552. Daarbij werden de taxaties van de
subsidie van 1532 als heffingsgrondslag gebruikt. Ook in deze jaren werd
van de Friese geestelijkheid geen belasting ontvangen.37
Confrontatie van de Friese clerus met wereldlijke en kerkelijke
belastingheffing
De afwezigheid van landsheerlijk gezag in Friesland verhinderde tot in het
begin van de zestiende eeuw dat de Friezen, leken en geestelijkheid, aan
landsheerlijke beden en dergelijke meebetaalden. Aan het gezag van de paus
konden de Friese geestelijken zich echter niet onttrekken. Het is evenwel
opvallend dat de Friese delen van het bisdom Utrecht niet voorkomen in de
bovengenoemde lijst van kruistochttienden uit het jaar 1278. Het kan toeval
zijn, maar mogelijk ook vormden de Friese landen toen al een apart belastingdistrict zoals dat bij de heffing van de hierna nog te behandelen tiendenbelasting van 1366 het geval was. Dat de Friese clerus tiendenbelasting
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betaalde, staat eerst voor het jaar 1357 met zekerheid vast. Toen schreef
paus Innocentius VI een tiendenbelasting uit die in Friesland door de abt
van Klaarkamp is geïnd en die circa vierduizend gulden heeft opgebracht.
Volgens een rapport van een pauselijke collector uit 1370 was er ten tijde
van de inning van de belasting van 1357 een sedisvacatie in het bisdom
Utrecht en zou de Friese abt bij de Curie in Avignon pogingen in het werk
hebben gesteld om tot bisschop van Utrecht benoemd te worden. Omdat
dit niet was gelukt, zou de abt verontwaardigd huiswaarts zijn gekeerd
met medeneming van de vierduizend gulden. Toen hij daar later op werd
aangesproken, zou hij beweerd hebben dat hij meer had moeten uitgeven
dan hij ontvangen had. In 1370 werd weer een tiendenbelasting geheven
en de pauselijke collector van dat jaar vorderde toen van de toenmalige
abt van Klaarkamp de vierduizend gulden die in 1357 niet voldaan zouden
zijn. Hierop volgde een schriftelijke reactie van een aantal Friese abten,
waarin zij onder andere verklaarden dat de opbrengst van de tiendbelasting in Friesland wel degelijk was overgedragen aan de Heilige Stoel en
dat zij daarvan de kwitantie konden tonen. De beweringen van de pauselijke
collector bleken op niets gebaseerd te zijn.38
In 1366 werd in het Duitse Rijk opnieuw een tiendenbelasting geheven,
ditmaal bestemd voor keizer Karel IV die van de opbrengst in Italië de
vijanden van de paus moest bestrijden. Ook het bisdom Utrecht heeft aan
deze heffing meebetaald, zij het dat het Utrechtse kapittel-generaal als
vertegenwoordiger van de geestelijkheid met de pauselijke collector een
afkoopsom was overeengekomen en dat men zelf het geld op de geestelijkheid van het bisdom zou verhalen. De Friese landen vielen niet onder
deze regeling, want ze vormden een apart belastingsdistrict, dat bestond
uit de delen van Friesland die respectievelijk onder de bisdommen Utrecht,
Münster, Osnabrück en Bremen vielen.
Het innen van de belasting zou volgens de pauselijke collector geen
gemakkelijke taak zijn wegens het boosaardige karakter van de bevolking.
Door bemiddeling van de abt van Cîteaux kon een collector worden
gevonden. Het betrof een zekere Sagremors van Pommeren, een mannetjesputter die eerder ‘wereldlijk soldaat’ (miles seculi) was geweest en daarna
cisterciënzer monnik was geworden. Zijn voornaam lijkt een verwijzing
naar zijn onverschrokkenheid en bijzondere kwaliteiten: Sagremors was
een van de ridders van de Ronde Tafel in de Arthurromans. Wegens de
vermeende kwaadaardigheid van de Friezen kon er niemand anders worden
gevonden, die het op zich wilde nemen ter plaatse de nieuwe belasting
én de vermeende uitgebleven betaling van de vorige tiendbelasting in te
vorderen.39 Van Pommeren kon met enkele Friese abten een collectieve
betaling overeenkomen, maar voor de inning van de seculiere geestelijkheid werd de collector door deze heren verwezen naar de bisschoppen
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van Utrecht, Münster, Osnabrück en Bremen, die de tiendenbelasting via de
landdekens zouden moeten laten invorderen.40
Onder paus Gregorius XI (1370-1378) werd nogmaals een tiendenbelasting geheven, bestemd voor de bestrijding van de vijanden van de Heilige
Stoel in Italië onder leiding van keizer Karel IV. Ook ditmaal werd voor het
bisdom Utrecht een collectieve betaling overeengekomen, maar over een
aparte behandeling van de Friese gebieden is niets bekend. Door de collectieve afkoop zou volgens Post de belasting minder dan een tiende van de
kerkelijke inkomsten in het bisdom opgebracht hebben. In het algemeen is
het gevoelen van Post dat de heffing van de pauselijke tiendenbelastingen in
het bisdom Utrecht geen succes is geweest.41
Na de veertiende eeuw zwijgen de bronnen tot in het begin van de
zestiende eeuw over algemene kerkelijke belastingen die aan de Friese clerus
werden opgelegd. In augustus 1512 meldde zich bij de abten en prelaten
van Friesland een zekere doctor Edzardus, die verklaarde namens de paus
de opdracht te hebben alle abten, prelaten en prioren van Friesland bijeen
te roepen met het doel de Friese geestelijkheid een pauselijke belasting op
te leggen. Blijkbaar kon het bijeenroepen van de ‘abten en prelaten’ alleen
via de stadhouder, die de abten en prelaten inderdaad in januari 1513 in
Leeuwarden bijeenriep. Besloten werd in Rome tegen de belastingaanslag
in beroep te gaan en daarvoor de bemiddeling van de hertog van Saksen in
te roepen. Daartoe werd de abt (lees: prior) van Smalle Ee (Boornbergum)
naar de hertog afgevaardigd met de opdracht te zorgen dat de geestelijkheid verschoond zou blijven ‘van deerghelycken oenghewoentlycken
lasten ende szwaricheyden’.42 De hertog erkende in zijn schriftelijke reactie
dat de pauselijke commissaris Edzard van de Friese geestelijkheid zware en
tot dan toe ongebruikelijke offers had gevraagd. Daarom had hij zijn procurator in Rome ingeschakeld en opgedragen de paus te bewegen om van de
gevraagde belasting af te zien. Meer gegevens zijn over deze kwestie niet
bekend, zodat moet worden aangenomen dat de Friese geestelijkheid toen
geen cent aan de Heilige Stoel heeft betaald.43
Volgens een bericht in het Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland
heeft de Utrechtse bisschop Frederik van Baden (1496-1517) ongeveer
in dezelfde tijd aan de gezamenlijke Friese geestelijkheid een belasting
(precarie) opgelegd. De geestelijkheid had bij de Heilige Stoel protest aangetekend tegen deze heffing als zijnde in strijd met hun vrijheden, ‘daer zie
sonder yeet den Bischoppen van Wuyttrecht te gheuen, oft ghemaent te
wordden ouer hondert jaeren, ende menschen ghedencken, vry oenbelast
gheleeft, ende gheseten hadden’.44 Na het inroepen van de hulp van de
stadhouder en de regenten was het gevaar afgewend. Als de Friese geestelijken inderdaad sinds het eind van de veertiende eeuw van pauselijke en
bisschoppelijke belastingen gevrijwaard zijn geweest, dan konden zij met
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recht en in alle oprechtheid beweren dat dit sinds meer dan honderd jaar en
sinds mensenheugenis het geval was.
Daarnaast lijkt het erop dat het zwakke landsheerlijke gezag in Friesland
ervoor heeft gezorgd dat de geestelijkheid hier lange tijd ook gevrijwaard
bleef van de betaling van landsheerlijke belastingen. Dat werd pas anders ten
tijde van de Saksische hertogen, die hun in 1501 voor Friesland ingestelde
jaartax ook van geestelijke goederen wensten te heffen. Of de geestelijkheid
vanaf 1501 ook voltallig aan haar belastingplicht heeft voldaan, is niet zeker.
Op 25 juni 1504 zijn de prelaten van Friesland in Franeker bijeengeroepen.
Hierover lezen we in het Groot Placaat- en Charterboek:
Daer worde hemluyden voergheholden ende affgheeyschet, dat zy den Heere schattinghen solden gheuen van huer landen ghelyck andere ondersaeten, want zie zo wal
beschermt wordden van den Heere als andere Vriesen.45

De prelaten verwierpen de eis van de hertog met het gebruikelijke beroep
op keizerlijke en pauselijke privileges. Het argument dat zij evenzeer als
de leken door hun wereldlijke heer beschermd werden, had geen indruk
gemaakt. Op 7 juli daarop volgend zijn de prelaten opnieuw bijeengeroepen
en nu werd hun een heffing voorgesteld waarmee zij met tegenzin hebben
ingestemd. Deze belasting hield in dat zij jaarlijks de twintigste penning
betaalden van de geestelijke goederen die zij verpacht hadden en dat de
onroerende goederen die zij zelf in gebruik hadden, waren vrijgesteld.
Volgens de overlevering heeft hertog Georg van Saksen de prelaten hun
weigerachtigheid zeer kwalijk genomen, maar de belasting moet een feit
zijn geweest.46 In een brief die Georg in 1504 aan zijn regenten in Friesland
zond, is sprake van het aanleggen van registers van het grondbezit van de
geestelijkheid ten behoeve van de twintigste penning.47 Bekend zijn verder
registratievoorschriften voor geestelijke goederen uit de jaren 1506/1507.
Twee verordeningen voor grietmannen schrijven voor dat per plaats de
beneficia met hun vaste en wisselende inkomsten alsmede hun bezitters
moeten worden geregistreerd, maar om onbekende redenen is aan deze
voorschriften geen gehoor gegeven.48 Feit blijft dat de Friese geestelijkheid
vanaf de Saksische tijd een jaarlijkse belasting van 5% op haar inkomsten uit
pachten betaalde. Daarbij bleef het land dat zij zelf in gebruik gehad vrijgesteld.49
Onder de regering van Karel V werd de Friese geestelijkheid mede aangeslagen in de geestelijke subsidie die in 1532 door de paus aan hun landsheer
was toegekend. Op 17 juni 1534 werden de abten, prelaten, pastoors,
vicarissen, prebendarissen, kosters, kerkmeesters en armenmeesters in de
Minderbroederskerk te Leeuwarden bijeengeroepen. Daar werden ze door
de stadhouder Schenk van Toutenburg over de belasting onderhouden. Na
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onderling beraad kwam de geestelijkheid zoals vanouds met een afwijzende
reactie, waarbij diverse argumenten werden aangevoerd. Gewezen werd
op het feit dat de paus nog nooit belastingen van de Friese geestelijkheid
had geheven. Daarbij werd nog gerefereerd aan de belasting die de pauselijke commissaris hen in 1512 ten tijde van de hertog van Saksen had willen
opleggen. Deze belastingheffing was niet doorgegaan dankzij stappen die
de hertog daartegen bij de Heilige Stoel had ondernomen. De bewering
dat de Friese clerus nooit pauselijke belastingen had betaald, was onjuist
gezien hetgeen hierover uit de veertiende eeuw bekend is. Maar het is goed
voorstelbaar dat men dit in de zestiende eeuw niet meer wist. Verder vond
men dat Karel V zijn geestelijkheid juist moest beschermen tegen pauselijke aantastingen van hun vrijheden. Ook zou Karel bij de overdracht van
Friesland door de hertog van Saksen in 1515 bij monde van Floris van
Egmond hebben toegezegd alle bestaande privileges en vrijheden van
Friesland te handhaven. Verder werd verwezen naar het akkoord dat Karel in
1524 met de staten van Friesland had gesloten. Volgens het geciteerde artikel
XII had Karel beloofd buiten de bestaande domaniale betalingen geen lasten
op te leggen zonder de vrije wil, kennis en instemming van het land.50 Een
ander opmerkelijk argument was de bewering dat de geestelijke instellingen zo arm waren dat ze hun landsheer geen enkele onderstand konden
verlenen. Bovendien, zo argumenteerde men verder, betaalden de kloosters
en geestelijkheid jaarlijks de twintigste penning aan Karel, zodat men elke
tien jaar ook de helft van het inkomen als belasting afdroeg.
De repliek van de stadhouder en de zijnen kwam erop neer dat eerdere
overeenkomsten tussen Karel V en de Friezen hier niet van toepassing
waren, omdat de geestelijke subsidie een gunst was die de paus aan Karel
had verleend als compensatie voor de oorlog tegen de Turken en dat de
geestelijkheid door Karel beschermd werd. Zij hielden zich het recht voor
met executiemiddelen tegen de weigerachtige geestelijkheid op te treden,
maar de klerikale heren hielden voet bij stuk. De tekst in het Groot Placaaten Charterboek, uit het vervolg van het Landboek van Kempo van Martena,
sluit af met de woorden: ‘Ende worde daer op niet vervolgt, maer bleef alzo
daer by’.51 Van het opleggen van de geestelijke subsidie, laat staan van de
inning daarvan, is het dus in Friesland niet gekomen.
Besluit
Gelet op de grote nauwkeurigheid waarmee ze zijn samengesteld, lijken de
Beneficiaalboeken op het eerste gezicht het product van een hernieuwde
poging om de Friese geestelijkheid een algemene ‘subsidie’ op te leggen.
Van der Meer en Mol hebben in hun inleiding bij de teksteditie echter laten
zien dat dit niet het geval is. Het belangrijkste argument tegen een dergelijke
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veronderstelling is toch wel dat de kloostergoederen in de Beneficiaalboeken
ontbreken. Daarnaast is het evident dat de Beneficiaalboeken voor andere
doelen zijn samengesteld: de administratie van de beneficies, het toezicht
op de bezetting daarvan en de heffing van door de beneficianten verschuldigde rechten. Dit laatste leverde jaarlijks nog wat inkomsten op voor de
landsheer, maar met 1% van het totaal van de landsheerlijke inkomsten uit
Friesland was dit een bescheiden inkomstenpost. De Friese geestelijkheid
werkte de registratie van de geestelijke goederen tegen, volgens Van der
Meer en Mol uit vrees dat het project een aanloop was tot een algemene
heffing op de geestelijke goederen zoals elders in de Habsburgse Nederlanden al gebeurd was en naar verwachting weer zou gebeuren. De vrees
van de Friese geestelijken dat zij op een kwade dag aan het belastingregiem
van Karel V zouden worden onderworpen was zeker niet irreëel. Als men
bedenkt dat het streven van Karel V onmiskenbaar erop was gericht regelmatig algemene inkomstenbelastingen aan de geestelijkheid op te leggen,
dan waren de geestelijken terecht op hun hoede. De succesvolle heffing van
de geestelijke subsidie in de gewesten van Karel sinds 1533 bevestigde hun
gelijk. De Beneficiaalboeken zijn inderdaad een geschikt instrument voor
het opleggen van zo’n algemene belastingheffing op geestelijke inkomens.
Dat het niet zover is gekomen zegt iets over de onafhankelijk positie van de
Friese kerk tegenover de bisschop en de landsheer. Die onafhankelijkheid
bleek nog eens in 1551 en 1563, toen de Friese geestelijken geen gehoor
gaven aan de oproepen van Karel V respectievelijk de landvoogdes om mee
te betalen aan de Nederlandse delegaties die naar het concilie van Trente
werden afgevaardigd.52
In fiscaal opzicht nam de Friese geestelijkheid in de Habsburgse Nederlanden een uitzonderingspositie in. Alleen in het hertogdom Gelre werden
de geestelijke subsidies van Karel V evenmin geheven, maar dat moet niet
verklaard worden door de eigenzinnigheid of onafhankelijkheid van de
Gelderse geestelijkheid. Het feit dat Gelre pas in 1543 door Karel V kon
worden ingelijfd, is hiervan de voornaamste oorzaak. Naast de Friese en
Gelderse geestelijken was er nog een groep clerici die in fiscaal opzicht
een uitzonderingspositie innam. Het was een groep die in principe in
alle gewesten voorkwam en overal geen inkomstenbelasting betaalde: de
seculiere geestelijken die geen geestelijke beneficia bezaten, maar leefden
van ongeregelde inkomsten. Het geestelijk beneficium was immers steeds
de grondslag voor de belastingheffing van seculiere geestelijken. Het
aandeel van de niet-beneficianten in het totaal aantal seculiere geestelijken
is vrijwel onbekend. In de literatuur worden zij meestal beschouwd als
behorend tot de laagste inkomensgroep onder de geestelijken en derhalve
fiscaal gezien van gering belang, maar betrouwbare gegevens hierover zijn
niet beschikbaar. Zij onttrekken zich aan onze waarneming. Feit is wel dat
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bijvoorbeeld de ‘unbeneficed clergy’ van Engeland in 1520 voor de fiscus
voldoende interessant was om in de belasting aan te slaan.53 Uit onderzoek
naar de samenstelling van de clerus in enkele Engelse bisdommen blijkt
verder dat daar in het begin van de zestiende eeuw ongeveer twee keer
zoveel priesters zonder beneficium als priesters met beneficium werkzaam
waren. 54 Helaas ontbreken voor het bisdom Utrecht gegevens over absolute
en relatieve aantallen en inkomens van de niet-gebeneficieerde geestelijkheid, zodat we niet kunnen vaststellen welk deel van de geestelijkheid
uiteindelijk kerkelijke of wereldlijke inkomstenbelasting betaalde.

n
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Het inkomen van zielzorgers in Friesland,
1511-1543
J.A . (H A N S) MO L

Teroele is een klein veendorp in het lage Midden van Fryslân, nu binnen
de gemeente De Fryske Marren maar eeuwenlang ressorterend onder de
grietenij Doniawerstal. Het rijtje boerderijen van Teroele ligt aan de Kûfurd
(het Koevordermeer) en het daardoorheen lopende Prinses Margrietkanaal.
Watersporters en binnenvaartschippers zouden het dus kunnen kennen,
maar veel bezocht wordt het niet. Er rest nog een verstilde begraafplaats met
een klokkenstoel. Het is niettemin voor dit artikel van belang, omdat in de
Beneficiaalboeken de pastoor van Teroele zijn inkomstenbronnen uitgebreid
heeft opgegeven met een paar details die we voor zijn collega’s missen.1 Deze
zielenherder, heer Fedda Ockes, beschrijft eerst nauwkeurig het grondbezit
van de pastorie, met alle pondematen en hoofden gras die erbij hoorden,
om vervolgens te melden welke betalingen een van zijn voorgangers, heer
Ryoerd, in de 32 jaar lang dat die werkzaam was tot 1536, zoal jaarlijks van
zijn parochianen toebedeeld kreeg, los van de landpacht. We hebben het
dan over de accidentalia, het ‘onzeker’ of het ‘onwis’: de jaarlijks wisselende neveninkomsten die samenhingen met de bediening van het ambt.
Deze zullen hieronder nader worden toegelicht. Heer Fedda moest tot zijn
leedwezen vaststellen dat heer Ryoerds opvolger Heere Douwes, die dus
zijn eigen directe voorganger als zielenherder was, ‘seer ontsteken was
[geweest] met quaeden secten’ en op basis van protestantse uitgangspunten
zijn schaapjes had bijgebracht dat ze zulke bijdragen niet meer hoefden te
betalen. Dat zou de pastorie van Teroele niet minder dan 30 goudgulden per
jaar hebben gescheeld.
Een en ander brengt ons op het probleem van de samenhang tussen
de lastenzwaarte voor de parochianen en de verspreiding van de kerkelijke hervormingsgezindheid in Friesland, het thema dat centraal staat in
dit artikel. We weten niet of de parochianen van heer Fedda onder diens
voorganger ook zelf meteen protestantse overtuigingen zijn gaan koesteren.
Het is niet uitgesloten dat ze de traditionele gebruiken ten aanzien van het
doen bidden voor de overledenen afgeschaft hadden alleen vanwege de
kostenbesparing die dit had opgeleverd. Wat dat betreft was de boodschap
van heer Heere Douwes in goede aarde gevallen. Maar als de inwoners van
Teroele nog wel aan de zin van de gebedsvoorspraak geloofden, dan hadden
ze daar voortaan weinig meer voor over. Ze vielen niet meer tot de vrijgevigheid van weleer te bewegen. Het parochiaan zijn in de nieuwe vorm
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was nu immers een stuk goedkoper dan voorheen. De pastoor moest maar
zorgen dat hij de schoorsteen kon laten roken uit zijn vaste inkomsten,
bestaande uit de pacht van het verhuurde deel van zijn boerderij en de
opbrengsten die hij daaruit met het land in eigen gebruik wist te boeken.
Dat doet de vraag rijzen of dit kostenaspect – in combinatie met een al
dan niet ernstige twijfel aan de zin van gebedsvoorspraak voor de doden –
een factor kan zijn geweest die de verspreiding van het protestantisme meer
in het algemeen heeft bevorderd. In de literatuur is daar weinig over bekend.
Er wordt uiteraard vaak verwezen naar de onvrede over de aflaatkramerij
en het geld verslindende gedrag van de paus en andere kerkvorsten.2 Maar
de lasten van de gewone parochianen komen zelden of nooit in beeld. Dat
is niet zonder reden, omdat deze lasten uiterst moeilijk te achterhalen zijn.
Er zijn nauwelijks bronnen die ons erover inlichten. Huishoudboekjes van
parochianen zijn nu eenmaal niet overgeleverd.
Er is echter wel een indirect spoor te volgen, namelijk door het inkomen
van de zielzorgers na te trekken. Echt eenvoudig is ook dit niet, omdat er
weinig onderzoek naar gedaan is. Kerkhistorische kringen hebben weinig
belangstelling voor materiële thema’s. Daarbij speelt het boven gesignaleerde bronnenprobleem ons ook bij een dergelijke benadering parten.
De bekende synthetiserende monografie van de katholieke kerkhistoricus
Regnerus Post over de Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie uit 1957 presenteert te hooi en te gras cijfers over jaarinkomens van
pastoors in diverse plaatsen en voor uiteenlopende jaren.3 Er vallen dan
bedragen als gemiddeld 40 carolusgulden eind vijftiende eeuw en 75 tot
100 carolusgulden omstreeks 1570, met uitschieters voor diverse stedelijke parochies. Vergelijkenderwijs zou men volgens Llewellyn Bogaers,
die enkele jaren geleden een lijvige studie over een van de middeleeuwse
parochiekerken in de stad Utrecht publiceerde, daarmee ongeveer in de
buurt komen van het salaris van een meester ambachtsman.4 Vaste cijfers
in tijdreeksen ontbreken evenwel, zodat er geen ontwikkeling gesignaleerd kan worden. Daarbij komt dat de inkomensbestanddelen vrijwel
nooit op hun onderlinge verhouding te ontleden zijn. Een probleem is
zeker dat veel priesters hier hun basisvergoeding kregen uit tienden, en
de overlevering van tiendenadministraties is nu eenmaal per definitie
slecht. Voor Friesland kunnen we echter een poging wagen het inkomen
van de pastoors en assistent-zielzorgers in beeld te krijgen aan de hand
van Beneficiaalboeken. Daarnaast zijn er de onvolprezen Registers van de
Aanbreng van 1511, de bekende grondadministratie uit de Saksische tijd
waarin alle land met eigenaars, gebruikers en huurwaarde geïnventariseerd is en die voor een groot deel van Westerlauwers Friesland bewaard
gebleven is.5
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De waarderegistratie per parochie, 1511 versus 1543
Laten we dan vooraf vaststellen dat de priesters in 1543 niet verplicht waren
hun inkomsten uit het onwis op te geven. Het ging volgens het plakkaat van
augustus 1542 waarin tot de vervaardiging besloten werd, eerst en vooral
om een registratie van de onroerende goederen. Meer in het bijzonder om
‘de grootheyt, jairlicxe wairde, bepalinghe ende limiten van allen onroerlycke goeden ende renten’ die eigendom waren van de diverse geestelijke
beneficies en kerkfabrieken. Onder kerkfabriek (Latijn: ecclesiae fabrica)
wordt daarbij het fonds verstaan dat beheerd werd door kerkmeesters of
kerkvoogden als vertegenwoordigers van de parochianen, waaruit de kosten
voor het onderhoud en de verlichting van het kerkgebouw werden betaald.6
Aan een omschrijving van de grootte, ligging en begrenzing heeft vrijwel
iedereen zich gehouden. Men noteerde die vaak lapidair, maar soms
heel uitvoerig. Op dit punt waren er geen formele eisen aan de registratie
verbonden. Van enige controle op de mate van detaillering lijkt dan ook
geen sprake geweest te zijn. Zo kon een Nyemeerster kerkvoogd voor de
goederenregistratie van de op dat moment niet bezette pastorie met vijf
regels volstaan, terwijl de gewetensvolle pastoor van het naburige Sint Nyk
enige vellen vol schreef om alle percelen met hun belendende eigenaars en/
of gebruikers vast te leggen.7 Van een gebrek aan uniformiteit is ook sprake
met betrekking tot de opgave van de waarde – zo die gegeven werd. Want
voor de hele grietenij Hennaarderadeel is er voor vrijwel geen enkel perceel
of complex kerke- of priesterland een waardebepaling genoteerd.
Gelukkig betreft dit laatste een minderheid van alle opgaven. Een lastiger
probleem is dat wanneer wel een waarde wordt opgegeven, het de vraag is
of deze wel echt de gemiddelde huuropbrengst van 1543 betreft. Men dient
zich daar geval voor geval van te vergewissen. Een heleboel priesters en
kerkvoogden maakten het zich gemakkelijk door te verwijzen naar de waarde
in de Aanbreng, waarmee bijna altijd gedoeld wordt op het Aanbrengregister
van 1511. Aangezien de land- en pachtprijzen in de jaren tussen 1511 en
1543 aanzienlijk gestegen zijn, kan de lezer daardoor op het verkeerde been
worden gezet. Het is denkbaar dat in veel gevallen bewust niet de waarde
van 1543 maar die van 1511 is meegedeeld om bij een eventuele belasting
niet te hoog te worden aangeslagen. Het kan echter ook zijn dat het een
kwestie van gemakzucht was. Het Aanbrengregister was bij de hand, het
was een erkende officiële registratie, dus wie zou de rapporteur erover lastig
vallen?
Gelukkig kunnen we voor veel dorpen de beneficie-opgaven van 1511
en 1543 met elkaar vergelijken en daardoor de 1511-registraties van die van
1543 scheiden. Een mooi voorbeeld bieden de opgaven van de pastoor en
de vicaris van het westelijk van Leeuwarden gelegen dorp Deinum.8 Aan
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de landerijen van de pastoor waren bedragen verbonden van gemiddeld
20 stuivers per pondemaat en 28 stuivers per schar, met de vermelding
door de pastoor dat ze al aldus ‘gegolden hebben’. De vicaris, heer Jheronimus van Dale, is veel consciëntieuzer dan de pastoor. Hij noemt exact
de bedragen waarvoor hij de pachten in 1543 had uitstaan. De opbrengst
van zijn landen blijkt te variëren van 35 tot 42 stuiver per pondemaat en 50
stuiver per koegang. Zo komen we bij het optellen daarvan uit op een totale
jaaropbrengst van 2708 stuiver (= 135 carolusgulden), dat terwijl de pastoor
beweerde voor zijn beneficie (slechts) 1444 stuiver binnen te krijgen (= 72
carolusgulden). Dit wekt in eerste instantie bevreemding, omdat de pastorie
doorgaans veel beter gedoteerd was dan de vicarie. Het wordt echter begrijpelijk als men zich realiseert dat de pastoor de cijfers uit 1511 gebruikte en
zijn vicaris die van 1543.
Hebben we dit eenmaal in de gaten, dan kunnen we met een doorgedreven vergelijking die het nodige rekenwerk vraagt voor een groot aantal
parochies de hoogte van de vaste inkomsten van de zielzorgers in zowel
1511 als 1543 berekenen. Nemen we, om de orde van grootte te bepalen,
twee andere dorpen in de buurt van Deinum: Blessum in Menaldumadeel
en Easterlittens in Baarderadeel.9 In Blessum brachten de 80 pondemaat
van de pastoor 1020 stuivers op in 1511 en 1710 stuivers in 1543. Dat is iets
minder dan een verdubbeling. In Easterlittens daarentegen deed het corpus
van de pastorie met 95 pondemaat 840 stuivers in 1511 tegen 2885 stuivers
in 1543, toen het 9 pondematen meer telde.10 Dat is meer dan een verdriedubbeling. Tussen die ratio’s van twee- en driemaal de pacht- en landprijs
van 1511 schommelen de meeste opbrengsten van de vaste goederen van de
kerken en priesters in Friesland.11
Louter gelet op deze pachten en renten lijken de geestelijken er dus tussen
1511 en 1543, in de tijd dat de Reformatie zich aandiende, flink op vooruit
te zijn gegaan in Friesland, zij het met de kanttekening dat ze zelf ook wel
last van inflatie moeten hebben gehad. Afgezien daarvan is dit dan toch nog
maar een deel van het verhaal. De situatie in Teroele indachtig hadden de
pastoors en hun assistent-zielzorgers immers buiten die opbrengsten van
hun vaste goederen en renten jaarlijks nog een flink pakket neveninkomsten,
die samenhingen met de bediening van hun ambt. Aangezien deze neveninkomsten volgens het plakkaat niet verplicht opgegeven moesten worden,
zijn ze ook niet systematisch geregistreerd. Een andere reden om ze niet te
noemen – of ze wel te noemen maar er geen bedragen voor op te geven –
was dat ze niet elk jaar dezelfde hoogte hadden. In veel dorpen in Oostergo
worden ze slechts plichtmatig aangestipt met de opmerking ‘uitgezonderd
offer, thijden, bollen, afterdaden’. In het Latijn heette dat ceteraque accedentalia, perpetuae portiones seu memoriae, wat staat voor de overige accidentalia, te weten de eeuwige delen en memorievieringen.12
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Waarde van de accidentalia
Toch zijn er ook kerspels, met name in Hemelumer Oldeferd, Doniawerstal
en de beide Stellingwerven waarvoor uitvoerige opgaven verstrekt zijn van
wat er aan dit soort emolumenten hoorde binnen te komen. Deze kunnen
uit plichtsbesef zijn geboden of uit volledigheidsdrang. Soms ging men er
ook gedetailleerd op in om te klagen en te laten merken dat dit deel van de
inkomsten en dus ook het inkomen als geheel sterk teruggelopen was. Deze
‘onwisse’, want wisselende inkomsten vallen ruwweg in drie categorieën
uiteen.
Daar waren in de eerste plaats de bijdragen die door de parochianen
werden geleverd voor de toediening van het Heilig Sacrament, de sacramentaliën (biecht, doop, huwelijk, begrafenis) en andere kerkelijke handelingen zoals diverse wijdingen en het inzegenen van kraamvrouwen. Ze
golden oorspronkelijk als vrijwillige gaven maar waren in de loop van de
middeleeuwen uitgegroeid tot een verplichting.13 In kerkrechtelijke termen
behoorden ze tot de stoolrechten (jura stolae). Deze werden zo genoemd,
omdat ze verwijzen naar de stola, de brede band, gehangen om de
schouders, die priesters en diakens dragen bij het verrichten van hun ambt.14
Daartoe kunnen om te beginnen de offergelden of oblaties worden gerekend
die aan het eind van de mis in de collecteschaal voor de pastoor moesten
worden gelegd. Deze offerpenningen of schenkingen in natura (brood en
boter) golden als tegemoetkoming in de kosten voor het ontvangen van het
Heilig Sacrament en de miswijn. Omdat de gelovigen op zijn minst eenmaal
per jaar communie moesten doen, met Pasen, vinden we deze bijdragen
dan ook enkele keren weergegeven als een gefixeerd Paasoffer, ter hoogte
van een blank – dat is een driekwart stuiver – of een andere kleine munt.
Ook op de andere hoogtijden: Pinksteren, Maria Hemelvaart en Kerstmis,
werd elke parochiaan geacht een offerpenning af te staan. Belangrijker
lijken in de zand- en veengebieden van de Wouden de bijdragen in natura
die uit elk erf of huis met haardstede op of ter gelegenheid van deze vier
feestdagen, die ook de seizoenen markeerden, aan de pastoor en/of de
vicaris moest worden gegeven. Aangezien deze bijdragen meestal uit een
groot roggebrood en een stuk boter bestonden, wordt in diverse parochies
in dit verband wel van brood- of boltijden gesproken. Daarnaast mochten
zielenherders kleine bedragen vragen voor het dopen van kinderen, het
zegenen van kraamvrouwen bij hun eerste kerkgang na de geboorte, het
afkondigen van de drie huwelijksgeboden, het sluiten van het huwelijk zelf,
en het toedienen van de laatste zalving of het Heilig Oliesel.
Een tweede categorie vormden de inkomsten uit de memoriecultuur,
voor de diverse typen zielmissen, die stil of plechtig werden gezongen,
met diverse celebranten. De priesters droegen deze voor de overleden
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parochianen op. In testamenten worden dit wel de ‘achterdaden’ genoemd.
Ze konden de pastoor en de vicaris relatief veel opleveren, in geld maar ook
in porties (rogge)brood en boter. Elke parochie kende haar eigen regels ten
aanzien van wat voor de gemiddelde parochiaan, naar levensfase, stand
en draagkracht als minimum na zijn of haar overlijden door de erven en
verwanten besteld moest worden. Het zou te ver voeren daar uitgebreid op
in te gaan, maar de bepalingen voor Koudum kunnen een indicatie bieden.15
Daar was het gewoonte dat naast de plechtige, gezongen mis op de uitvaart
er op de zevende dag (dus een week) nadien, soms zelfs ook op alle dagen
in de eerste maand na het overlijden, en vervolgens op alle weken in dat
jaar een stille mis werd gehouden. Elke plechtige mis moest daarbij worden
betaald met een roggebrood en een pond boter. De stille mis ‘kostte’ een
kleine ‘oortkenswegge’ (klein brood) met een klein stuk boter. Was het jaar
afgelopen, dan werd van vermogende lieden wel verwacht dat hun memorie
nog jaren gevierd werd, tot zeven, vijftien en soms wel tot dertig jaar toe.16
De derde categorie die ik zou willen onderscheiden, betreft die van de
zogenoemde eeuwige memories. Los van deze requiemmissen, die naar
de gewoonte van het kerspel voor elke overledene een aantal jaar achter
elkaar moesten worden opgedragen, hadden veel priesters ook zielmissen
te verzorgen die elk jaar (= eeuwig) terugkeerden, vaak op de sterfdag van
de overledene.17 De uitkering daarvoor was doorgaans vastgelegd op een
stuk land of rustte op de zate van de erven van de persoon in kwestie.
Ze kon in klinkende munt zijn geboekt: een paar stuivers bijvoorbeeld.
Even zo vaak betrof het echter een uitdeling in brood en boter. In dat
geval werd gesproken van een ‘eeuwig deel’: een eeuwige uitdeling dus.
Eeuwige memories en eeuwige delen zijn daarom in Friesland synoniem.
De inkomsten uit zulke memories komt men overal tegen in de Beneficiaalboeken.18 Als de memories met hun opbrengsten vanaf het begin goed
geregistreerd waren, maakten ze deel uit van de vaste inkomsten van de
geestelijken die ze moesten opdragen. Dan ziet men ze ook terug aan het
slot van de renteopgaven van de priesters voor wie ze bestemd waren. Net
zo vaak werden ze als additionele losse inkomsten beschouwd, die moeilijk
te innen waren en dus niet geregistreerd hoefden te worden.
Hoeveel hoorde dit ‘onwis’ nu door de bank genomen – het ene jaar met
het andere uitgemiddeld – de pastoor of de vicaris jaarlijks op te leveren? Was
het, vergeleken met de vaste inkomsten van de zielzorger, maar een klein deel
of vormde het juist een substantieel bedrag? We komen daarmee weer uit bij
de 30 goudgulden die de pastoor van Teroele zei jaarlijks te missen. Voordat
we daar een berekening op loslaten, moet onderstreept worden dat de hoogte
van deze accidentalia – als iedereen tenminste zijn deel betaalde – sterk afhing
van het aantal parochianen. In stadjes en steden met meer dan 1000 zielen
per parochie viel meer binnen te halen dan in een dorp met tien gezinnen.
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In Sneek bijvoorbeeld, waarvan de Sint-Maartensparochie al gauw zowat 2000
zielen telde, kon en moest de pastoor op eigen kosten, vermoedelijk alleen al
op basis van het ‘onwis’, twee kapelaans als persoonlijke assistenten onderhouden, naast wat de twee vaste vicarissen als assistent-zielzorgers daarvan
uitbetaald kregen.19 Ook in de grote dorpen waar de pastoor vroeg of laat
assistentie had gekregen van een juniorpriester of vicaris, deelde laatstgenoemde altijd mee in het ‘onwis’. Voor de financiering van diens levensonderhoud was daar vaak tevoren al rekening mee gehouden.
De verhouding in Teroele
Terug naar Teroele. Hoeveel was 30 goudgulden op het totaal van de
inkomsten die de pastoor in 1543 wel kon boeken? Lastig voor het bepalen
van de verhouding is dat heer Fedda Ockes op dat moment niet al zijn land
aan een pachter verhuurde, maar ongeveer de helft in eigen beheer had. Of
hij zelf zijn koeien molk is onbekend, maar boter, kaas en hooi verkopen
zal hij zeker hebben gedaan.20 Even goed kunnen we – uitgaande van de
pachtprijzen voor het land dat hij wel had verhuurd – de waarde van zijn
zelf gebruikte weiden en hooilanden redelijk schatten. Dan blijkt dat hij uit
zijn 62 pondematen en 30 hoofden grasland ongeveer 1607 stuiver haalde.
Dat is omgerekend in totaal 80 carolusgulden of 57 goudgulden. Zetten
we dat bedrag af tegen de bovengenoemde 30 goudgulden uit het ‘onwis’
die heer Fedda inmiddels elk jaar misliep, dan hebben we een verhouding
van ruwweg 5 staat tot 3. Dat is aanzienlijk, zeker als we rekenen dat de
30 goudgulden opgebracht moesten worden door de bevolking van circa
zeventien stemhebbende boerderijen, met ruw geschat vijf tot zes personen
per boerderij – zo’n 100 parochianen in totaal.
Was het bedrag van 30 goudgulden misschien overdreven hoog? In
Goingarijp, waarvan we niet weten of er ook al niet van enige terugloop
binnen deze inkomstengroep sprake was, werd de opbrengst van de
‘bolpachten en jaargetijde of memorievieringen’ berekend op 10 goudgulden
per jaar, terwijl volgens opgave van de pastoor het algehele totaal – inclusief
dit ‘onwis’ – op 39 goudgulden uitkwam. Hier was dus sprake van een
verhouding van één staat tot vier.21 Het dorp was met zijn 27 stemhebbende
boerderijen iets groter dan Teroele en zal dus – weer uitgaand van een
bezetting van vijf tot zes gezinsleden per boerderij – zo’n 150 inwoners c.q.
parochianen hebben gekend. Het lijkt erop dat we deze ratio van tussen de
1:3 en 1:4 voor de vele kleine dorpen zoals Teroele en Goingarijp voorlopig
wel als minimum mogen aanhouden voor de tijden dat er nog geen protestantse ijveraars als heer Heere Douwes hun boodschap van lastenverlichting
hadden gepredikt. Het is wel zeker dat Teroele niet het enige dorp was waar
in 1543 enorm over het teruglopen van inkomsten uit deze bronnen werd
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geklaagd. Van de vele voorbeelden zijn in elk geval Wergea, Tersoal, Dronryp
en Oldeouwer te noemen. In Wergea wordt aan het slot van het register
gezegd dat ‘… de gemeene man meestepaert ganslyck afftrecken kerckpacht, offer, tijden, jaerwanden, achterdaden ende andere accedentalia als
van oudts is gewoenlyck geweest’.22 In Tersoal werd het offer van de drie
hoogtijden buiten Pasen (Kerstmis, Pinksteren en Allerheiligen) ‘kwalijk’
meer door de 24 of 25 huissteden van de parochie betaald.23 In Dronryp
merkt de vicaris op dat de ‘… tytlicke deelen, die onseker zijn, als alle andre
onwis daer toe behoorende … nu zijn binnen corten jaeren zeer vermindert
bij datse plaegen te westen’.24 In Oldeouwer stelt de pastoor, die zichzelf een
nieuwe man van buiten (‘een vreempt incomelinck’) noemt, dat de losse
inkomsten die voorheen tot de pastorie hoorden zoals ‘… vridachs bolle,
maendaeghs bolle, tijden, achterdaden ende andere’ zeer afgenomen zijn,
zodanig dat er niets meer van naar de kerk wordt gebracht.25 Voor de steden
kan in dit verband de casus Bolsward worden genoemd, waar nuchter werd
vastgesteld dat er groot ‘gebreck’ was in het betalen van de verplichte drie
stuivers van ieder welhebbende burger op Allerheiligen en een blank per
echtpaar op elk van de vier hoogtijdagen.26
Voor tal van parochies wordt daarbij ook verontrust gemeld dat er geen
nieuwe memories worden gevestigd en dat een deel van de oude eeuwige
memories al sinds acht tot tien jaar niet meer worden betaald; of tenminste
dat men al lange tijd bijzonder laks is met betalingen, ‘hetwelk God mag
beteren’.27 Dit met de kanttekening dat eeuwige memories en eeuwige
portiones in diverse dorpen onder de ‘huispachten’ geregistreerd zijn.28 Ook
daarvan wordt dan vaak gezegd dat ze sinds jaren niet meer voldaan zijn.
Deze ontwikkeling lijkt helemaal overeen te komen met het teruglopen na
1535/1540 in de Friese testamenten van de belangstelling voor uitgebreide
arrangementen van gebedsvoorspraak. In de ons bekende laatste wilsbeschikkingen uit de jaren dertig en veertig van de zestiende eeuw vinden we
vrijwel geen nieuwe stichtingen meer voor zielmisvieringen voor de testateurs zelf noch voor reeds overleden familieleden.29
Belang en betekenis
Hoe past dit beeld voor de Friese parochies nu in een groter geheel? Voor
de Noordelijke Nederlanden zijn bij gebrek aan bronnen en belangstelling
weinig studies over dit thema voorhanden. Voor de Duitse landen en
Engeland is, afhankelijk van bronnenoverlevering per regio, wel iets meer
bekend. In Mecklenburg bijvoorbeeld besloegen het offergeld en de stoolrechten in de steden Wittenburg en Mölln niet minder dan 60 tot 70% van
de inkomsten van de pastoor, terwijl op het platteland genoemde betalingen
in de regel daarvan ongeveer 40 tot 60% omvatten.30 Dat is naar verhouding
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meer dan in Friesland. Terzijde zij dan opgemerkt dat de zielenherders in
de volkrijkere, stedelijke parochies logischerwijs meer afhankelijk waren van
het ‘onwis’ dan hun collega’s in de dorpen. Dit beeld vinden we bevestigd
voor pastorieën in Göttingen (St. Johanniskirche) en Londen (de parochie
van St. Magnus bij de London Bridge), waarvoor gedetailleerde inkomstenoverzichten bewaard zijn gebleven. In het eerste geval is sprake van
53% van de gezamenlijke inkomsten van de pastoor, vóór het begin van de
jaren twintig van de zestiende eeuw toen de lutherse reformatie er voet aan
de grond kreeg.31 In genoemde Londense parochie besloegen de offergaven
zelfs 83% van het totaal (88 lb. op 105 lb.). In de luthers geworden gebieden
in Duitsland leidde deze situatie na circa 1525 in sommige steden tot
grote problemen, omdat vele gelovigen niet meer wilden betalen voor wat
voorheen als de toediening der sacramentaliën werd gezien. Landsheerlijke
‘Kirchenordnungen’ moesten voor zulke problemen een oplossing bieden.32
Het is hier niet de plaats om nader op deze ontwikkeling in te gaan. De
situatie in Friesland vraagt eerst om toetsing in naburige gewesten, voor
zowel de steden als het platteland.33 Wat betreft de verschillende onderdelen van het ‘onwis’ lijkt het aannemelijk dat vooral de inkomsten uit de
‘dodencultus’ snel zijn teruggelopen.34 Dit niet alleen omdat de parochianen
niet meer voor oude ‘eeuwige’ verplichtingen ten aanzien van eenmaal
gevestigde jaargetijden van voorouders wilden betalen, maar ook omdat ze
weinig nieuwe zielmissen stichtten of de viering ervan in de tijd beperkten.
De neergang in het offeren en het belonen van de pastoor voor geleverde
heilsdiensten lijkt zich niet overal zo snel te hebben doorgezet als in
Teroele. Los daarvan moet men bedenken dat tegenover de terugloop van
de inkomsten uit het ‘onwis’ een toename stond – juist in Friesland waar
geestelijken nog over complete boerderijen en landcomplexen beschikten –
van de opbrengsten uit landpachten en eigen exploitatie, als gevolg van de
algemene prijsstijging van pachten en landbouwproducten.
Met dit alles is niet beweerd dat de Friese parochianen in 1540 in
meerderheid reformatorische sympathieën hadden. De hierboven gepresenteerde gegevens doen echter wel veronderstellen dat vele doorsneeparochianen geïnteresseerd waren in het verlicht worden van de hoge lasten
die met het rijke roomse leven van vóór Luther en Erasmus verbonden waren.

a
Noten
1 BB, 926-927. 2 Ozment, The Reformation in the Cities, 47-60; Zijlstra, Om de ware
gemeente, 33, 55-57. 3 Post, Kerkelijke verhoudingen, 71-76. Voor een korte schets
van de inkomsten van een middeleeuwse pastoor, gebaseerd op de documentatie

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 173

13-11-14 13:45

174

J.A. (HANS) MOL

over vier aan de johannieter commanderij van Haarlem onderhorige dorpskerken,
zie het nog steeds leesbare opstel van S. Muller Fzn., ‘Een middeleeuwsche dorpspastorie’, 271-276. 4 Bogaers, Aards, betrokken en zelfbewust, 254-255. 5 RvdA; voor een
toelichting op het belang van deze bron, zie: Mol, Leuwarderadeels Aenbrengh, 9-14.
6 Mol en Van der Meer, ‘Inleiding’, 52 (bijlage 2). 7 BB, 929 (Nyemeer) en 929-934 (St.
Nicolaasga). 8 BB, 695-696. 9 BB, 698-699; 728-729. 10 De ligging van dit corpus
kunnen we, op basis van de gegevens uit de stem- en floreencohieren, precies in
beeld krijgen op de hisgis-site; www.hisgis.nl. 11 Vergelijk de analyse van de pachtprijsverhoging in het artikel van Merijn Knibbe in dit jaarboek. 12 BB, 194. 13 Petke,
‘Oblationen, Stolgebühren und Pfarreinkünfte’, 43. 14 Kuys, Kerkelijke organisatie
bisdom Utrecht, 68, 115; Petke, ‘Oblationen, Stolgebühren und Pfarreinkünfte’, 26-27.
15 BB, 890-892. 16 Mol, ‘Friezen en het hiernamaals’, 192. 17 Uitvoeriger hierover:
Mol, ‘Friezen en het hiernamaals’, 189 e.v. 18 Via de trefwoorden memori(e) en eeuwig
(eeuwich) deel zijn ze eenvoudig op te sporen in het digitale bestand van de Beneficiaalboeken. 19 Hallema, ‘Collatie pastoors- en dekenofficie’; zie ook de nieuwe editie
van de ‘pastoers koerbrieff’ uit 1507 in de Snitser recesboeken, nr. 3199. 20 Over de
Friese pastoors als boer, zie: Spahr van der Hoek, ‘Ald-fryske pastoar’. 21 BB, 913: ‘soo
heeft die pastoor van die gemeente daerthoe boven bolpachten ende anniversaria
wel wairdich thyen g. floreenen’. 22 BB, 231. 23 BB, 242. 24 BB, 659-660. 25 BB,
941. 26 BB, 545. Als we dit, uitgaande van een bevolking van ca. 500 gezinnen, over de
duim uitrekenen zouden we alleen voor het offer uitkomen op 500 x (3 + 3 [4 x 3/4])
= 3000 stuivers = 150 carolusgulden voor de vier hoofdpriesters samen. We hebben
het dan nog niet over de stoolrechten en de teruglopende inkomsten uit zielmissen.
27 Makkum (BB, 584-585); Nijland (BB, 813-814); Sonnega (BB, 1003); Oldeholtwolde
(BB, 1026); en Steggerda (BB, 1056). 28 Zo bijvoorbeeld voor Pingjum (BB, 602-603)
en Marssum (BB, 691). 29 Mol, ‘Friezen en het hiernamaals’, 198, 207-20. 30 Petke,
‘Oblationen, Stolgebühren und Pfarreinkünfte’, 45. 31 Ibidem, 50; Little, ‘Personal
Tithes’, 76. 32 Stupperich, ‘Die Neuordnung der Kirchenfinanzen im Zeitalter der
Reformation’, 627-635. 33 De cijfers en gegevens die Llewellyn Bogaers voor Utrecht
heeft verzameld in haar hierboven al aangehaalde recente dissertatie over de verwevenheid van cultuur en religie in Utrecht tot 1600 lijken daartoe een aanzet te bieden.
Over de interpretatie ervan verschil ik echter sterk van mening met de auteur. Het is
hier echter niet de plaats daar uitgebreid op in te gaan: Bogaers, Aards, betrokken en
zelfbewust, 252-255, 673-677. 34 Dit patroon lijkt zich overal te hebben voorgedaan,
ook in de landen waar de Moederkerk in de zestiende eeuw bleef bestaan dan wel zich
tijdelijk wist te herstellen. Enige jaren geleden is voor Gloucesterhire in Engeland nog
eens onderstreept dat ook tijdens de katholieke restauratie onder Edward en Mary in
de jaren na 1547 het aantal testamenten met legaten voor zielmissen en gebeden voor
de doden zakte van 14,9% naar 0,2%: Litzenberger, ‘Gloucestershire wills’, 269.
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De geestelijken van 1543
Cijfers over studie en afkomst
OT T O R OEME L I N G

Door de politieke omwentelingen in de Noord-Nederlandse gewesten zijn
veel zaken op het terrein van de religie in de tweede helft van de zestiende
eeuw ingrijpend veranderd. Voordien bepaalde de rooms-katholieke
godsdienst met parochiekerken, kloosters, priesters en monniken het
beeld in de samenleving. Godsdienstige minderheidsgroeperingen werden
niet getolereerd of zelfs vervolgd, zij het niet in elk gewest even streng.
Na de Reformatie werd de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst
overal verboden en was alleen de ‘gereformeerde’ godsdienst officieel
toegestaan.1 Andere groeperingen als de doopsgezinden werden in de regel
gedoogd.
De nieuwe situatie vroeg uiteraard om nieuwe voorgangers. De priesters
die tot de omwentelingen de diensten hadden vervuld, gingen slechts voor
een betrekkelijk klein deel over naar de nieuwe leer. Zij werden – meestal na
een kerkelijk examen – als predikant in hun gewezen parochie toegelaten,
dan wel overgeplaatst naar een andere gemeente.2 De meeste predikanten
werden aangetrokken; desondanks kon de behoefte aan goed opgeleide
nieuwe zielenherders aanvankelijk geenszins worden gedekt. Mede om
daarin te voorzien, richtten de verschillende gewesten allengs universiteiten op. De eerste was die van Leiden (1575), de tweede die van Franeker
(1585). Daarna volgden Groningen (1614) en Utrecht (1636). In Overijssel
kwam te Deventer in 1630 het Atheneum Illustre tot stand. Een zelfde
academische opleiding zonder promotierecht werd opgericht in Amsterdam
in 1632. Gelderland kreeg in 1648 een eigen universiteit te Harderwijk,
terwijl Drenthe en Zeeland zonder eigen instelling voor wetenschappelijk
onderwijs bleven. Voor Drenthe kon men echter terecht in het nabijgelegen
Burgsteinfurt, waar een tijdlang een hogeschool bestond.
Deze instellingen hadden uiteraard een breder profiel dan alleen het
godsdienstige. Maar de band met de overheid was vooral op het religieuze
vlak hecht. De financiering van de universiteiten verliep zonder grote
problemen. Voor de huisvesting maakte men gebruik van leeggekomen
kloostergebouwen zoals in Franeker en Groningen. De lopende uitgaven,
grotendeels personeelslasten, werden bekostigd uit de opbrengsten van de
in beslag genomen kloostergoederen.3 De salarissen van de hoogleraren
konden op die manier gemakkelijk worden betaald. Dat gold ook voor
het traktement van sommige predikanten, met name in plaatsen waar het
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patronaatsrecht van de parochiekerk voordien in het bezit van een klooster
was. Door deze wijze van financiering hield de overheid, die uiteraard ook
de curatoren van de universiteit benoemde, grip op de opleiding van de
predikanten. De nieuwe predikanten hadden vrijwel zonder uitzondering
theologisch onderwijs gevolgd aan één of meer protestantse universiteiten.
De toelating tot het ambt viel onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke classes – regionale verbanden van gemeenten. Een gegadigde voor
een predikantsplaats in het gewest meldde zich bij een van de classicale
vergaderingen en verzocht daar een voorbereidend (preparatoir) examen
te mogen doen. Na hiervoor te zijn geslaagd, was hij beroepbaar. Zodra hij
een beroep van een gemeente had ontvangen, meldde hij zich wederom bij
de classis, nu om definitief (peremptoir) te worden geëxamineerd. Voldeed
hij aan de eisen, dan werd het beroep goedgekeurd, tenzij er nog andere –
bijvoorbeeld morele – bezwaren naar voren kwamen. Na deze goedkeuring
werd de kandidaat als volwaardig lid van de classis toegelaten en kort daarop
door enkele collega’s in zijn gemeente bevestigd. Dat was de gebruikelijke
gang van zaken. Kernpunt was dat predikanten voortaan een wetenschappelijke opleiding hadden genoten en blijk gaven van een juiste theologische
stellingname.
Vergeleken met de situatie in de voor-reformatorische tijd was dit een zeer
wezenlijke verandering. Lang niet alle geestelijken waren toen geschoold
aan wetenschappelijke instituten. Welk deel van de priesters in de vijftiende
en zestiende eeuw een academische opleiding had genoten, is een vraag die
voor verschillende Noord-Nederlandse gewesten al vaker is opgeworpen,
Daarbij moeten we bedenken dat priesters of aspirant-priesters die een
universiteit wilden bezoeken, vanouds alleen in het buitenland terecht
konden. De dichtstbijzijnde universiteiten waren die te Keulen, Leuven
en Rostock, al werden er ook verder weg gelegen instellingen in Frankrijk
en Italië bezocht. Voor Friesland en Groningen is deze kwestie systematisch onderzocht door wijlen Samme Zijlstra. Een van de bronnen die hij
raadpleegde, waren de Beneficiaalboeken, die een overzicht geven van alle
kerkelijke eigendommen gekoppeld aan beneficies en lenen. Deze notitieboeken zijn – zoals bekend – niet compleet overgeleverd en dekken dus niet
alle grietenijen en steden in Friesland.4 Bij de grietenijen waar ze wel zijn
overgeleverd, ontbreken de opgaven van een negentiental dorpen.
Het totale aantal beneficies in Friesland rond het midden van de zestiende
eeuw kan worden geschat op tenminste 860, waarvan ruim 740 (maximaal
757) op het platteland en 120 in de steden.5 Deze aantallen kunnen aan de
hoge kant zijn, omdat sommige beneficies onder meer dan één naam in de
lijsten kunnen voorkomen. Bovendien waren reeds vóór 1543 een aantal
lenen verenigd of toegevoegd aan de pastorie, omdat zij ieder voor zich geen
redelijk levensonderhoud voor een priester opleverden. De Beneficiaal-
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boeken bevatten enkele voorbeelden daarvan. Niettemin bestaat de indruk
dat deze aantallen een tamelijk betrouwbaar beeld geven.
Hoe representatief zijn nu de gegevens in de Beneficiaalboeken? Het is
de vraag of de hierin opgenomen opgaven een betrouwbaar beeld van de
werkelijke situatie geven. Zijlstra noteerde voor de provincie Friesland 540
beneficies, waarvan de bedienaren echter niet altijd met name genoemd
worden. Dat zou betekenen dat van in totaal 860 beneficies slechts ongeveer
tweederde in de Beneficiaalboeken wordt vermeld. Met deze gegevens
moeten we het hier doen. In veel gevallen wordt bovendien de naam van
de bezitter van de beneficie niet genoemd. De overige vermeldingen
betreffen 173 personen waarvan alleen de voornaam wordt genoemd, en
204 waarvan zowel de voornaam als het patroniem en/of de familienaam
worden vermeld.6 Het gaat in totaal dus om 377 personen, ofwel 44% van
het totaal. Waar geen namen bekend zijn, kan de vraag of de bedienaar van
een beneficie een universitaire vorming heeft genoten uiteraard niet beantwoord worden.
Een eigen telling van de gegevens in de Beneficiaalboeken levert 386
namen op. Daaronder bevinden zich zes kosterijen die kennelijk niet door
geestelijken werden bediend. Voorts bevat de opgave van drie dorpen in
Ferwerderadeel (Jislum, Lichtaard en Wanswerd) gegevens uit 1564 en niet
– zoals alle anderen – uit de jaren 1542-1544. Laten we deze gegevens buiten
beschouwing, dan resteren 376 beneficies, waarvan vijftig in de steden. De
verdeling over de drie landsdelen is: Oostergo 115 (waarvan Leeuwarden
achttien), Westergo 186 (waarvan Franeker, Harlingen, Sneek en Bolsward
32) en Zevenwouden 75. Dit betreft ongeveer de helft van het aantal lenen
in Oostergo en Westergo, maar slechts een kwart in Zevenwouden. Het Bildt
en de eilanden zijn daarbij eveneens buiten beschouwing gelaten. In tabel
1 wordt voor iedere grietenij aangegeven hoeveel bedienaren met name
worden vermeld en hoe dit aantal zich verhoudt tot het (benaderde) aantal
lenen.
De vraag is nu wat de Beneficiaalboeken kunnen onthullen over de
opleiding van de genoemde priesters. Van 159 bedienaren wordt alleen de
voornaam, van 217 voornaam en patroniem vermeld. Teneinde een betere
identificatie mogelijk te maken, ben ik nagegaan of uit andere bronnen
meer patroniemen en/of familienamen kunnen worden afgeleid. Dat bleek
bij 62 van hen mogelijk te zijn; bij vier personen is de identificatie niet zeker.
Bij nog eens zeventien voornamen vermelden de Beneficiaalboeken een
universitaire titel, van één persoon is de titel op een andere manier bekend.
Van 33 in de Beneficiaalboeken vermelde geestelijken is de inschrijving
aan een universiteit bekend; zeventien daarvan komen later met een titel
voor. Bij tien anderen is identificatie niet zeker. Niet alle studenten komen
bovendien met hun titel in de Beneficiaalboeken voor. Het totaal aantal
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Tabel 1: (Geschatte) aantallen lenen per grietenij en stad, en de aantallen met name genoemde
Bijlage 1: (Geschatte) aantallen lenen per grietenij en stad, en de aantallen met name genoemde
bedienaren van beneficies, volgens de Beneficiaalboeken (k = kosterij)

bedienaren van beneficies, volgens de Beneficiaalboeken
k = kosterij
Oostergo
Leeuwarderadeel
Tietjerksteradeel
Idaarderadeel
Rauwerderhem
Ferwerderadeel
Oostdongeradeel
Westdongeradeel
Dantumadeel
Achtkarspelen
Kollumerland
Smallingerland
Totaal

lenen
36 (37?)
20 (21?)
13
11
23 + 1 k.
20 (21?)
20
17 (18?)
16
15
8
199 (203?) + 1 k.

personen
9
1
8
11
13 1
9
15
10
10
4
7
97

Westergo
Wonseradeel
Barradeel
Menaldumadeel
Baarderadeel
Hennaarderadeel
Wymbritseradeel
Hemelumer Oldeferd
ontbr. Franekeradeel
Totaal

lenen
65 (66?)
24
36 (37?)
40 (41?)
31 (32?)
61 (62?)
25
25 (26?) + 1 k.
307 (313?) + 1 k.

personen
41
11
24
25
20
322
7

Zevenwouden
Doniawerstal
Utingeradeel
Haskerland
Lemsterland
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Opsterland
ontbr. Gaasterland
ontbr. Aengwirden
ontbr. Schoterland
Totaal

lenen
28 + 2 k.
14
10 (12?)
15
19
55 (59?)
18
29 (30?)
4
22
214 (221?) + 2 k.

personen
23
9
1
14
7
18
3

160

75

1
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Friesland totaal
Oostergo
Westergo
Zevenwouden
Totaal

lenen
199 (203? + 1 k.
307 (313?) + 1 k.
214 (221) + 2 k.
720 (737?) + 4 k.

Bildt en de eilanden
Het Bildt
Vlieland
Terschelling
Ameland
Schiermonnikoog
Totaal

lenen
3
2
5 + 1 k.
3
1
14

179

personen
97
160 (incl. 6 k.)
75
332 (incl. 6 k.)

geestelijken die hebben gestudeerd komt daarmee op veertig tot vijftig. Op
een totaal van 277 is dit zo’n 14 tot 18%. Benadrukt wordt nogmaals dat
uitsluitend is uitgegaan van personen waarvan voornaam en patroniem en/
of familienaam bekend zijn. Naar mijn mening is het – een enkele uitzondering daargelaten – niet mogelijk geestelijken van wie alleen de voornaam
bekend is te koppelen aan een studenteninschrijving.
Kunnen we op grond van deze namen iets zeggen over de afkomst van de
betrokkenen, met name of zij uit adellijke families dan wel het stadspatriciaat of – iets ruimer – uit ‘betere’ kringen stamden? Degenen die alleen bij
hun voornaam bekend zijn, moeten hierbij uiteraard buiten beschouwing
blijven. Van de overige 277 personen van wie patroniem of familienaam
bekend zijn, valt het grootste deel helaas af. Slecht enkele personen zijn
op grond van hun patroniem bij een bepaalde familie thuis te brengen.
Verreweg de meesten moeten het zonder genealogische context stellen,
zodat over hun sociale herkomst niets te zeggen is. Tabel 2 vat het antwoord
op deze vraag samen aan, overigens met behulp van vrij ruwe indelingscriteria. Daaruit blijkt dat slechts 29 personen (ruim 10%) te relateren zijn aan
de ‘betere’ kringen. Daarvan behoorde ruim de helft (bijna 6%) tot adellijke
families of het stadspatriciaat. Zevenwouden is daarbij slechts met twee
personen vertegenwoordigd.
Deze uitkomst benadert het resultaat van een eerdere steekproef met
priestergegevens uit vier grietenijen: bij 11% van de geestelijken is een
familienaam bekend; ongeveer een derde daarvan is gerelateerd aan (semi-)
adellijke families of het stadspatriciaat. De uitkomsten voor de steden
in Friesland zijn zeker niet hoger. Het beeld is echter verre van compleet,
omdat veel pastorieën bediend werden door kloostergeestelijken, over wier
herkomst vrijwel nooit iets blijkt.7

1
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Bijlage
van in de Beneficiaalboeken
genoemde
priesters,
dieworden
geachtuit
kunnen
worden uit
Tabel 2: Namen
van2:
inNamen
de Beneficiaalboeken
genoemde priesters,
die geacht
kunnen
de
de ‘betere’
kringen
zijn geweest.
‘betere’ kringen
afkomstig
te zijn afkomstig
geweest (* te
= adel)
* = adel

Oostergo
Leeuwarden Oldehove

Leeuwarderadeel: Wirdum
Tietjerksteradeel: Suawoude
Idaarderadeel: Grouw
Rauwerderhem: Sibrandaburen
Achtkarspelen: Buitenpost
Kollumerland: Kollum
Kollumerland: Westergeest
Subtotaal 12
Westergo
Franeker
Harlingen
Wonseradeel: Idsegahuizen
Wonseradeel: Engwier
Wonseradeel: Witmarsum
Menaldumadeel: Dronrijp

naam
* Ydts Mintima
* Mr. Upko van Burmania
* Mr. Jacobus Canter
* Joyt Gerckesz Jantziema
* Kempo Unia
Jouta Wyertsz. Briontsma

Nanne Hoytesz
*Oege Rouckema
Ludolphus Folkeri Papema
Aebe (Mellema?)
Juw Aesgema
Hedde Harckema

naam
Sybrant Sickes a Rispens
*Jan Gerbranda
*Goslick Herema
Hessel Tyaersma
Sytthie Hannema
*Mr. Wybrant Albada
*Gosse Scheltesz Roorda
Baarderadeel: Weidum
*Mr. Tzaling Hottinga
Baarderadeel: Bozum
*Mr. Edo Walckama
*Tako van Walta
Hennaarderadeel: Welsrijp
Mr. Douwe Pietersz Meylama
Hennaarderadeel: Hennaard
Mr. Pieter Albertsz Franckena
Wymbritseradeel: Oudega
*Jelmer Aggesz Broersma
Wymbritseradeel: Heeg
Haringh Wybesz Poppinga
Hemelumer Oldeferd: Koudum *Aesge Galama
Subtotaal 15
Zevenwouden
naam
Doniawerstal: Langweer
*Ydsert Janckesz Douma
Utingeradeel: Akkrum
Fedde Sytziema
Subtotaal 2
Totaal 29

officie
vicaris
sacrista
prebendaris
prebendaris
prebendaris
pastoor
pastoor
pastoor
prebendaris+
vicaris
prebendaris
vicaris
officie
prebendaris
prebendaris
pastoor
pastoor
prebendaris
pastoor
officiant
pastoor
pastoor
prebendaris
pastoor
pastoor
pastoor
student prebende
prebendaris
officie
prebende
vicaris

1
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Conclusie
Welke conclusies kunnen we nu aan onze korte analyse verbinden?
Bedenken we nogmaals dat de Beneficiaalboeken geen volledige registratie
van de geestelijke lenen in Friesland bevatten. Slechts omstreeks tweederde
ervan (540) wordt op enigerlei wijze genoemd. Bij 376 wordt de naam
van de bezitter vermeld en daarvan zijn er – na aanvullingen uit andere
bronnen – 277 waarvan een patroniem en/of familienaam kan worden
vastgesteld. Verreweg het grootste gedeelte betreft patroniemen. Slechts
voor 29 personen worden min of meer traceerbare familienamen gegeven.
We zagen verder al dat van veertig tot vijftig (van de 277) personen kan
worden vastgesteld dat zij op enigerlei wijze een universitaire studie hebben
gevolgd; een studie die zij niet altijd zullen hebben afgerond. Daarmee
komt de uitkomst op maximaal 18%. Deze resultaat wijkt sterk af van het
door Zijlstra berekende cijfer van maximaal 34,7%. Eenzelfde conclusie
kan worden getrokken uit de gegevens die zijn ontleend aan registers van
wijdelingen in het bisdom Utrecht 1505-1518, uit de gepresenteerde kandidatenlijsten voor beneficies die in 1525 aan het Hof van Friesland werden
voorgelegd, en uit de institutieregisters van de proost-aartsdiaken van Sint
Marie te Utrecht uit de zestiende eeuw (zie tabel 3). Het blijft voor mij dan
ook onduidelijk waarop Zijlstra zijn hogere uitkomsten baseerde. Een deel
van het verschil kan mogelijk verklaard worden uit onjuiste identificaties
van Friese studenten met bepaalde geestelijken, maar dat verklaart naar
mijn idee lang niet alles.
Is de uitkomst van de analyse van de Beneficiaalboeken teleurstellend?
Het is jammer dat deze geen volledige registratie bevatten en zich vaak
beperken tot alleen de voornamen van de bezitters van de beneficies. Aan de
andere kant: een bron als deze – hoe incompleet ook – is uniek en verschaft
veel personalia die op andere wijze niet bekend zouden zijn geweest. Een
half ei is beter dan een lege dop.

Tabel 3: Vergelijkingen met andere bronnen

Bijlage 3: Vergelijkingen met andere bronnen
bronnen
Wijdelingen 1505-1518
Presentaties 1525
Beneficiaalboeken
1543
Oostergo register 1590
Instituties 16de eeuw
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totaal
319
176
376

zeker
27.3%
22.3%
14.4%

116
73

11.5%

Roemeling
zeker + wsch.
30.8%
24.8%
18.0%
18.0%

zeker
44.4%
31.2%
28.6%

Zijlstra
zeker + wsch.
51.9%
44.3%
34.7%

16.4%
16.4%

21.6%
27.4%
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n
Noten
1 Uitvoerig over de overgang naar de nieuwe leer: voor Friesland: Bergsma, Tussen
Gideonsbende en publieke kerk; voor Groningen: Roemeling, ‘De provincie Groningen’,
186-200; Schroor en Knottnerus, ‘De opstand 1568-1594’, 107-114; Knottnerus,
‘Naweeën van de Reformatie’, 172-182; en voor Drenthe: Bergsma, ‘Zij preekten
voor doven’. 2 Voor de drie noordelijke provincies: in Friesland telden wij er slechts
zeventien: Roemeling, Heiligen en heren, 324. In Groningen kan buiten de stad
gerekend worden op ongeveer 150 parochies; van 75 is de laatste pastoor onbekend.
Van de overige 75 gingen er 25 over naar de Reformatie. Van de eerst bekende predikanten in 101 gemeenten waren er 28 (mogelijk 32) eerder priester, deels afkomstig
van buiten het gewest: Roemeling, ‘De provincie Groningen’, 192-195. In Drenthe
werden tien pastoors (iets minder dan een derde) en één vicarius predikant: Bergsma,
‘Zij preekten voor doven’, 118. 3 Voor de ordonnanties tot betaling in Friesland:
Tresoar, Leeuwarden, Archief Bestuursinstellingen 1580-1795 nrs. 2674 e.v. 4 Niet
overgeleverd zijn de inventarisaties voor de grietenijen Aengwirden (4 beneficies),
Franekeradeel (25 [mogelijk 26]), Gaasterland (29 [30]) en Schoterland (22), alsmede
de steden Dokkum (6), Hindeloopen (7), IJlst (3), Sloten (4), Stavoren (8) en Workum
(16) . Rond het midden van de zestiende eeuw betreft dit voor de steden dus 44
en voor het platteland 80 (mogelijk 82) beneficia. Daarbij dient nog een dertigtal
beneficia in niet-vermelde parochies in de overige grietenijen gevoegd te worden,
zodat het totaal uitkomt op 154 (mogelijk 156). Ook in de parochies die wel in de
Beneficiaalboeken voorkomen, zijn de gegevens niet altijd compleet. Waren alle
opgaven bewaard gebleven, dan zouden van er gegevens over ruim 690 (540 + 154)
lenen beschikbaar moeten zijn. Dat is niet meer dan 80% van totaal van 860 lenen.
5 Roemeling, Heiligen en heren, bijlage 9. 6 Zijlstra, Het geleerde Friesland, 79. 7
Gegevens ontleend aan Roemeling, Heiligen en heren, passim. 8 Excl. 1564. 9 Incl.
Osingahuizen.
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Nedersaksische elementen in de Stellingwerver
Beneficiaalboekteksten
H EN K B LO E MH O F F

De Beneficiaalboeken bevatten niet alleen belangwekkende historische
gegevens uit de eerste helft van de zestiende eeuw, maar vormen ook een
rijke taalkundige bron. De teksten tonen nogal wat bijzondere woorden,
woordvormen en constructies die van het huidige taalgebruik afwijken. Er
staan ook diverse toponymische gegevens in, die vaak de oudste of bijnaoudste vormen van met name terreinnamen betreffen. Een eerste blik op
de tekst kan al verrassend zijn. De lezer komt woorden tegen die over het
algemeen goed te doorzien zijn. In andere gevallen vragen woorden om een
nadere analyse van vorm of betekenis. Bijzonder is dat ook een klein deel
van de tekst in het Fries gesteld is.
In zijn werk over de verdringing van het Fries als schrijftaal door het
Nederlands tijdens vooral de zestiende eeuw vermeldt O. Vries dat van slechts
zo’n zes dorpen opgaven in de Friese taal te vinden zijn.1 Het is denkbaar dat
het er oorspronkelijk meer waren, aldus de auteur, maar wellicht hebben de
desbetreffende grietmannen het wenselijk gevonden geen Friese tekst door
te sturen naar het Hof in Leeuwarden, maar een vertaling in het Nederlands.
Het Hof functioneerde in de zestiende eeuw immers uitsluitend Nederlandstalig. Ook de Friese Staten functioneerden Nederlandstalig, in elk geval in
hun uitoefening van het centraal gezag. Alleen in de onderlinge correspondentie en losse aantekeningen werd het Fries nog wel eens gebezigd.
Het was dus gebruikelijk dat men zich in het Nederlands tot het Hof
richtte. In het geval van de Beneficiaalboeken gebeurde dat ‘getrapt’,
namelijk via de grietman, omdat hij als regionale autoriteit de tussenschakel
naar het Hof was. Treffend in dit verband is de opmerking van Vries dat de
opgave met betrekking tot de stukken land die de patroon van Blija toebehoorden door de respondent in het Nederlands zijn gesteld, maar dat zijn
klacht aan de grietman, namelijk dat een bepaalde gebruiker geen huur
betaalde, in het Fries geschreven is. We zien hier een duidelijke verdeling
tussen het functioneel gebruik van het Nederlands enerzijds en dat van de
regiotaal anderzijds.
Gezien de bescheiden plaats die het Fries inneemt in de teksten van de
Beneficaalboeken ligt het niet direct voor de hand dat men zich naar het
Hof toe nog van een andere regionaal bepaalde taal zou bedienen, in casu
het Stellingwerfs. Van een Stellingwerfse tekst in de Beneficiaalboeken valt
inderdaad ook niet te spreken. Maar er zijn toch voldoende redenen om
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stil te staan bij de taal van de tekstdelen die Stellingwerf betreffen. Daarin
zijn namelijk verschillende Nedersaksisch/Stellingwerfse elementen aan te
wijzen. In het volgende wordt een aantal bijzonderheden gedemonstreerd
en van de nodige opmerkingen voorzien. Daarmee wordt het belang van het
materiaal, impliciet of expliciet, onderstreept.
Opmerkelijke woordvormen
De Stellingwerver tekstdelen vertonen vrij veel woorden met het cluster …
olt of …old, in woorden als holt ‘hout’, gold ‘goud’, old ‘oud’ en wold ‘woud’.
We moeten daarbij bedenken dat holt en gold teruggaan op een oorspronkelijke …ol{t,d}-combinatie, terwijl wold en old teruggaan op een eerder
al{t,d}-cluster. In het Oudnederlands, dat wil zeggen in Frankische dialecten
die werden gesproken in het gebied zuidelijk van de Rijn en westelijk van de
Veluwe (tot het IJ), was de a in ald, wald etc. tot o geworden. Aan het eind
van de Oudnederlandse periode, in de twaalfde eeuw, is de l in de ol{d,t}combinatie gevocaliseerd, zodat ou ontstond. Het maakte daarbij niet uit of
nu ol{d,t} uit een oorspronkelijk ol{d,t}- dan wel uit een al{t,d}-cluster voortgekomen was. Men denkt dat de verandering van ol in ou in het zuidwesten
van het Nederlandse taalgebied is begonnen. In het zuidelijke en westelijke Middelnederlands, een taalfase die men laat aanvangen in het begin
van de dertiende eeuw, vinden we dus, door vocalisering van de l, hout uit
holt, sout uit salt via solt, etc. De (noord)oostelijke middeleeuwse dialecten
komen weliswaar uit het Oudsaksisch voort, maar in de Nederlandse traditie
worden ze vaak oostelijk Middelnederlands genoemd, al noem ik ze graag
ook Middelnederduits of Middelnedersaksisch. Ze hebben, anders dan
de westelijke en bijna alle zuidelijke dialecten, tot op de dag van vandaag
de ol{d,t}-combinatie bewaard. Bovendien vinden we, hoofdzakelijk in de
Achterhoek, ook nog de al{d,t}-variant, zoals in zalt ‘zout’, kald ‘koud’. Oostelijke teksten uit Nederland in de periode 1200 tot 1500 laten in het normale
geval de …old c.q. …olt-combinatie zien en af en toe ook het al{d,t}-cluster,
in tegenstelling tot de westelijke en bijna alle zuidelijke dialecten uit die
tijd.
Bijzonder in dit verband is nu dat teksten uit het noorden en oosten die
in de huidige beleving als Nederlands aandoen en stammen uit de periode
die direct op de Middeleeuwen aansluit, nog vaak de ol{d,t}-combinatie
laten zien. Dat geldt voor teksten uit de zestiende en de zeventiende eeuw,
en bepaald ook voor de Beneficiaalboekteksten, dus uit de eerste helft van
de zestiende eeuw. We zien in de Stellingwerver Beneficiaalboekteksten in
taalhistorisch relevante woorden bijna steeds de ol{d,t}-combinatie. Het
westelijke grafeem ou, dat de tweeklank ou (vgl. mouw) tot uitdrukking
brengt, doet zich maar in zeer beperkte mate voor.
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Laten we eerst eens kijken naar het woord oud zelf. De variant old en
de verbogen varianten komen bijna 130 maal voor. Datzelfde woord maar
nu met ou noteerde ik slechts één keer. Voor de totale tekst ligt het aantal
vermeldingen met old op zo’n 590 en de oud-vermeldingen komen op zo’n
60, waarvan dus maar één uit de Stellingwerven. Het woord ouders, met het
grafeem ou dus, telde ik één keer, olders daarentegen drie keer. Heeft old ten
opzichte van oud zo goed als het alleenrecht in het tekstdeel dat de Stellingwerven betreft, ook gold(en) ‘goud(en)’ telde ik daarin 35 keer en goud(en)
maar twee keer. Voor overig Friesland ligt dat opnieuw anders: over het
totaal scoort ou zo’n 490 keer, de ol-combinatie 400 maal.
Deze tellingen zeggen iets over de mate waarin de schrijftaal meer of
minder oostelijk gekleurd is. De aanpak komt uit de methode die ontwikkeld
werd door een aantal Nederduits georiënteerde taalkundigen, onder wie de
eerdere hoogleraar Nedersaksisch aan de Groninger universiteit Hermann
Niebaum en de Duitse taalkundige Robert Peters. Zij en anderen onderzochten de mate waarin bepaalde tekstkenmerken in Middelnederduitse
teksten voorkomen. In 2014 verschijnt er zelfs een atlas van het Middelnederduitse schrijftaallandschap.2
Door vergelijking met andere teksten kunnen we leren over regionale
positie, achtergronden en wording van het gebruik van het ambtelijk
Nederlands in Friesland. Dat valt te illustreren door terug te keren naar de
ol{d,t}- / ou{d,t}-tegenstelling. In hun schets van de dialectkenmerken van
Middelnederlandse teksten noemen M. van der Wal en C. van Bree de ee uit
bijv. breve ‘brief’ en zelen ‘zielen’ oostelijk, en zo ook ol dan wel al in wolde,
solde, alderen, in plaats van woude, soude, ouderen.3 Van der Wal en Van Bree
rapporteren echter niet over de mate waarin die voorkomen in teksten. We
beschikken dus niet over gebruikstabellen of andere beschrijvingen waaraan
we bepaalde taalkenmerken in de Beneficiaalboekteksten kunnen toetsen
voor wat betreft de intensiteit waarmee ze zich toentertijd voordeden. Er
bestond in de tijd waarin de teksten van de Beneficiaalboeken tot stand
kwamen geen ‘standaard’-spelling. Er werd wel geschreven volgens bepaalde
gangbare tradities. Pas in de tweede helft van de zestiende eeuw verschenen
er in het westen en zuidwesten van het Nederlandse taalgebied geschriften
over de juiste, gewenste spelling. In het bekende woordenboek Nederlands
– Latijn van Cornelis Kiliaan (1574) is het uitgangspunt overigens diens
eigen Brabants. De Brabants getinte Antwerpse Liesveldtbijbel (1526) bleef
tot de komst van de Statenvertaling de meest gebruikte volkstalige Bijbel,
althans in het zuiden en westen. Hendrick Spiegels bekende Twe-spraack
van de Nederduitsche Letterkunst van 1584 is op het Amsterdams gebaseerd
en Joos Lambrechts Nederlandsche spellijnghe van 1550 op diens eigen taal
van Brugge. Pas na de val van Antwerpen in 1585, met het vertrek van vele
zuiderlingen naar het noorden en in het bijzonder met het ontstaan van de
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Republiek der Verenigde Nederlanden, kon zich een nieuwe, gemeenschappelijke taal gaan ontwikkelen, die in het bijzonder geënt was op Hollands
dialect van die tijd.
In de eerste helft van de zestiende eeuw waren er nog geen duidelijke
pogingen om zich sterk te richten op een standaard met vooral westelijke
taalvormen, hoewel die wel meer en meer binnenslopen. Ook de teksten van
de Beneficiaalboeken laten er iets van zien, zoals de enkele ou-spellingen.
De vorm goud, die in heel Friesland sterk vertegenwoordigd is naast
gold, dankt zijn positie wellicht mede dankzij bovenregionale begrippen
als gouden gulden, een aanduiding die in de tekst veel voorkomt. Het
overwegend voorkomen van de ol{d,t}-combinatie speciaal in de teksten van
de beide Stellingwerver grietenijen, past in het beeld van Nederlandstalige
teksten uit het oosten en noorden met nog sterk oostelijke kleur, waarmee
dat aansluit bij het middeleeuwse patroon met ol{d,t} in oostelijke teksten in
het algemeen.
Dat beeld is de laatste vijftien jaar ondersteund en nader gespecificeerd
door met name het onderzoek van H. Niebaum naar de oostelijke tegenover
de westelijke kenmerken in een aantal noordoostelijke en oostelijke teksten
uit de periode van de twaalfde tot en met de zeventiende eeuw. Zo heeft
Niebaum onderzoek gedaan naar de oostelijke versus westelijke kenmerken
van de taal uit de oordelen van de Drentse Etstoel, uit het midden van de
vijftiende eeuw.4 In die teksten vond deze onderzoeker wat de tegenstelling
ol{d,t} - ou{d,t} betreft alleen de oostelijke vormen, dus met ol. Ook in de
Stellingwerfse Beneficiaalboekteksten vinden we zoals gezegd nog bijna
steeds old in plaats van oud. Het door Niebaum genoemde solde ‘zou(de)’
doet zich meer dan tien maal voor, met daarnaast vier maal westelijk soude.
Al dan niet in samenstellingen en afleidingen vertoont holden ‘houden’ zich
zestien keer, de variant met ou vijf keer. Verder laat de tekst uit Stellingwerf
nog vijf keer holt zien, terwijl de variant hout afwezig blijkt.
Het Hof in Leeuwarden, met Nederlandse, om niet te zeggen sterk
Brabantse taalachtergrond, zal er geen moeite mee hebben gehad. Om
die reden kon men zich zeker ook tot de grietman in het gebruikelijke,
oostelijk geschreven Nederlands richten. De meeste grietmannen zullen
zich er ook zelf van hebben bediend, wat alleen al wordt gesuggereerd door
de geschriften van Sicke Benninge in zijn opnieuw bezorgde kronieken.5
Benninge (ca. 1455-ca. 1536) was de eerste periode van zijn werkzame leven
grietman van de nabij Friesland gelegen grietenij Oosterdeel-Vredewold
(zuidelijk Westerkwartier). Hij laat flink wat oostelijke vormen in zijn tekst
zien, in het bijzonder ook de ol{d,t}-combinatie. Dat die combinatie ook
in niet-specifiek noordoostelijke teksten nog wel kon opduiken bewijst de
tekst van de ‘grondwet’ van de Unie van Utrecht van 1579, met daarin steeds
stadholder in plaats van ‘stadhouder’, en nog éénmaal holden.6 Verdere …

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 186

13-11-14 13:45

NEDERSAKSISCHE ELEMENTEN IN DE STELLINGWERVER BENEFICIAALBOEKEN

187

old-combinaties levert deze als centraal-georiënteerd op te vatten tekst
evenwel niet.
Maar wat te denken van de schrijftaal van de Friese vrijheidsheld Jancko
Douwama? Niebaum onderzocht diens schrijfgewoonten aan de hand van
een tweetal steekproeven uit Articulen van Foerantuording, door Douwama
geschreven tijdens zijn gevangenschap in Vilvoorde (1523-1533). Hij merkt
op dat Douwama steeds de ol{d,t}-combinatie gebruikte. Niebaum en Vries
hebben een sterke oostelijke kleur in diens taalgebruik geconstateerd. Vries
oppert ter verklaring Douwama’s sterke oriëntatie op Groningen, maar zegt
ook dat hij wellicht moeite had om tot goed geschreven Fries te komen.7 Ik
voeg eraan toe dat Douwama’s taalgebruik eerder lijkt te passen in het beeld
van een algemeen gebruik van oostelijk gekleurd Nederlands dan dat er
reden is om van sterk afwijkend taalgebruik te spreken.
De Stellingwerfse Beneficiaalboekteksten kunnen ook op andere aspecten
van de oost-west-tegenstelling worden bekeken. Zo kan het u-teken in
oostelijke teksten de waarde hebben van /u/, zoals in ons geval in hunderen
‘hoenderen’, in de tekst uit Oost-Nijeberkoop (nu Nijeberkoop). Een andere
zeldzame u-spelling van oe of o voor n vinden we in een toponiem, in de
aanduiding een arve geheeten Unynge, dat is onder Steenwijkerwold. Deze
oostelijke kleur komt ook vaak tot uitdrukking in het voegwoord unde ‘en’,
maar in onze Stellingwerver teksten vinden we alleen de westelijke vorm
ende. De unde-vorm vinden we wel rijkelijk in opgaven uit enkele andere
Friese grietenijen. De aanduiding vrunde(n) voor familie vinden we in de
Stellingwerver teksten maar één keer, namelijk in de vorm frunden, in de
tekst die op Steggerda betrekking heeft. In de tekst van sommige andere
regio’s komen we de vorm vrund(…) af en toe ook tegen. Het moderne
Stellingwerfs kent overigens nog steeds vrunden ‘vrienden’, met de u-klank
van ‘put’.
We zouden in de Stellingwerver Beneficiaalboekteksten ook de ‘oostelijke
spelling’ umme en/of um met de betekenis ‘om’ kunnen tegenkomen, maar
die vormen trof ik niet aan; het is steeds omme of om. Wel viel kundig te
noteren, hoogstwaarschijnlijk met de u-klank uit ‘put’, die veroorzaakt moet
zijn door umlaut van de oe (/u/) of van de door verlaging ontstane o. Het
westelijke Middelnederlands had vooral kondig.
De oostelijke spelling oe voor eu in hoer ‘haar’ (pers. vn.) vinden we niet
alleen in de teksten die op de Stellingwerven betrekking hebben, maar ook in
andere delen van de Beneficiaalboekteksten. Van der Wal en Van Bree (2008)
noemen de vorm van het hele woord hoer, gespeld dus met oe, oostelijk. In
de typologie van Niebaum echter is alleen de vorm met oe en zonder h zuiver
oostelijk. Door het gebruik van de h is hoer in zijn opvatting een ten dele
westelijke vorm. De eu-klank in dit woord komt ook in westelijke teksten
overigens wel tot uitdrukking, maar dan door de grafemen eu en ue.
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Stellingwerver toponiemen
In tegenstelling tot ‘gewone woorden’ zijn namen wat minder vatbaar voor
ingrijpende klankveranderingen en ze zullen niet zo gemakkelijk helemaal
omgezet worden in een minder gebruikelijke schrijftaal, zeker niet als ze
niet erg doorzichtig zijn. We kunnen dan ook verwachten dat de toponiemen
in de tekstdelen die op Stellingwerf betrekking hebben, Nedersaksische
elementen bevatten. Dat blijkt ook zo te zijn.
Ik begin met het toponiem Knollunge Maeth, te vinden in de tekst die
betrekking heeft op Oosterwolde. We hebben hier een aanduiding van
laaggelegen hooiland door middel van het woord maeth, dat in gesproken
Stellingwerfs in de zestiende eeuw al wel als maod gezegd zal zijn, dus zoals
het Stellingwarfs Woordeboek, dat vooral gebaseerd is op het mondeling
taalgebruik uit de twintigste eeuw, het ook alleen maar kent. De ao (die
klinkt als de vocaal in Engels hall) is een ver vervolg op een Westgermaans
voorstadium /æ:/, dat ook in de andere Nedersaksische varianten, dus
zoals Drents en Sallands, in relevante woorden in de achterklinker ao resulteerde. Het betreft woorden als jaor ‘jaar’, schaop ‘schaap’, slaopen ‘slapen’
en dus maoden, versus het Friese jier, skiep, sliepe en mieden. De Friese
vormen vertonen anders dan het Nedersaksisch juist een sterk verhoogde
voorklinker, geen achterklinker.
De schrijfwijze maeth met ae in de Beneficiaalboektekst verraadt
overigens geen ao-uitspraak. Het betreft een traditionele weergave van een
lange aa-klank. Niet onbelangrijk is hier te vermelden dat de teksten uit
Stellingwerf als vervolg op de Westgermaanse /æ:/ steeds ae-vormen laten
zien, geen ee-vormen, zoals die zich vroeger in het Fries voordeden in de
relevante woorden. In het niet-Stellingwerfse tekstdeel zien we dan ook heel
vaak meeden of meden gespeld, samen goed voor een kleine 650 vermeldingen, maar ook zien we de vorm met ae meer dan 700 keer. De ae kunnen
we beschouwen als gestuurd door het algemene, ook westelijke schrijfvoorbeeld, meeden getuigt van het eigen Friese alternatief.
Specifieker in de Stellingwerver teksten is de aanduiding Knollunge,
in de combinatie Knollunge Maeth. Wie in de regio bekend is, denkt hier
onmiddellijk aan de piepkleine bewoningskern De Knolle, in huidig Stellingwerfs ook De Knölle genoemd. Dit Knolle of Knölle is een toponymisch
element waarmee men een hoogte, bult in het veld bedoelt. Knölle in OostStellingwerf was tot voor kort trouwens de enige bekende vermelding van
dat element in Friesland. De recent tot stand gekomen grote materiaalverzameling van de Historische Vereniging Oosterwolde en de Stichting
Stellingwarver Schrieversronte bevat behalve Knölle of Knolle ook de terreinaanduidingen Aachterste Lege Knollen en Veurste Lege Knollen, in dezelfde
buurt. Dat Stellingwerfse en tegelijk Drentse element knolle komt ook in het
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Middelnederduits van het Noord-Duitse gebied voor, in dezelfde betekenis.
Al in 1892 wees J.H. Gallée in Nomina Geographica Neerlandica op Knolle
bij Oosterwolde, als benaming voor een huis en buurtschap, en behalve
elders in het Nedersaksisch/Nederduitse en ook Hoogduitse gebied wees hij
ook nog – dicht bij huis – op een ander Knolle, net over de Drentse grens bij
Smilde. Maar de oudste vermelding voor Stellingwerf vinden we dus in onze
Beneficiaalboekteksten.
Interessanter nog is het gebruik van het achtervoegsel -unge, dus in de
verbinding Knollunge Maeth. Het is een afwijkend geschreven benadering
van -inge, zoals we dat van de buurtschapsnamen Jardinge, Klaozinge,
Schrappinge, Prandinge, Buttinge, Steginge en Rikkinge kennen. Een aantal
van die namen vinden we ook in de Beneficiaalboekteksten terug, zoals
Jardinge, Ryckinge. Het achtervoegsel -inge komt semantisch neer op zoiets
als ‘behorend bij, betrekking hebbend op’. In nogal wat gevallen kunnen
we als eerste element een persoonsnaam herkennen, zoals Jard, Klaas en
Rik. Jardinge bijvoorbeeld zal al snel als familienaam opgevat zijn. Onze
tekst noemt trouwens ook ene Johan Scrappinge, en daarin zien we dat een
voornaam in samenhang met een familienaam op -inge gebruikt is. We lezen
in de tekst niet de naam van de huidige buurtschap Schrappinge. Het is hier
heel wel denkbaar dat de naam van een familie pas laat overgegaan is op de
buurtschap, en niet omgekeerd.8
Maar wat is er dan bijzonder aan Knollunge, in de aanduiding Knollunge
Maeth, in de Beneficiaalboektekst? We nemen aan dat Knolle hier niet van
een persoonsnaam komt, maar betrekking heeft op een verhoging, een bult,
zoals naamkundigen dus zeggen. We hebben te maken met het gebruik van
het achtervoegsel -inge, dat in onze tekst in de geschreven variant unge
wordt weergegeven en waarin de letter u waarschijnlijk voor de reductievocaal sjwa staat. Hoe dan ook, -inge drukt de relatie uit met het huis, de
plek waar de maeth bij hoort, De Knolle. Zo is uit de omgeving van Oosterwolde ook de veldnaam Steginge Venne bekend, die venne hoort dus bij de
kleine bewoningskern die als Steginge bekend staat. Dit -inge kennen we in
dit soort verbindingen nog beter met toegevoegde genitief-r. In verkoopakten, verkoopboekjes en andere interessante bronnen komen we voortdurend vormen tegen van het type Elsinger, Noordwooldinger, Kampinger
(in Oosterwolde) en Ten Hooringer (eveneens in Oosterwolde). In een
vroegere publicatie heb ik de huidige afleidingen van plaatsnamen zoals
we die kennen in Noordwooldiger, Ni’jhooltpaeï(n)ger, Builiger, Blessiger,
maar ook Blokzieliger, Gaellemuniger (‘Genemuider’), Zwatsluziger, en uit
Drenthe Zuudwooldiger en Smildiger, verklaard uit een voorstadium met
-inge, waarin het nasaalelement nog aanwezig was.9 Dat dat element in ons
Stellingwerfs en in het Nedersaksisch van Noordwest-Overijssel gemakkelijk
uitvalt, bewijzen woorden als rekige naast rekinge voor ‘rekening’, hujjige of
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huiige voor ‘hooitijd’ naast of in plaats van hujjinge resp. huiinge, branige
‘brandstof’ naast braninge en braandinge en Jarrige naast Jardinge. Bij
oorspronkelijke plaatsnamen als Makkinge, en dan bedoel ik behalve het
Stellingwerfse Makkinge ook Makkinge in Drenthe, bij Mantinge in Drenthe,
bij ons Stellingwerfse Jardinge, Rikkinge, Schrappinge en andere namen op
-inge ontstonden afleidingen op -r , dus van het type Makkinger, Jardinger,
Rikkinger enz. Die afleidingen moeten productief geworden zijn in de zin dat
een nieuw achtervoegsel -inger ontstond. Vandaar treffen we dus in onze tijd
in een groot gebied uiteindelijk vormen aan als Belt-Schutslotiger, Smildiger,
Zuudwooldiger, Blessiger, Noordwooldiger, en ook, in huidig taalgebruik,
Knolliger, in bijv. Et Knolliger pad. Dat -iger is dermate productief geworden
dat er in het Stellingwerfs concurrentie voorkomt tussen vormen als Hauler
en Hauliger, Elsiger en Elsemer, en zo heb je naast Ni’jberkoper soms ook
al Ni’jberkopiger. Zelfs naast het toch zeer traditionele Fochteler komt het
element Fochtelger voor, waarschijnlijk een gereduceerde vorm van Fochtelinger. Een dergelijke afleiding is begrijpelijker als men bedenkt dat er ook
zestiende-eeuwse plaatsnaamvormen bekend zijn van het type Foechting(e).
Focht gaat in deze vormen niet terug op een persoonsnaam, net zomin als
dat bij Noordwooldiger, Blessiger en Ni’jberkopiger het geval is.
De inge(r)-toevoeging aan een niet-persoonsnaam wijst dus op productiviteit van inge(r) al eeuwen geleden. Dat brengt ons terug bij Knollunge.
Knolle was geen persoonsnaam, maar -inge was niettemin een voor de
hand liggend achtervoegsel dat aangehecht kon worden, doordat het in
andere plaatsaanduidingen al ruimschoots werd gebruikt, in de eerste helft
van de zestiende eeuw dus al. Het kan zijn dat de r in Knollunge Maeth
wel werd gerealiseerd in de uitspraak maar dat die in de geschreven vorm
is weggelaten. Veldnamen als Sikkinge-maod, Steginge-venne laten zien dat
een aanduiding zonder r in Oosterwolde en omgeving niet ongebruikelijk
is, al vormen de aanduidingen met r in de al genoemde veldnamenverzameling van Oosterwolde een grote groep. Men spreekt dus ook wel aanduidingen van het type Jardinge tille uit zonder r, maar vaak wordt de r wel
ingevoegd. Het veldnamenmateriaal uit geschreven bronnen vermeldt dus
ook Buttinger Til, Jardinger tille. Uit 1668 lezen we nog Knollinger Buwe =
Knolliger bouw, bouwakker. De toevoeging van r was ook bij de scribenten
van de Beneficiaalboeken zeker niet ongebruikelijk, want in het tekstdeel
waarin we Knollunge Maeth vinden, lezen we ook Jardingermarck, tot
tweemaal toe. Ik wil in dat verband nog opmerken dat die vermelding één
van de heel weinige is met marke die we uit Stellingwerfs toponymisch
materiaal kennen.
De Beneficiaalboeken zijn om de vormen met -inge(r) en ook om de
marke-vermeldingen dus een belangrijke bron. Aanduidingen als Knollunge,
Jardinger en dergelijke in onze tekst in relatie tot huidige vormen als
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Kampinger, Knolliger enz. laten zien dat -inge en -inger ooit productief
zijn geworden ook in de vorming van plaatsnaamafleidingen zonder
persoonsnaam.
Er staat nog een ander bijzonder toponiem in de tekst die betrekking
heeft op Oosterwolde. Dat is de terreinaanduiding Seggede. In context gaat
het om twee roeden hoijlanden in de Seggede, weerdich twee stuvers jaerlicx.
In bronnen uit de zeventiende eeuw komen we ook segde en segge tegen,
en de huidige straatnaam De Zegge in Oosterwolde zal van zulke varianten
afgeleid zijn. Op het eerste gezicht is dit segge goed te plaatsen. Zo vinden
we onder meer in een bekend werk van M. Schönfeld het toponiem zegge
opgegeven voor flink wat plaatsen in Nederland.10 Genoemd worden
zegacker en zegcamp in Zuid-Holland, Gelders zegacker, zegmate, zeckmate
(‘zegmaad’) en Gronings zegge. Het gaat om grond die opvalt door de
begroeiing met de plant zegge, wat dus het benoemingsmotief vormt. In
seggede uit Oosterwolde is naar mijn opvatting een collectiefsuffix aan te
wijzen dat teruggaat op het Oudsaksische collectiefsuffix -ithi. Daarvan is
dan -ede de reflex in het zestiende-eeuwse Stellingwerfs. De eerste vocaal
van -ede, net als de tweede een sjwa, is samengevallen met de slot-sjwa van
zegge. Het achtervoegsel -ede als toponymisch element is ook bekend uit
Nederduitse studies. R. Möller onderscheidt op het punt van de motivering
van vroege -ithi-namen een negental categorieën, waaronder een categorie
die gemotiveerd wordt door bomen en planten.11 Hij geeft bij die categorie
voorbeelden als Eschede, Hülsede, Bomethe. Ons Beneficiaalboek-toponiem
Seggede uit Oosterwolde past in die rij. Een andere benoemingscategorie die
Möller onderscheidt, is vertegenwoordigd in het Achterhoekse Eefde. Ook in
dat geval gaat het om een ithi-naam, waarbij ‘Eef’ terug zou gaan op Protogermaans *awô, ‘schaap’. Eefde zou dan het geheel van schapen, schaapskudde, betekenen. Ook Schemede, Scheemde (Scheemda) is op te vatten als
een ithi-kandidaat: ithi drukt dan het geheel aan vonders uit.12 In Möllers
typologie gaat het in deze gevallen om een benoeming naar dieren dan wel
naar een kenmerk behorend bij het gelegen zijn aan water. Het toponiem
Seggede in de Beneficiaalboekenopgave uit Oosterwolde is niet alleen als
reflex van het Oudsaksische collectiefsuffix -ithi van belang, maar evenzeer
als bewijsplaats van een oude Middelnederduitse vorm seggede in onze
regio, waarin dus, en daar gaat het om, -ede nog duidelijk is te herkennen.
We zien dankzij de context van het zinsstuk ende twee roeden hoijlanden
inde Seggede, weerdich twee stuvers jaerlicx verder nog dat -ithi vraagt om
gebruikmaking van het bepaalde lidwoord de. In het veldnamencorpus van
Oosterwolde kennen we uit de tweede helft van de zeventiende eeuw, d.w.z.
uit de Oost-Stellingwerver weesboeken, alleen nog zeghde en zeghdemaeden,
voor het overige kennen we alleen vormen zonder -de of -ede.
De aanwezigheid van al deze vermeldingen is om nog een heel andere
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reden van belang. De vorm Seggede lijkt verdacht veel op de Stellingwerfse
plaatsnaam Steggerde, ook genoemd in de Beneficiaalboeken. Het gaat in
de vorm uit Oosterwolde evenwel niet om een verschrijving. Wel is -de in
Steggerde te zien als het huidige stadium van ouder -ede en Oudsaksisch
-ithi, dat dus, zoals hiervoor al werd aangegeven, een geheel aanduidt.
Door inwoners van Steggerde, die Steggerders of Steggersen geheten zijn, is
aangevoerd dat de omgeving vroeger sterk gekenmerkt was door zogeheten
‘stegen’, voetpaden, tussen houtwallen of met één houtwal ernaast. De
aanduiding Steggerde kan daarom vanouds hebben gestaan voor ‘het geheel
van stegen’. Het Oudsaksisch kende stiga en in een dergelijk woord, met korte
vocaal in open lettergreep, heeft het proces van Westfaalse breking plaatsgevonden, wat uiteindelijk kon leiden tot vormen als stjäge en vervolgens tot
staege, zoals het nog uit onder meer het Zwols bekend is. Zo’n ae verhoogde
in West-Overijssel en Stellingwerf vrij algemeen tot ee, zodat het Stellingwerfs met steeg, stege vrijwel gelijk is aan het Nederlands, alleen zijn de
ontwikkelingen verschillend. Steg als aanduiding voor pad echter bleef ook
bestaan. Het is nog als zodanig bekend uit Zuidwest-Drenthe, en het zit dus
ook nog in ons Steggerde. Die plaatsnaam bevat verder, voorafgaand aan het
ithi-suffix, ook nog het meervoudssuffix -er, zoals we dat heden ten dage in
het Stellingwerfs nog kennen in stiender ‘stenen’, kiender ‘kinderen’, hoender
‘hoenders’, kalver ‘kalveren’ en meer.
Uit de plaats Steggerde komt trouwens ook de jonge pastoor die samen
met de pastoor uit Oldeholtpade het meest uitvoerig is in de Stellingwerver
Beneficiaalboekteksten. De scribent uit Oldeholtpade levert de aanduidingen heet en heetland voor bepaald terrein. Het gaat hier nog om een
soortnaam, maar het al genoemde Stellingwerfse veldnamencorpus uit
Oosterwolde laat zien dat heet, hiet ook voorkomt in toponiemen. Dit is de
context van de tekst uit Oldeholtpade:
een arve landts vande Lantscheydinge hen inde Lende, ende is een loopende water,
ende die arve metten tymmer wordt die Weme genoempt ende is breet omtrent sess
ende dartich roeden, ende is een deel holtlandt, boulandt, heetlant ende weydelant.13

Het gaat dus om soorten terrein. Een eindje verder gaat het over de Olde
Wemen sonder boulant, met heet ende holt, besproken myt een cleyn
dachmadt hoylandt.14
We zien hier de oude ee-klank gerepresenteerd in heet voor heide, wat in
onze bron trouwens gemakkelijk onbebouwde zandgrond kan zijn, en dus
niet per se hoeft te staan voor heidegebied in onze hedendaagse opvatting.
De heet-vorm komt uit Oudsaksisch he:tha, en dat weer uit Protogermaans
*haiþjô. De oude ai daarin kon in het Nedersaksisch ook blijven steken
in het stadium van de diftong zoals die zich in het huidige woord heide
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voordoet. Het kan ook zijn dat er een nieuwe diftong ontstaan is uit een
eerdere ee. Het is bovendien denkbaar dat gaandeweg de westelijke, dus
Nederlandse ei-vorm uiteindelijk de oudere vormen verdrong. Iets verder
in de tekst dan de plaats van het citaat vinden we heyden, heydenland
geschreven. Het grafeem ey daarin hoeft niet voor de diftong ei te staan. Hier
kan ook een ee-klank bedoeld zijn. Ee- en ie-vormen van het woord heide
zijn o.m. ook uit het Nedersaksische gebied van de Veluwe bekend, zoals
in Hietveld onder Beekbergen. Voor onze regio is van belang dat we in het
veldnamencorpus van Oosterwolde ook de toponiemen Hietveld, Hiedkamp
hebben. Daarin valt de ie te verklaren door verhoging van de oude ee
(namelijk met een verhoogde tongstand). De ie als vervolg op de ee is iets
dat uit nogal wat andere Stellingwerfse woorden vrij bekend is.15 Zo kennen
we naast wezeboom ‘afdekboom over een vracht hooi’ ook de uitspraakvariant wiezeboom, en naast de uitspraak weten hoort men ook wieten. Onze
tekst uit Oldeholtpade zelf heeft nog een ander aardig voorbeeld: we vinden
zowel de schrijfwijze clockreepen, met de betekenis ‘klokkentouwen’, als de
weergave clockriepen.
Er doen zich in de Beneficiaalboekteksten ook een aantal ‘plaatsaanduidingen’ voor die als onverdacht Stellingwerfs mogen gelden, althans wat de
klanksamenstelling ervan betreft. Te denken valt aan Lende, dat zo’n dertig
keer als Lende gespeld is, en niet één keer als Linde. Dat zou het Friese, maar
ook uiterst oostelijk-Stellingwerfse alternatief kunnen zijn. Het betreft ook
Kunder, dat hoogstwaarschijnlijk met /y(:)/ (korte of lange ‘uu’) werd uitgesproken.16 Tegenover dertien maal de spelling met enkel u, die in dit geval
moeilijk iets anders dan een /y(:)/-klank kan representeren, staat driemaal
uy, dat nog steeds een /y(:)/-klank kan uitdrukken en niet voor een diftong
/œj/ hoeft te staan. We lezen namelijk doorlopend huyre in de tekst, en ook
enkele keren Duyrswold. De aanduiding uy daarin zal niet iets anders dan
een /y:/-klank uitdrukken, en in elk geval geen /œj/. Die ontstond immers
in westelijke dialecten en het westelijke Nederlands niet wanneer een /r/
volgde, en al evenmin in het Nedersaksisch.
We lezen verder Opperhaule, wat niet ‘hoog-Haule’ zal betekenen, maar
te, in, op De Haule, zoals men ook nu nog op ’e Haule kan wonen. Zo vinden
we in onze teksten ook Opper Ydzaert. Men zegt in het huidige Stellingwerfs
dat men op ’er Izzerd woont, en we schrijven op Der Izzerd, maar sprekers
interpreteren vaak op ’e Rizzerd. Iemand uit Ter Idzard, in het Stellingwerfs
dus Der Izzerd, heet in die taal niet een *Izzerder, maar een Rizziger. Merk
op dat ook hier -iger optreedt. De naamvals-r heeft hier een sterkere positie
gehad (en die ook gehouden) dan die van De Haule. Wat die plaats betreft
zegt men tegenwoordig op ’e Haule, niet *opperhaule. Onze Beneficiaalboektekst doet vermoeden dat het ooit anders was, dus met -r. De tekst
laat ook zien dat op ’e uit op de in de eerste helft van de zestiende eeuw

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 193

13-11-14 13:45

194

HENK BLOEMHOFF

al bestond. De aanduiding met deletie van d in Opper is niet alleen voor
de Stellingwerfse omgeving terug te vinden. In het tekstdeel van overig
Friesland vinden we eveneens zulke aanduidingen, zoals in die pastoir opper
Joure. In zowel huidig Stellingwerfs als Fries zegt men op ’e Jouwer.
Bijzondere maataanduidingen
Opmerkelijk in de Stellingwerver Beneficiaalboekteksten zijn ook enkele
maateenheden. Het betreft de inhoudsaanduidingen door middel van
schepel en mudde. Die waren elders in Nederland ook bekend, maar in de
Beneficaalboekteksten worden ze alleen gebruikt voor de Stellingwerver
regio en in de opgaven die beide Stellingwerver grietenijen doen over bezit
in Noordwest-Overijssel. Het lijkt erop dat de woorden schepel en mudde in
de Stellingwerven in zeer ruim gebruik waren. Dit blijkt al evenzeer uit de
opgaven die mij in de periode 1976-2001 zijn verstrekt voor het archiverend
en redigerend werk aan het Stellingwarfs Woordeboek. In dat woordenboek
treffen we deze maataanduidingen dan ook aan vergezeld door diverse
voorbeeldzinnen. Een schepel kon, volgens de informanten in de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw 1/3, ½, 0,1 en 0,5 hl zijn, afhankelijk van de plaats, en in het aangrenzende Kuinre in Overijssel juist weer
2,5 hl. De aanduiding schepel drukte ook bepaalde gewichtseenheden aan
aardappelen uit; ook die konden variëren. Per dorp overlegden de informanten onderling uitvoerig bij het beantwoorden van de vragen voor het
woordenboek. Het ging om dorpsgewijs georganiseerde groepjes van drie
tot vijf, soms zelfs tot tien personen in de 25 deelnemende dorpen. Voor
het overgrote deel wist men nog precies hoe het zat. De variabiliteit die
spreekt uit de hier genoemde maten, is aan de hand van wat meegedeeld
wordt door het Woordenboek der Nederlandse Taal ook alleszins begrijpelijk.
Dat woordenboek beschrijft schepel onder meer als een maat voor droge
waren en zegt ‘het vierde deel van een mud en dus naar gelang der mudden
verschillend’. Aansluitend wordt gezegd: ‘het tiende deel van een hectoliter’,
maar vervolgens lezen we: ‘het gebruik in dezen zin, bij de invoering van het
tiendeelig stelsel vastgesteld, heeft niet veel ingang gevonden’.17
De situatie die het Stellingwarfs Woordeboek schetst, laat zien dat er duidelijke verschillen waren op plaatselijk niveau. Bij gebruik van de maateenheden schepel en mudde in de Beneficiaalboeken geldt iets vergelijkbaars.
Moest men zich in de twintigste eeuw goed bewust zijn van de eenheid
die precies bedoeld werd, in de zestiende eeuw eveneens. De schepel als
inhoudsmaat wordt in de Beneficiaalboekteksten namelijk vaak voorzien van
een regionale aanduiding, kennelijk uit de behoefte om duidelijk te zijn in
de aanduiding van de standaard. In totaal turfde ik het gebruik van schepel,
dat wil zeggen de schrijfvariant met sch, elf keer, en scepel, geschreven met
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sc, 224 maal. Er is in de teksten bij de aanduiding door schepel/scepel in een
aantal gevallen sprake van een vermelding van de Deventer, Friese, Steenwijker of Kamper maat die kennelijk gold. De aanduiding met Deventer telde
ik maar twee keer, die door middel van Camper / Kamper tien keer, die met
Steenwicker twintig keer, en die door middel van Vriesche dan wel Vreesche
ongeveer vijftig keer. Het is opmerkelijk dat in meer dan een kwart van de
gevallen de Friese referentie kennelijk nodig werd gevonden. Die zou na de
afgedwongen ‘Anschluss’ bij het nieuwe Friesland in 1500 toch hoe dan ook
‘gewoon’ gevonden kunnen worden.
Opmerkelijk is verder dat bij de plaatsaanduidingen die bij mudde zijn
gegeven, een nogal andere verhouding naar voren komt. Mudde wordt circa
350 keer genoemd, maar de aanduiding ‘Fries’ komt daarbij maar vijftien
keer voor. De vermelding voor Deventer vinden we tien maal, die voor
Kampen en die voor Steenwijk beide ongeveer zestig keer. De vermeldingen
met Camper met name vinden we meer dan dertig keer in hetzelfde dorp,
namelijk Nijeholtwolde. We vinden ze verspreid ook elders, maar steeds in
het westelijk deel van het gebied. Het is opvallend dat juist de markeringen
met Steenwicker voor het overgrote deel uit de oostelijke dorpen komen en
uit de dorpen zuidelijk van De Lende, net als die met Deventer. Ook Vreesche,
Friesche of Vriesche vindt men bijna allemaal in de oostelijke dorpen.
Voorzichtigheid is geboden, maar het verschil zou te maken kunnen hebben
met uiteenlopende instructies van de grietmannen uit de twee grietenijen.
Het zou ook te maken kunnen hebben met het traditioneel meer georiënteerd zijn op Drenthe en vooral Steenwijk, waardoor het verschil Steenwicker
versus ‘Friese’ maat relevanter was om vermeld te worden dan in de westelijke
dorpen benoorden De Lende. In dit verband is het goed er op te wijzen dat
in een flink deel van de Stellingwerven vroeger met ‘stad’ de stad Steenwijk
werd bedoeld. Op één van de kaartjes uit de dissertatie van A. Sassen over
het Drents van Ruinen, zien we dat dat gold voor het gebied zuidelijk van
De Lende, maar het betrof ook Appelscha.18 In Nijeberkoop kende men het
gevleugelde woord: Stienwiek is een stad, daor is ok altied wat. Hoogstwaarschijnlijk was Steenwijk eerder voor heel Stellingwerf ‘de Stad’.
In relatie tot de Beneficiaalboeken als geheel is het opmerkelijk dat
aanduidingen door middel van Deventer, Steenwijk, Kampen, en ook
nog Zwolle en Vollenhove met elk één vermelding tegenover de expliciete
vermelding van ‘Friese maat’ juist in de Stellingwerven speelde, kennelijk
niet elders in Friesland. Daarbij moet wel worden vermeld dat de betaling
in munteenheden en niet in natura juist meer genoemd wordt in het overige
Friese gebied, en minder in de Stellingwerven. Wat de achtergronden van
het verschil ook mogen zijn, de aanduidingen door middel van Kampen,
Deventer, Steenwijk en Zwolle wijzen op een zakelijk verband met het
naburige Nedersaksische gebied, met name dus West-Overijssel.
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Was ten slotte de ‘Friese maat’ de eenheid die overal dezelfde was en
algemene bekendheid had, of ging het speciaal om een plaatselijke, lees
Stellingwerver standaardmaat, die aangeduid werd met ‘Fries’, en die als
zodanig een tegenstelling vormde met maatstandaarden van het aangrenzende Overijssel?
Dan nog iets over het royale gebruik van scepel, een woord dat correspondeert met Oudsaksisch skepil. ‘Schepel’ moet als begrip en woord in
het laatst van de Oudsaksische fase, dat is in de twaalfde eeuw en aan het
begin van de volgende – de Middelnedersaksische periode – in het gebied
van het huidige Oost-Nederland al ruim bekend geweest zijn. Dat valt af te
leiden uit een lange klankgeschiedenis die men kan aflezen uit de dialectgeografische klanktegenstellingen. We hebben voor het Nedersaksische
gebied echter geen taalkaart van schepel, wel van lepel.19 Met dezelfde
ontwikkeling als in geval van het woord lepel vinden we in het ZuidwestDrentse gebied en de omgeving Zwolle schaepel, in oostelijker Overijssel,
dus Oost-Salland en Twente scheppel en in het Nedersaksisch over de
grens o.m. schäpel, schiäpel. Deze varianten passen precies in de ontwikkeling van de Oudsaksische vocalen in open lettergreep. Die ontwikkeling
moet als volgt geweest zijn: skepil > skiiepel / schiiepel > skjäpl / schjäpl >
skäpl / schäpl > skέpl / schέpl. In het IJsselgebied van Zwolle en omgeving
en in Zuidwest-Drenthe trad vervolgens rekking van de korte klinker op,
zodat schaepel ([sxέ:pl] / [skέ:pl]) resulteerde. In het uiterste westen van
Overijssel, in Noordwest-Overijssel en de Stellingwerven trad in een
dergelijk geval vervolgens meestal verhoging van /έ:/ op, zodat er een ee
in schepel, skepel ontstond. Het woord schepel hoeft dus niet verklaard
te worden door invloed vanuit het westen of zuiden van Nederland. Het
algemene gebruik van het woord in Overijssel, Drenthe en de Stellingwerven alleen al verklaart het algemene gebruik in de Beneficiaalboekteksten die op Stellingwerf betrekking hebben.
Varia
Als laatste komen hier nog een aantal lexicale bijzonderheden aan bod
die eveneens op een Nedersaksische achtergrond wijzen. De eerste betreft
het woord bediener. Dat woord staat in de Beneficiaalboeken in de vorm
bedener, en die afleiding komt van bedenen ‘bedienen’. Bedener is letterlijk te
begrijpen als ‘bediener’. Het Oudsaksisch nu kende thionon voor dienen. Met
de diftong io correspondeert in het Middelnederduits een ee-klank, zoals dat
het geval is in woorden als beden ‘bieden’. In het huidige Stellingwerfs is door
verhoging van de ee een lange ie ontstaan, zoals in dienen, dienst e.d., maar
in onze tekst zien we nog de oude vorm bedener. De ee-variant doet zich
o.m. nog voor in Zuidwest-Drents en Achterhoeks. Ook in de aanduiding
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Vreesch – met tegen de dertig treffers – zien we nog een Middelnederduits te
noemen ee, naast vormen van ‘Fries’ met ie, zo’n vijftig in getal. De ie betreft
een latere verhoging in Stellingwerfs en de aanpalende dialecten; in dit geval
zien we natuurlijk ook weer een ie in het Nederlands.
Een met lagere tongstand uitgesproken klank dan de huidige, nl. de
/o:/, is ook in toe ‘te, toe’ aan te nemen. De slotletter e kan voor een verlengingsteken staan, al kan met het grafeem oe in de Beneficiaalboeken ook al
wel een /u:/-klank bedoeld zijn. Maar we zien wel af en toe tho en to (zo’n
achttien maal), wat ondubbelzinnig wijst op de oudere uitspraak met /o:/.
We zien hetzelfde spellingverschijnsel in Rolof (16 keer) vs. Roelof e.d. (35
keer), Coner(t) (vier keer) i.p.v. Coen… (twee keer), Bole (vier keer) naast
Boele (zestien maal). In het actuele Stellingwerfs en verwant Nedersaksisch
verandert c.q. veranderde deze oo in /u:/, waarna eventueel verkorting tot
/u/ plaatsvond of nog kan plaatsvinden.
Een eigenaardige en nog niet verklaarde tegenstelling met het tekstdeel
van overig Friesland is het verschil tussen wende in het Stellingwerver
tekstdeel versus wande elders, namelijk in jaerwende, wat jaarstonden,
jaarlijkse herdenking van iemands overlijdensdag betekent. In de wendevariant zien we het effect van i-umlaut, in de a-variant is die achterwege
gebleven of is het gebruik van a teruggekeerd. De wende-variant vinden
we zestig maal in de Stellingwerven en één maal elders. De wande-variant
vinden we 45 keer, waarvan maar twee keer in onze Nedersaksische regio.
Dan is er nog het een en ander te zeggen over een bijzonder woordgebruik in een fraaie zin uit Oldeholtpade. We lezen over
acht oft thien dachmadt leghe hoylandt, dat lichtelijk onder reghent ende bysloget,
daer Johan Frericx ende Lysbet aenden westerzijde ende Aenke Barens met Renst zyn
huysfrouw aenden oisterzijde inden Olden Weemen naestgelandet zijn.20

Het leghe hoylandt was – in Nederlandse zin – niet leeg, maar laag. De ee
is Nedersaksisch en die vocaal zit ook in de Friese variant van het woord.
Opmerkelijk is ook dat lege hier de slot-sjwa bewaart, ook al is de constructie
verstoken van een bepaald lidwoord. In het huidige Nedersaksisch zou men
leeg hujlaand zeggen, al is het grondwoord lege, dus met slot-sjwa. Wordt
tegenwoordig in leeg hujlaand wel de vorm zonder sjwa gebruikt, in de
geciteerde Beneficiaalboekzin dus niet. Het gaat toch al om bijzonder leeg
hujlaand, het regent namelijk gemakkelijk onder en, zegt de tekst, het
bysloget. Het ‘beslaat’, zouden we nu zeggen. Dat gebeurt hier denkelijk niet
vooral door damp, vocht, maar met plantenresten en dergelijke en modder
dat door het water wordt meegenomen. De Lende is immers een loopende
water; merk op: met nóg een bijzondere slot-e. De oo-klank in het woord
bysloget laat zich moeilijk verklaren, maar zou kunnen duiden op een
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Stellingwerfse ao. Dan zou dus *beslaoget gelezen moeten worden, met een
g-element, zoals het Fries nog beslacht kent.
Ook kerspel, dat tevens als karspel wordt gespeld, is een interessant
item. De klankstand ar in plaats van er is, in Nederduits perspectief, in de
geschreven traditie een uit het noorden komende vernieuwing. We lezen
in onze tekst zowel karspel als kerspel. Vergelijkbaar is marct – dat lezen we
steeds – maar de plaatsnaam Oldemarkt staat hier nog wel volgens de oude
klankstand als Oldemerct te boek.
Besluit
De Beneficiaalboekteksten roepen veel vragen op over de geschreven taal in
de eerste helft van de zestiende eeuw. Zo komt het grafeem oi, dat de lange
/o:/ uitdrukt, vaker voor dan we misschien in eerste instantie op grond van
Middelnederlandse leeservaringen zouden verwachten. Het grafeem oe
telde ik bijna twaalfhonderd keer in de Stellingwerver tekst en oi zo’n 370
maal. Opmerkelijk is dat dat 154 keer voor rekening is van de combinatie
oir, waartegenover we maar twintig keer vaker oer lezen. Ongeveer 190
keer komt oi voor rekening van het woord oist ‘oost’, met daarnaast zo’n
schamele dertig keer oest met oe. Het woord ‘ook’ lezen we tien keer als
oick, één keer als oeck. Het lijkt er dus op dat het grafeemgebruik behalve
klankbepaald ook woordbepaald was. Anders gezegd, oist en oick bijvoorbeeld kunnen voor een aantal scribenten het vastere woordbeeld van deze
woorden geweest zijn. Dit vraagt om nader onderzoek.
Er zijn in de eerste helft van de zestiende eeuw nog amper aanzetten
tot eenheid van spelling over een groot gebied.21 Wel zien we dat er nog
regionale gewoonten zijn zoals we die kennen van voor 1500. De oostelijke
teksten met ol{d,t} versus de westelijke met ou{d,t} zoals ik die aan het begin
noemde, laten dit zien. Lichte verschuivingen in de patronen doordat het
westen meer en meer het voorbeeld werd, zijn ook aan te wijzen. De vraag
welke krachten daar precies wat voor rol bij hebben gespeeld en welke
effecten die hadden, is tot nu niet grondig beantwoord.
Als laatste kan worden opgemerkt dat ook het verkleinwoord interessante mogelijkheden tot nader onderzoek biedt. Het oorspronkelijke -kien
is in het Nederlands via ken tot tje(n) geworden, en op de oost-west-lijn
vinden we allerlei ‘eigen tussenfasen’ in de Nedersaksische streektalen. Ook
de Beneficiaalboeken bieden voor het Nederlands en het Nedersaksisch/
Stellingwerfs de nodige mogelijkheden. Zo vinden we aan veel namen de
variant van het verkleinwoordsuffix …tgen toegevoegd. Daarin zou soms de
t van het grondwoord uitgedrukt kunnen zijn gevolgd door …gen uit …ken,
maar …tgen zou ook voor …tjen kunnen staan, dus met gepalataliseerde k.
Een aanwijzing dat ‘g voor sjwa’ ook j uitdrukte, vinden we in een bepaalde
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persoonsnaam (met naamvals-n), vgl. Doijen (vier keer), Doyen (één keer),
waarnaast Dogen (acht maal). De namen Hermen Dogens en Feddo Dogens
worden ook als Hermen Doijen en Feddo Doijen gespeld. Moeten we dus …
tgen met een j-klank uit eerdere k lezen? Of werd misschien gesproken …
gien tot een schrijftaalvorm …tgen gemaakt die met Nederlands …tjen
correspondeert? In verband met een andere oude tekst, uit 1713, werd ik een
tijd geleden geattendeerd op de toenmalige veldnaam De Hordekens onder
Langedijke. Hordeken is vlechtwand of rand, zijde, kant, een woord dat in
het huidige Stellingwerfs nog de pendant horregien kent. Een aanwijzing dat
Stellingwerfs -gien rechtstreeks uit -kien komt? Er zijn kortom in de nieuwe
Beneficiaalboekpublicatie talrijke gegevens te vinden die de moeite waard
zijn voor verder taalkundig onderzoek en nadere interpretatie.

a
Noten
1 Vries, “Naar ploeg en koestal”, 151-152. 2 Peters, Atlas spätmittelalterlicher Schreibsprachen. 3 Van der Wal en Van Bree, Geschiedenis van het Nederlands. Ook LimburgsMiddelnederlandse teksten laten ol{d,t}-vormen zien, in tegenstelling tot het
Middelnederlands uit het zuiden en westen. 4 Niebaum, ‘Zur Sprache der Ordelen
des Etstoel van Drenthe’. 5 Sicke Benninge, Croniken der Vrescher Landen, Van den
Hombergh en Van der Werff (ed.). 6 Gerefereerd wordt aan ‘Eerste – confederale –
Grondwet van de verenigde Nederlanden’ [d.i. van de Unie van Utrecht], te vinden
op https://www.law.kuleuven.be/web/mstorme/unievanutrecht.html, en onder
meer ook in De Blécourt en Japikse, Klein plakkaatboek. 7 Niebaum, ‘Zur Sprache
der Schriften des Jancko Douwama’; Vries, “Naar ploeg en koestal”, 174. 8 Een positie
tussen toponiem en familienaam kunnen we misschien aflezen uit de passage Wybe
tPrantinge arve tOosterwolde, an welcker arve naestlandt is Roeloff tho Nanninge
aen beijde zijden. 9 Bloemhoff, ‘Oosterwooldiger oplossige’, 43-44. 10 Schönfeld,
Veldnamen in Nederland. 11 Möller, Dentaalsuffixe in niedersächsischen Siedlungsund Flurnamen. 12 Zie met name Van Berkel en Samplonius, Nederlandse plaatsnamen. 13 BB, 1029. 14 BB, 1029. 15 In gevallen als hiet treedt ook gemakkelijk
verkorting op, als gevolg van de plofklank die volgt. In het Nedersaksisch vraagt een
wrijfklank, zoals in wiezeboom, doorgaans om een voorafgaande lange klinker. 16
Met de formele vaststelling van de Friese waternamen in 2006 zijn de beide riviernamen officieel ‘De Lende’ resp. ‘De Tsjonger of De Kuunder’. De eerste vorm in de
dubbelnaam ‘De Tsjonger of De Kuunder’ representeert de Friese uitspraak, de tweede
de Nedersaksische. 17 Woordenboek der Nederlandsche Taal XIV (1936), 443-444. 18
Sassen, Het Drents van Ruinen. 19 Te vinden in Bloemhoff, e.a., Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde. 20 BB, 1029. 21 Van den Branden, Streven naar verheerlijking van het Nederlands in de 16de eeuw.
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Het Friese landschap volgens de toponiemen in
de Beneficiaalboeken
K A R E L F. G I L D E MAC H E R

Er zijn verschillende manieren om een beeld te krijgen van het Friese
landschap in de eerste helft van de zestiende eeuw. Eén ervan is het analyseren van de opgaven van het landbezit van de kerken zoals dat rond 1543 in
de Beneficaalboeken werd beschreven. In dit artikel wil ik aan de hand van
enkele voorbeelden de mogelijkheden aangeven die deze bron biedt om een
idee te krijgen van het Friese landschap en vooral ook van de manier waarop
de mensen tegen dat landschap aankeken. Centraal staat de vraag hoe bezittingen werden aangeduid en benoemd. Verder wordt kort stil gestaan bij de
vragen welke functies het landschap voor de gebruikers vervulde, hoe de
relatie van dat kerkelijk bezit ten opzichte van dat van anderen in een aantal
gevallen was en ook hoe de grootte van het bezit werd aangeduid.
Gezien de omvang van de Beneficiaalboeken is het voor dit artikel
ondoenlijk alle geografische aanduidingen en toponiemen te bespreken.1
Gekozen wordt hier voor het onderzoeken van een corpus veldnamen en
aanduidingen voor terreinen, landerijen en dergelijke van een aantal grietenijen. Die keuze is niet willekeurig. Het aantal items diende substantieel
te zijn, terwijl er tegelijk naar moest worden gestreefd dat verschillende
landschapstypen vertegenwoordigd waren. Uit elk van de drie plattelandskwartieren van Fryslân werden op grond van dat laatste criterium
vier grietenijen gekozen. In totaal heb ik in de ruime steekproef circa 1450
naamsvermeldingen en andere aanduidingen opgetekend.2 Van een redelijk
aantal namen komen verscheidene varianten voor, terwijl ook identieke
(spelling)varianten in sommige gevallen in de steekproef zijn meegenomen.
De naam van de hooilanden van Buitenpost, de Buitenpostmer maden,
bijvoorbeeld, komt in vijf spellingvarianten voor. Dit complex landerijen
wordt als zodanig ruim twintig keer aangehaald in het onderzochte corpus.
Het maakt het tellen van namen en het trekken van conclusies ten aanzien
van verhoudingen tot een ingewikkeld vraagstuk. Inzicht met betrekking
tot naamgeving wordt extra bemoeilijkt doordat degenen die de namen
optekenden eigen opvattingen over de benoeming hadden. Soms weken die
af van anderen met betrekking tot hetzelfde gebied of perceel.
Circa 600 terreinen, velden of complexen in het corpus hebben een
unieke naam. Elk benoemd perceel exact lokaliseren zou hierin duidelijkheid kunnen verschaffen. Opvallend is dat aanduidings- en benoemingsgewoontes, voor zover die uit het onderzochte materiaal kunnen worden

de vrije fries 94 (2014) 201-228

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 201

13-11-14 13:45

202

KAREL F. GILDEMACHER

afgeleid, zeer verschillend waren. Elke pastoor, vicaris of kerkvoogd had
blijkbaar deels eigen opvattingen en strategieën om bezit aan te duiden,
te benoemen of bestaande namen te gebruiken. De mate van bevolkingsdichtheid en intensiever, dan wel meer versnipperd, grondgebruik speelde
zeker ook een rol. Wellicht schuilen daarin, naast de wijze van verkaveling
van het landschap en de systematiek van de bekostiging van de uitgaven
voor de kerk belangrijke oorzaken van het gegeven dat er van Weststellingwerf en Opsterland weinig namen werden opgetekend.
Het aantal optekeningen van woorden waarmee het type land werd
aangeduid, is uiteraard veel groter dan het aantal namen, maar het aantal
gebruikte woorden is relatief klein. Een zeer groot aantal namen is echter
met een dergelijk zogenoemd kernwoord samengesteld. Om het bedoelde
perceel nader te kunnen bepalen, is in veel gevallen een toelichtend element
voorop geplaatst. Onder Nijland bijvoorbeeld wordt een ‘terp’ nader bepaald
door de toevoeging van de familienamen Hottinga, Wyaerdama of zoals in
Blancxtera terp, een verbogen vorm van een toponiem.
Het aantal soortnamen (‘woorden’) van een taal is beperkt en houdt
direct verband met grondgebruik, bodemkwaliteit, hydrografische omstandigheden en dergelijke. In deze bron gaat het daarbij om enkele tientallen.
Wanneer die bestanddelen in namen werden gebruikt, wordt dat in de
volgende bespreking expliciet vermeld zonder dat er bij de genoemde
voorbeelden naar volledigheid is gestreefd.
De doeltaal van de vermeldingen in de Beneficiaalboeken was Nederlands, wat gezien de politiek-bestuurlijke situatie van dat moment logisch
is.3 Van enkele dorpen is de beschrijving echter geheel of deels in het Fries
opgetekend.4 Ook in de opgaven van enkele andere dorpen kunnen meer
dan eens Friese kenmerken worden geconstateerd. Bij de namen zijn Friestalige kenmerken overigens vaak sterker aanwezig dan bij de aanduidingen.
Dit impliceert dat de namen vaker vanuit een Friestalige omgeving werden
gegeven en dat het gebruik van Nederlands recent was.
Naast de aanduiding van een perceel door middel van een naam of
omschrijving worden in de Beneficiaalboeken dikwijls ook de oppervlakte
en het grondgebruik van het benoemde perceel beschreven. Verder vindt
men soms begrenzingen, naastliggers en gebruikers aangehaald. Die geven
vaak een nadere blik op het landschap en het gebruik ervan. Vaste financiële inkomsten uit onroerend goed, zowel land als huizen, de zogenoemde
renten, inkomsten op grond van verleende diensten zoals het lezen van
missen en dergelijke, als ook inkomsten uit andere bronnen en de eeuwige
memories, blijven in deze bijdrage buiten beschouwing5 Dat geldt ook voor
inkomsten in natura, hetzij in een aandeel van de oogst, hetzij een vastgestelde hoeveelheid daarvan.6 Ook bijdragen voor kaarsen, ‘vrijdagsbollen’ en
dergelijke worden terzijde gelaten, evenals dat wat de pastoor binnenkreeg
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om zaken te bekostigen als nieuwe klokkentouwen, waskaarsen, en wijn en
misbrood.7
In dit artikel wordt tenslotte kort beschreven hoe de grootte van het
landbezit werd aangegeven en vervolgens of en zo ja hoe er informatie
over bezit en gebruik en/of een specifieke ligging wordt vermeld. De grote
verscheidenheid van namen en naamtypen maakt het integraal beschrijven
van alle aangetroffen namen binnen dit artikel onmogelijk. Ik heb er voor
gekozen om alleen aanduidingen en namen of naamtypen te bespreken die
op verscheidene plaatsen in gebruik waren.8
Huis, erf en dergelijke
De plek waar een huis stond was het ‘huijssteedt’ (Swichum, Koudum),
soms onderscheiden van het erf: ‘huijsstede ende theem’ (Goutum) en
uitgebreider: ‘mijt dat heem ende fenne, hoech ende leech’ (Swichum)
of: ‘huys, hoff, hoffstede ende terplandt’ (Brantgum). Ook wordt, in het
meervoud, over ‘steden’ gesproken (Minnertsga). Wanneer in Weststellingwerf ‘arve’ wordt vermeld (onder andere Noordwolde), dan wordt de
kern van de gehele boerderij bedoeld, waar de landerijen, opgegeven met de
breedte van de opstrek, bij horen. De boerenbedrijven zelf worden er ook als
‘hoefsteden’ (Munnekeburen) aangehaald. Onder Twijzel komt ‘heert’ voor
als aanduiding voor de boerderij van de familie Wytsma.9
Op veel plaatsen in de kleistreek is duidelijk dat de pastorie op de
dorpsterp of een ander terpje stond: ‘een wier gelegen onder des pastoors
huys’ (Hempens). Wellicht stond de ‘patroonszate’ van Goingarijp ook
op een klein terpje. Die had een grootte van achttien koegras ‘streckende
van de Scheenswall doergaende landen tuyn, terp ende huysstede op
die Poellenswal’ met hooiland op een eiland van ‘die Poellenswall opt
Merswal’. Een enkele keer worden de huizen van de kerkelijke dienaars
speciaal genoemd. Van een tien roeden brede opstrek onder Oldetrijne
wordt vermeld: ‘daer dat wemhuys ende Sint Niclaes vicariehuys tsamen
op staen’. Onder Wolvega wordt de pastorie aangehaald als ‘die weeme’,
terwijl onder Nijeholtpade en Westnijeberkoop van ‘die olde wedeme’
wordt gesproken.
Op vier plaatsen wordt een jister vermeld: ‘huyssteed met dat luttick
torp daer nu de Eester es’ (Swichum), ‘met die d’esster daer an’ (naast een
huis te Nijland), ‘myt de huyssteedt ende een leech eester’ (Wommels) en
‘Langhfen acker daer loept aen den Eester’ (Hinnaard). Een dergelijk perceel
(een melkbocht) was dicht bij huis te vinden.10 Ook ‘hornleger, hoernleger’
(Goutum) wordt wel aangehaald.11
Wanneer het een zeer klein, meteen bij huis liggend, stuk akkerland
betrof, wordt ook van tuin gesproken: ‘thuijs mit de steed, terp ende tuyn,
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hoeff alst daer staet’ (Doniaga), ‘Otte voers. tuyn’, ‘tuyn ende terpen ende op
dat block achter thuys’ (Koudum), ‘een cleyn tuijn, gelegen in Augustinusga’.12
Met betrekking tot het kerkelijk bezit van Sexbierum wordt vermeld dat er
een venne is van acht pondemaat ‘myt een cleyn olt hoffken met dat heem’.
Dat laatste was een pondemaat groot. Wanneer we vinden: ‘saedtlandis met
dat uuijter hoff’ (Goutum), zal het wel om bouwland gaan direct bij het huis.
Opvallend is dat enkele keren over een ‘oud hof’ wordt gesproken. Daarmee
is zeker in een aantal gevallen de plaats van een voormalige dorpskern met
kerk, pastorie en vooral kerkhof bedoeld.
Akkerbouw
Ook in de zestiende eeuw werden er landerijen gebruikt voor de teelt van
granen, bonen en dergelijke. Men spreekt dan overwegend van ‘saedland’,
‘zaedtlandt’, ‘zedlandt’ en zelfs ‘saedtlants landen’ (Oosterbierum). De
meeste opgaven met die aanduidingen verwijzen naar land in de kleibouwstreken, en die percelen hebben dan vaak een vrij grote oppervlakte. Ook
in de klassieke kleiweidestreek wordt de aanduiding zaadland aangetroffen.
Dergelijke percelen worden soms ook als zaadakkers aangehaald. Akkerbouw
was in de zestiende eeuw dus niet beperkt tot de klassieke kleibouwstreek.
Elders in Fryslân kwamen ook dergelijke aanduidingen voor. Van een perceel
akkerland te Hijum wordt overigens vermeld dat het op de Ees (een es) ligt
en dat is ook met drie akkers te Stiens het geval. Verder vinden we onder
Boijl een ‘acker lants gelegen op Boekolderess’.13
Uit diverse vermeldingen blijkt dat akkerland dikwijls op een terp was te
vinden zoals: (zaadland) ‘op Techma Hoechterp’ (Goutum), ‘op Bebbinga
Terp’ (Koarnjum), ‘oppet torp’ (Hijum), ‘oppe Tarp’ (Hantum), ‘zaedlant
genaemt de Wier’ (Iens), ‘opt Terp’ (Firdgum), ‘op Swynsera buyren’
(Wommels). Van een perceel onmiddellijk ten zuiden van het kerkhof van
Scharnegoutum wordt gezegd: ‘een terp oft stuck saedtlandts’. Duidelijk is
ook de mededeling: ‘die terp gebruyckt Pieter Gals te sayen ende ploygen’
(Minnertsga). Ook kleine percelen akkerland rond een huis in gebieden
waar geen terpen of wierden in de klassieke zin voor komen, worden wel als
terp aangeduid zoals in Koudum en Doniaga. Als synoniem voor zaadland
vinden we op verschillende plaatsen de aanduiding terpland en dergelijke.
Een aantal keren wordt duidelijk dat zaadland in veel gevallen bestond
uit stroken (hoger liggende) grond of stroken akkerland te midden van
grasland: ‘ende is alles leechlandt uytgesondert anderhalf pondemaet
zaedlandt’ (Lytsewierrum). Te Minnertsga wordt gesproken over drie pondematen hooiland waarin een ‘cleyn wal zedlandt’ ligt. Van acht pondemaat
onder hetzelfde dorp wordt gezegd ‘dair die wallen om ende om zedlandt
zijn, altsamen seven pondematen medlandt ende een pondemate zedlandt’.
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Hetzelfde is zichtbaar in de aanhaling ‘zijn fennen myt den ackeren
zaedlandt gelegen inden zelven fennen’ (Wjelsryp). Ook ‘zeecker stuck
bouwlandt ende graeslandt wesende’ (Boornbergum) moet gezien worden
als een perceel grasland met stroken akkerland. Wanneer gesproken wordt
over ‘halff saedinge’ (Minnertsga), betreft het wellicht grasland waarvan de
helft als akkerland wordt gebruikt. Iets dergelijks zal ook zijn bedoeld met
‘saedtlandt ende greytlant onder een ander’ (Minnertsga). Van een akker van
zeven einzen wordt gezegd: ‘hietende Riepacker’ (Wolsum) wat naar een
smalle strook zal verwijzen.
Verder wordt ook op de grens van klei en veen akkerland aangetroffen.
Wellicht wordt met ‘oudt saedlandt’ (Wirdum) de tegenstelling met ‘nieuw
land’ (in de voormalige Middelzee) duidelijk gemaakt. Maar ook in Goënga
is sprake van ‘olt saetlandt’. Wellicht gaat het dan om akkerland dat al een
langere periode in gebruik is geweest. Waarschijnlijk lag het ‘saedland’ in
Sandfirden op een zandkop in het veen (meteen bij de pastorie). Het woord
akker houdt overigens beslist niet in dat er sprake is van akkerbouwland.
Hetzelfde grondgebruik is ook bedoeld met de aanduiding bouwland. Dat
kernwoord wordt alleen gebruikt in streken waar sprake is van een zandondergrond zoals in Oudega (S), Kortehemmen, Boornbergum, Tjerkgaast, Sint
Nicolaasga, Doniaga en Ouwster Nijega. Het is zonder nader onderzoek niet
uit te maken of er lokaal bodemverschil bestond in die dorpen waar men de
aanduidingen zaad- en bouwland beide gebruikte.
Kennelijk is halverwege de zestiende eeuw akkerland omgezet naar
weiland: ‘saedlandts, dat nu ter tyt greydlandt ofte weydtlandt es’ (Swichum),
‘voortyden saedlandt ende nu fenlandt’ (Stiens), ‘saedlandts (…) nu feenlant
es’ (Huizum) en ‘terpland, nu graslandt’ (Wirdum). Van het omzetten van
grasland naar akkerland zijn geen voorbeelden aangetroffen. Misschien
zegt de mededeling dat van de veertig pondematen land van Saclama
Staeten onder Wirdum er tien bouwland waren, iets over de verhoudingen
bouwland/grasland in dat dorp. Nader zou moeten worden onderzocht of
ook van andere dorpen dergelijke gegevens beschikbaar of betrouwbaar te
reconstrueren zijn.
De aanduiding valg met de betekenis gebroken (akker)land (dus een
andere basis dan het hierna nog aan te halen val), vinden we in ‘Foudtgumme falich’ (Brantgum), waar vier akkers bouwland werden onderscheiden.14 Onder Wierum treffen we ‘die Falige’ en ‘Valige’ en ook ‘die Wester
Falighe’, terwijl te Foudgum hooiland te vinden is op ‘die Falije’, ‘Falige’ en
‘Faligen’. Wellicht is ook hier bouwland omgezet naar grasland. Te Raard treft
men ‘Falich’ en die ‘oester Falich’, onder Hantumhuizen ‘Felinge’ en ‘Volinge’
en onder Bornwerd en Wierum ‘Falige’. Bij Holwerd liep de ‘Valige wech’.
Buiten het noordoosten van de provincie is het niet aangetroffen.
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Grasland, weiland en fenne
Het meeste land dat als bezit wordt opgegeven in de bronnen betreft met
gras begroeide landerijen. In de beschrijvingen wordt diverse keren onderscheid gemaakt tussen weiland en hooiland, behalve in die gevallen waar
niet het directe gebruik maar bepaalde andere vormen van bezit of gebruik
de motivatie voor aanduiding of naamgeving boden, of afspraken tussen
gebruikers de grondslag vormden. Men zal immers wel hebben geweten
welk type land werd bedoeld. Bovendien werd de huurwaarde (overwegend
in geld) van het betreffende perceel vermeld. Identificatie was voor de
betrokkenen daarmee kennelijk voldoende gewaarborgd.
Als algemene aanduiding voor grasland vinden we: ‘gras, graslandt of
graeslandt’ en dergelijke (in nagenoeg alle dorpen). De Friese varianten
‘g(h)ersland’ of ‘gheersland, gers’ komen veel minder vaak voor. Alleen
in Ternaard wordt van ‘gres’ gesproken. Dat lijkt hier een oppervlakteaanduiding, synomiem aan (koe)gras of (koe)grasinge (zie hierna). Mede
gezien een opsomming als ‘graeslanden ende maeden’ (Oudega S) of ‘graeslanden (…) ende die maedtlanden’ (Boornbergum), ‘gerslandt ofte weydtlandt’ (Swichum) is grasland meestal synoniem aan weiland, grasland
waar vee werd geweid.15 Uit de aanhaling ‘hoech graslandt ofte weydelandt’
(Swichum) blijkt verder dat weiland in het algemeen hoger (en dus droger)
lag dan hooiland.
‘Weydlandt, weydelandt, weyland(en), weyde’ en dergelijke komt dikwijls
voor. Van een perceel grasland in Akmarijp wordt gezegd dat het soms
weiland en soms hooiland is. Wellicht hing dat af van de manier waarop een
huurder het land gebruikte of de weersomstandigheden in bepaalde jaren.
‘Greydtlandt of greylandt’ is synoniem aan weiland: ‘greijdlandt ofte weijdtlandt’ (Swichum).16
Grasland dat nagenoeg uitsluitend als weiland is gebruik was, werd een
fenne genoemd.17 ‘Fenne(n)’, een enkele keer ‘venne(n)’, wordt bij een zeer
groot aantal dorpen aangehaald. De Friese varianten ‘finne(n)’ (Nijhuizum,
Nijland), ‘fyn en fynne’ (Minnertsga) en ‘fonne(n)’ (Tjerkgaast, Koudum,
Oldeouwer, Ouwster Nijega) worden relatief weinig aangetroffen. Alleen in
Koudum vinden we de samenstelling ‘forfonne’ (naast in namen ‘forfennen’).
Het bedoelde land benoemde men ook dikwijls als ‘fenneland, vennelandt,
fenland’.18 Verwarrend is soms de spelling ‘feenlandt’ (Huizum, Goutum, Lekkum,
Miedum, Britsum, Hijum, St. Johannesga). In een vermelding te Ureterp:
‘ende zijn heydlanden, feenlanden’, is echter ‘veen’ bedoeld. Ook in Stiens
komt het meervoud voor: ‘fenlanden’. Het is opvallend dat in Weststellingwerf
en Opsterland geen namen met fenne voorkomen in de Beneficiaalboeken.
Mogelijk houdt dit verband met de overwegend opstrekkende verkaveling van
het gebied die zich minder goed leende voor het inrichten van fennen.
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Uit diverse aanhalingen blijkt dat men met fenne in de zestiende eeuw
een afgesloten duidelijk gemarkeerd perceel weiland bedoelde: ‘noch
een fenne weijdlandt’, ‘noch twee smalle fennen’ (Terkaple), ‘die fenne
voor thuijs’ (Langweer). Er is bij dergelijke percelen land, vaker dan bij
hooiland het geval is, sprake van persoonlijk eigendom: ‘Juw Feijckes fenne’
(Leeuwarden), ‘Heer Kempe fenne’ (Wirdum), ‘Sapema fen’ (Twijzel). Soms
is sprake van een verwijzing naar een buurschap zoals ‘Vlijestera fenne’,
‘Kambuijrsterdeels fenne’ (Leeuwarden), ‘Bradera Fenne’ (Swichum). Het
is onduidelijk of hier sprake is van een zeer tijdelijke benoeming of van
namen die als een duidelijke vaste naam kunnen worden beschouwd en na
een wisseling van eigenaar niet meer veranderden. Bij dergelijke namen of
benoemingen komen ook diverse andere elementen zoals persoonsnamen
als bepalende toevoegingen voor, bijvoorbeeld groot en klein, hoog en laag,
lang en kort.
De kenmerken en het gebruik van dit type grasland leidden tot een zeer
groot aantal namen die met fenne zijn samengesteld. Ik telde in het onderzochte corpus 252 vermeldingen.19 Bij een meerderheid ervan geeft het
eerste bestanddeel van de naam een verwijzing naar eigenaar of eigenaren.
Het grote aantal fennen leidde verder ook tot diverse anders samengestelde aanduidingen zoals, naar het gebruik, ‘koefenne’ (Buitenpost), naar
de grondsoort, ‘santfennen’ (Buitenpost). De begroeiing met pitrus (Juncus)
komt naar voren in de aanduidingen: ‘ruijschfenne(n)’ (Surhuizum, Augustinusga) en ‘ruyscke fenne(n)’ te Augustinusga, Twijzel en Drogeham.
Een ‘ertfenne’ is een perceel weiland dat na het beweiden, het
zogenoemde voorweiden, een periode met rust wordt gelaten om het gras
opnieuw te laten groeien teneinde vervolgens, later dan gewoon hooiland,
te worden gemaaid.20 We vinden ‘eertfenne’ (Heeg) en ‘e(e)rtrlandt’ (Nijega –
HON21, Oudega S, Terherne, Doniaga), in Terkaple wordt een keer ‘artlandt’
gespeld. Als naam kwam het wellicht ook voor: ‘binnen den Gau’ lag het
‘eertlandt’ (Akmarijp).
Gezien de vermelding ‘twe mansmadt meeden, leggende in Nyegaeste
Fennen’ (Oudega S) waren er ook stukken land met een met fennen samengestelde naam als hooiland in gebruik. De ene pondemaat ‘ghemenghet in
pastoors landen’ (Broek) zal mogelijk zowel wei- als hooiland zijn geweest.
Het is daarmee duidelijk dat een boer waarschijnlijk niet elk jaar een perceel
op dezelfde manier gebruikte.
Hooiland
Met name de lager gelegen delen van het grasland waren in gebruik als
hooiland. Het vaakst wordt dergelijk land aangeduid als mede of made. Een
aantal malen vinden we hiervoor ook het woord hooiland. De aanduidingen
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met mede zijn als ouder Fries te beschouwen, made is Nederlands.22 Land dat
gebruikt werd als hooiland wordt dan ook wel als ‘maadland’, ‘madland(en)’
(Hidaard) of ‘meedland’ (in diverse spellingvarianten) aangeduid. Alleen
onder Dijken komt (twee maal) de variant ‘maeylandt’ voor.23 Met name bij
kerken met veel bezit in het westen en midden van de provincie vinden we
beide varianten.
De opgaven van een beperkt aantal dorpen hebben uitsluitend de ene
of de andere aanduiding. Mogelijk heeft degene die het bezit noteerde,
naast recente opgaven ook oudere lijsten gebruikt of er werd genoteerd
wat de aangever (indien aanwezig) opgaf. Wanneer in bezitspapieren
oudere aanduidingen voorkwamen, zijn die onwillekeurig en soms
expliciet overgenomen. Dat geldt specifiek voor namen en dat leverde
opmerkelijke combinaties op zoals: ‘haerde meeden opten Heckmeeden’
(Swichum).
Het gebruik van made of mede is onregelmatig verspreid over de
provincie (zie kleurkatern afb. 11). Kennelijk hing het gebruik van de ene of
de andere variant af van de individuele keuze van degene die de opgaven
deed. Bij namen ligt dat anders. Die zijn en waren minder gevoelig voor
taalontwikkeling of taalswitching.
Al naar gelang de ligging of kwaliteit van het land onderscheidde
men verschillende meden of maden bijvoorbeeld: ‘nielandts mieden’
(Leeuwarden), en onder Wirdum ‘nylandts meede, woltlandts meeden, leech
meede’. Ook elders ziet men toevoegingen die met de hoogteligging hebben
te maken. Meestal waren de hooilanden laag gelegen: ‘leegh hoylandt’
(Goutum), ‘leechlandts meeden’ (Hijum), ‘leegh meeden, laege meeden,
meeden halff hoech, halff leech, halff hoegh, halff leghlandt’ (Wirdum),
‘leech maeden’ (Lytsewierrum).
In de dorpen van Leeuwarderadeel langs de voormalige Middelzee onderscheidde men oudland en nieuwland (de zeepolder).24 In de aanduiding van
het hooiland komt dat ook terug: ‘meeden nyelants, nylandts maeden’ naast
‘oldlantsche meeden, oldtlandts maeden’(Goutum). Dergelijke paren komen
voor te Leeuwarden, Jelsum en Koarnjum. In deze streek lag het oudland
toen duidelijk lager dan het nieuwland: ‘oltlandt oft lechlant’ (Britsum),
‘leechlandt opt Oltlandt’ (Stiens). Ook bij enkele andere dorpen is overigens
sprake van oudland (Swichum, Lekkum, Akmarijp en te Easterein-binnendijks). Er is sprake van nieuwland te Holwerd, Raard, Itens, Easterwierrum,
Lytsewierrum, Surhuizum.
Bij laaggelegen land was water gedurende een groot deel van het jaar
(of langer) een probleem: ‘maedlandts, heel leeghe landen, dat men
somwijlen een jaer bruijcken mach en dat ander jaer heft men daer nijet
aff, overmits quaet aventuer van regenwater ofte zeewater’ (Swichum). De
toevoeging ‘laag’ impliceert dat er ook relatief hoger gelegen hooilanden
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waren, al moet men zich van de verschillen geen grote voorstelling maken.
Zo vinden we: ‘hoege meeden, hoechlandt meeden’ (Wirdum), ‘hoeghe
ma(e)den’ (Hidaard, Blesdijke), ‘meeden (…) hoech ende lechlandt
tsamen’ (Britsum). De vermelding ‘meden, hetende die Lyetye Heegfyoldt’
(Oudega HON), is wellicht te verklaren als ‘het kleine hoogveld’. Het betreft
een gebied waarbij ook een molen hoorde. Het is gezien de samenstelling
raadselachtig of het hier om een oorspronkelijk hoger, later vergraven,
gebied ging.25 Het onderscheid tussen hoog en laag wordt trouwens veel
vaker aangehaald. Zo wordt van een ‘zaete’ van vierentwintig pondemaat
onder Lytsewierrum gezegd: ‘helft hoechlandt, de ander helft leechlandt’.
Te Baaium wordt van de ‘Hoofven’ (dertig pondemaat groot) gezegd ‘de
helft leechlandt ende de helft hoochlandt’. Van een perceel fennen van
twintig pondemaat te Waaksens wordt vermeld ‘relicke hoechlandt, myt
acht pondemaat arm leechlandt’. Hoog en laag was dus voor de mensen
een belangrijk gegeven.
Uit het overzicht van namen met het bestanddeel made/mede blijkt dat
het slotelement van een naam niet varieerde.26 ‘Heckmeeden’ (elf vermeldingen) vinden we uitsluitend met <e>, de naam ‘Buitenpostmaer maeden’
(negen vermeldingen) komt alleen met <a> voor. Het overgrote deel (85%)
van de made-naamvarianten wordt meer in het oosten van Fryslân aangetroffen. In het westen overheerst mede (met circa 90% van alle medenamen). Dat zou op dialectverschil kunnen wijzen.
Het is verder opvallend, maar niet onverwacht, dat veel eerste bestanddelen van namen met dit element afgeleid zijn van een buurtschaps- of
dorpsnaam: ‘op Oesterbierume meeden, byde Muncke Meden Landt’
(Sexbierum), ‘Wngebuyren Meeden’ (Heeg). De frequentie van dit type
namen wijst er op dat hooilanden lang gemeenschappelijk door de dorpsbewoners zijn gebruikt en dat deze landerijen daarmee gebruiksmatig verwant
zijn aan hemrik, meenschaar en dergelijke. Een tweede aanwijzing daartoe
is dat van kerkelijk bezit vaak wordt vermeld dat men bezit heeft ‘in’ het
betreffende madencomplex.
Op enkele andere plaatsen komt naast mede of made de veel minder
voorkomende hooilandaanduiding ‘ho(e)ylandt’ of ‘hoylanden’ voor. Gezien
het nagenoeg ontbreken van namen met dit laatste bestanddeel, was het
gebruik van de aanduiding ‘hooiland’ modern.27 Mogelijk heeft de relatieve
frequentie ervan in Wymbritseradeel te maken met het voorbeeld van het
uitgebreide Register van den Aanbreng van 1511, dat op last van het lokale
gezag ook geheel in het Nederlands opgetekend werd. Relatief vaak kwam
het niet-Friese made er ook al voor. In namen vinden we overigens wel
éénmaal een Friese variant van het woord hooiland: ‘tCleyn Haeylandt’
(Goingarijp).
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Overige typen begroeid land: rietland, veenland, heide en hout
Riet was voor het boerenbedrijf niet alleen van belang voor dakbedekking.
Het werd ook toegepast bij de inrichting van eendenkooien en als strooisel
op de stallen. Aangetroffen is ‘ryedtlandt’ (Tirns, Jutrijp), ‘riedtlandt’
(Easterein, Lytsewierrum), ‘reydland’ (Tjerkgaast), ‘reydlandt’(Leeuwarden,
Lytsewierrum, Oppenhuizen, Oosthem), ‘reydlant’ (Boornbergum), ‘reed(t)
land(t)’ (Swichum, Goutum, Teerns, Koudum, Doniaga). In namen vinden
we bijvoorbeeld ‘Reydt’ (Koudum), ‘dat Reyt’ (Surhuizum), ‘Sint Jans reydtlandt’ (Oosthem), ‘landt hietende dat Reedtlandt’(Oudega W).28
‘Rietland’ (Teerns) was per definitie laag gelegen – onder Lytsewierrum
wordt dat expliciet gezegd – en stond vaak onder water. Dat was niet alleen
in het Lage Midden het geval: ‘noch ytlijke poellanden, waterlanden ofte
riedtlanden (...) gelegen op Holwerde Meden’ (Brantgum). Men beschouwde
zo’n perceel rietland ook wel als een meer.29 Onder Leeuwarden wordt zo’n
‘rietmeer’ genoemd en onder Wolsum ligt een ‘reydmeer’.
Het woord meer, Oudfries mer, komt ook in verscheidene veldnamen
(verwijzend naar circa veertien van dergelijke meren) door geheel Fryslân
voor zoals ‘Britsumma merren’ (Stiens), ‘Olde mer’ (Abbega), ‘Aeldmer’
(Nijhuizum), ‘mar’ (Hantum) ‘Lange Merren’ (Wommels), ‘reydtmeer’
(Oosthem), ‘Sugemerren’ (Raard).30 Een met riet begroeid moerassig eiland
is een ‘riedpol’ (Teroele). Men was hierbij soms niet precies met de oppervlakte: ‘cleyn stuck reydlandt ongemeten’ (Oppenhuizen). Voor dergelijk
land met veel water worden verder diverse synoniemen gebruikt: ‘leechlandt, alias reydlandt oft byeslandt’ (Lytsewierrum). Onder Minnertsga
wordt een groot complex landerijen ‘Beynten’ genoemd waarbinnen
‘Schelte Beynten’ wordt onderscheiden.31 Verder vinden we ‘ruischlandt’
(Surhuizum), ‘een ruijsche fenne’ (Drogeham).32 ‘Haenland’ (Offingawier,
Hommerts, Oosthem) of ‘heenland’ (Tjerkgaast, Doniaga, Abbega, Oudega
W) is eveneens benoemd naar begroeiing met biezen (Scirpus), met name
Zomprus.33 Als naam komt voor ‘dat Haenlandt’ (Loënga) en ‘hoeylandt,
geheeten dat Haenlandt’ (Oppenhuizen). Veel onderscheid tussen hooi- en
rietland zal men, mede vanwege de totale begroeiing, niet hebben gemaakt
‘hoylandt ende reytlandt tzamen’ (Boornbergum/Grou), ‘III gras maedtlandt
in de Reytmaeden’ (Surhuizum).
Zulk land bracht weinig op. Van een grote fenne onder Akkrum wordt
gezegd ‘bij quade jaeren de derde part ontlandt’. Ook de opbrengst van het
‘wil(d)tlandt’ te Warten was ‘op meeste jaren nichel’. Door het weinig vlakke
karakter zal zulk land moeilijk in gebruik zijn geweest. Daartegenover wordt
in Waaksens van twee pondemaat ‘platlandt’ gesproken. De drieënhalf
pondemaat ‘an stucken ende stollen’ (Osingahuizen) zal uit veel kleine
stukjes hebben bestaan.
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In het geval ‘graslandt, mey die pollen’ (Gaastmeer) kan met pol een
eilandje zijn bedoeld. Dat lijkt vrij zeker het geval onder Dijken waar van
vijf pondemaat wordt gezegd dat vier ervan ‘in die Strenghen (ligt) ende een
op die Pollen’. Met ‘een cleyn polcke landts’ (Goënga) en ‘twee pollen landt’
(Koudum) zullen min of meer verhoogde stukjes zijn bedoeld en dat geldt
zeker voor ‘Otte Otte zoens cleyne pol omtrent een lamsgras’ (Koudum).
Land dat in de beleving van de naamgevers slechts het water afdekte
is ‘deecklandt’ (Hommerts). De aanduiding komt ook in namen voor
(Langweer, Uitwellingerga, Jutrijp, een Ooster- en een Wester-),34 alle namen
die naar hetzelfde, door het water van de Brekken omgeven, complex land
verwijzen.
In gebieden waar de (veen)bodem sinds de grote ontginningen ernstig
was gedaald en waarin mede door veenderij grotere en kleinere veenputten
waren ontstaan, spreekt men van gebroken land: ‘breckland’ (Doniaga),
‘britsen land’ (Tjerkgaast) of ‘leech gebroken landt’ (Leeuwarden), ‘leech
gebroocken onlandt’ (Oosthem) dan wel ‘zeer rijdich ende gebroocken’
(Hommerts).35 De ‘onlanden ende lege ende gebroocken landen’ (Abbega)
brachten weinig op. De oorzaak wordt soms ook genoemd: ‘graslandt, leech,
gebroocken ende vergraven landen’ (Hommerts).
Duidelijk vergraven land is ‘delflandt, dellandt, dollandt’ (Koudum).
Onder St. Johannesga wordt over zes pondemaat ‘verdollet landt’ gesproken.
Dergelijk land bestond grotendeels uit water en werd hoogstens als rietland
gebruikt. Het was ‘onland’ ‘o(e)nland’ (Tjerkgaast, Doniaga) of ‘by quade
jaeren (…) ontlandt’ (Akkrum). De beschrijving van een perceel van twee en
een halve pondemaat te Doniaga ‘hallf reyd, halff gers, halff onland’ maakt
duidelijk hoe het er bij lag.
De vermeldingen ‘flyoesland’ (Tjerkgaast), ‘pyellandt’ (Nijhuizum) en
‘marslandt’ (Wijnjeterp) kunnen als aanduidingen voor moerassig land
worden beschouwd.36 Het ‘ruychlandt, leechlandt leggende in Ytensera
meeren’ (Itens) zal wild begroeid zijn geweest en gezien de met ‘meren’
samengestelde naam ook zeer vochtig. Onder Heeg wordt gesproken van
een pondemaat ‘hoeylandt mit dat cobbelandt’. Wellicht was dat een waterig
deel waar veel kobben (meeuwen) nestelden.37 Ook onder Huizum was
‘cobbelandt’. Een vergelijkbaar perceel, met kikkers, was het ‘Frosche Land’
(Lekkum).38 Veel vogels zullen er geweest zijn in het ‘Voeghel dall’ (Oppenhuizen), het ‘Vogelholt’ (Nijeberkoop) en het ‘Voegelandt’ (Wierum).
Bij een aantal dorpen in veengebieden is sprake van het bezit van ‘feenen,
stucken feens, fens, feen, vene, feenlandt, fenlanden’ binnen de eigen
grenzen.39 De pastorie in Olterterp (breed twintig roeden) heeft daarbinnen
‘bouwlandt, feenlandt ende graeslanden’.40 Het gebruik van dat land wordt
duidelijk uit: ‘ende daertoe heeft de meyer voors. twee dachwerck torffs
uuijt de vyff ackeren feens voors.’ (Surhuizum). De vermelding ‘Wopke
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Seerpszoons Putfeen’ (Oosthem) wijst er waarschijnlijk op dat er in dit stuk
veenland, in een klei-op-veengebied, toen turf werd gegraven.
Onder Gaastmeer ligt er land ‘op die Leyen’, en onder Nijega (S) vinden
we drie mad meeden ‘genoempt in de Leyen’. Waarschijnlijk betreft het
hier verveend land.41 Onder Huizum wordt enkele keren gesproken van
‘woltlandt’, landerijen ten oosten van de voormalige Middelzee in een
gebied met klei-op-veen en veen. Een andere opgave maakt die ligging
duidelijk: ‘dit es nu woltlandt ende oltlandt’ (Huizum). Ook elders vinden
we de aanduiding met ‘wold’: ‘seven roeden woltlandt ende leechlandt’
(Duurswoude). De kerk van Twijzel heeft bezit dat wordt omschreven als
twaalf ‘roeden woldlandis’; ook wordt gesproken van vier roeden ‘woldlandt’.
Dat impliceert dat de verkaveling hier opstrekkend was en dat de breedte
in roeden van het perceel is bedoeld. De Friese variant vinden we in (de
scharren van) Legemeer met ‘vaeldland’. Het betreffende land was voor
beweiding in gebruik. Wellicht geldt dat trouwens voor alle ‘woldland’, met
grassen en hier en daar met struikgewas en een enkele boom (els, berk of
wilg) begroeide landerijen.42
De opstrek van de pastorie van Peperga (van de provinciegrens tot de
Lende) wordt omschreven als ‘thoe vene ende thoe volde’.43 In Ureterp wordt
onder meer gesproken van ‘leege feenlanden’. Waarschijnlijk was veenland
daar lager gelegen (en natter) dan woldland.
Onder Ureterp onderscheidt men naast lage veenlanden ‘heedlanden
ende met kroppelholdt beloopen’ landerijen.44 Men spelt ook ‘heydlanden’
(Ureterp) en ‘heijdlandt’ (Drogeham). Uit de naam ‘Heyde’ (Nijland) blijkt
dat het bij het gebruik van deze aanduiding beslist niet alleen land begroeid
met heide (Erica) betrof, maar onbebouwd woest land.45
Een deel van het bezit van de kerk van Olterterp (het ‘Gaewenge Landt’)
is ‘ledich woest holtlandt’. Vergelijkbare gebieden worden ook zonder meer
‘leege woeste landen’ genoemd. Land dat niet agrarisch werd gebruikt,
raakte snel begroeid ‘ende zijn al myt holt bewassen, dat bouwlandt plach
te wesen’ (Oldeholtpade). De namen ‘Holtacker, Holtgeest’ (Koudum) en
‘Holtgaest’ (Koudum) verwijzen duidelijk naar een met houtgewas (mogelijk
eik) begroeide zandkop. Wellicht waren de randen van die landbouwpercelen (mogelijk in het verleden) met struikgewas begroeid. De pastoor bezat
er een ‘groete Holtackere’ (Koudum). Onder Nijeberkoop vinden we (een)
‘Vogelholt’, een aanduiding die als naam fungeert. In de zandgebieden is
verder een combinatie van veen en hout zichtbaar.
Overige aanduidingen voor typen landerijen en hun dagelijks gebruik
In de Stellingwerven wordt pastorieland dikwijls aangeduid als ‘wemeland’.
Buitendijkse of lager gelegen landerijen in de meanders van rivieren
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werden (ook) hemmen genoemd.46 Onder Drachten vinden we verschillende
‘Hemmen’, alle langs de Drait. Bij de ‘Coernhemme’ (Oldeouwer) gaat het
om een perceel in een bocht van een veenrivier (nu de Fammensrakken) aan
de zuidoostzijde van een veenkoepel.47 Oostelijker in de provincie vinden we
met dezelfde betekenis het kernwoord ham: ‘Jouwerts Ham’ (Drogeham),
‘Groete ham’ (Augustinusga), ‘Abingaham’ (Surhuizum), ‘Fogels ham’ en
‘Teetema ham’ (Surhuizum). Mogelijk waren deze percelen (aansluitend bij
een dijk) wel eenvoudig omkaad.
Onder Goënga wordt het ‘Cluuckx landt’ van de pastoor aangehaald. Het is
onwaarschijnlijk dat daarmee land wordt bedoeld waaruit (het luiden en het
onderhoud van) de klok werd betaald.48 Voor het ‘Klucxlandt’ onder Offingawier
lijkt een verklaring met ‘kloek’ − een zekere eigenschap − mogelijk, al kan
daarmee in woordenboeken geen aansluiting worden gevonden.49
Het land van de vicarie van Tzummarum, ‘LX pondematen, oft daer
naeby’ wordt omschreven als ‘dorre landen’. Van dat van de prebende wordt
ook gezegd dat ze ‘dorre zyn’ en slechts voor een jaar verhuurd werden.
Hoewel het voor dit redelijk omvangrijke bezit onwaarschijnlijk is, zal het
mogelijk onvruchtbaar en/of moeilijk te bewerken land zijn geweest dat
weinig opleverde.50
Het dagelijks gebruik van de landerijen werd niet alleen bepaald door
een omschreven bezitsrecht waarvan men ongestoord gebruik kon maken
of een vorm van pacht met betrekking tot een zeker uitgezet perceel land.
In veel gevallen was het landbezit in de zestiende eeuw niet duidelijk in het
veld herkenbaar: ‘is nijet uuytdeeld ende leydt oock nijet over hooch ende
leech’, ‘gheen uuytwysd landt’ (Nes). In een aantal gevallen werd uitdrukkelijk vermeld dat er wel een duidelijke afbakening was ‘ende opt oest
gescheijden met een Waensloet’ (Kornjum), ‘in Walgherga een bespitte camp
van ses math’ (Uitwellingerga), ‘bespytslanden’ (Broek), ‘in een besloten
camp’ (Holwerd), ‘een cleyn begraven stuck’ (Raard), ‘rondtsom begraven’
(Raard), ‘rontsomme mijt vreemde landen ende cleijne furgen bescheijden’
(Kornjum).51 Sommige landerijen waren opgenomen in complexen van
een andere eigenaar: ‘een cleyn acker landts (…) beclimpt in Feerge staten’
(Minnertsga), ‘beclampt in Minnerde landen’ (Brantgum).52 Ook in Wierum
en Waaxens wordt deze omschrijving gebruikt. Te Nes wordt van land
gesproken dat in een ‘byschot’ ligt: ‘in Wymme byschot’.53
Veel land was gemeenschappelijk eigendom. Verschillende landerijen
maakten wel deel uit van grotere complexen waarvan de eigendom in
handen van leden van een (dorps)gemeenschap was of van een particuliere
(grootgrond)bezitter. Binnen zo’n complex bezat ook de kerk soms ongemarkeerde bezitsrechten dan wel gebruiksrechten ‘in de fennen ende meeden
int gemeen’ (Wirdum), ‘in een gemeene fenne’ (Britsum). Het gemeenschappelijke bezit van een aantal bewoners van een buurschap of dorp blijkt uit
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vermeldingen als ‘Bura Finna, Buijer Fenne’ (Stiens) of ‘etlandis leggende in
de Gheestbuyr Fenne, inde Gemene Scher’ (Oudega S).
Het woord schar komt in deze context dikwijls voor. Op verschillende
plaatsen wordt van een meenschaar gesproken.54 Dat was een complex
landerijen dat eigendom was van een aantal leden van een gemeenschap, te
weten het dorp of de buurschap. ‘Scher’ en ‘scha(e)r’ komen het meest voor
bij de aanduidingen en namen van andere dan gemeenschappelijke schaarlanden. Als enkelvoudige aanduiding vinden we bijvoorbeeld ‘legghende in
een schar’ (Offingawier), ‘meeden in die schaer by Syba Sloot’ (Goingarijp),
‘meeden in zijn schaer’ (Goingarijp). In namen wordt het element veelvuldig
aangetroffen. Ik telde 110 varianten verwijzend naar zo’n 70 scharren.
Nadere plaatsbepaling zou duidelijk kunnen maken om hoeveel complexen
het gaat en hoe groot die waren.55
Alle met schar en dergelijke samengestelde toponiemen hebben een
toelichtend eerste bestanddeel. Soms zijn dat persoonsnamen: ‘Haucke
scher’ (Jutrijp), ‘Ryoerdt Eepke zoons scher’ (Oudega W), ‘Doytthima Schaer’
(Goingarijp). In andere gevallen is er een directe relatie met de kerk, ‘her
Wyerdts voors. cleyne schaer’ (Osingahuizen), ‘jonger priesters schaer’
(Goingarijp), ‘Kerck scher’ (Ypecolsga). Het eerste stukje van ‘Sinte Johannes
sceer’ (Oudega HON) zal verband houden met een heilige (wellicht niet de
patroon), maar er bestaat wel een relatie met de kerk. Het eerste bestanddeel
van ‘Sante Johannes scherren’ (Akmarijp) verwijst echter naar de buurschap
St. Johannesga ten westen van Akmarijp. Een verwijzing naar een buurschap
(of een dorp, maar dan zonder ‘meen’) is ook aanwezig in ‘Indyckstere scher’
(Heeg), ‘Katbirstre scher’ (Dijken), ‘Holperster scher’ (Heeg). Verder worden
eigenschappen benoemd: ‘Lyttye Scer’ naast ‘Grate Scer’ (Broek), ‘Woldtscerren’ (Akkrum), ‘Rijdscher’ (Hommerts), ‘Hungherscher’ (Teroele). Het
gebruik van het wei- en/of hooiland was bij alle typen scharren min of meer
identiek geregeld.56
Hemrikken zijn in het corpus alleen aangetroffen te Huizum, Wilaard,
Lekkum,57 Cammingaburen, Kornjum, Hantum, Ternaard, Nes (WD) en
Hiaure. Het onderscheid tussen twee gemeenschappelijke complexen
grasland te Kornjum wordt duidelijk uit de aanhalingen: ‘oltlandts op
Coornijumma Hemrick’ versus ‘nijelantsche meeden op Coornijumma
Meenscaer’. Onder Wierum worden zulke complexen ‘Nesme Hemrijcks
landt’ en ‘Werme Hemrijck landt’ genoemd. Bij de opgaven van Huizum
worden vier verschillende percelen ‘Hemricks landt’ aangehaald.
Gezien het bovenstaande ligt het voor de hand dat een door meerdere
boeren gebruikt complex landerijen ook ‘land’ genoemd werd. De ‘Morster
landen’ zijn die van de buurschap Morra onder Westhem. Dergelijke namen
vinden we bij veel buurschappen, kloosters of grote boerderijen. Zulke
namen komen ook met dorpsnamen als eerste bestanddeel voor: ‘Ripper-
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kercke landen’, ‘Leckummerlandt’. Doordat naast de scharren met name
hooilanden gemeenschappelijk in gebruik waren, vinden we bij maden en
meden dezelfde typen: ‘Holwerde meden’, ‘Foudtgumme maden’, ‘Buytenpostmar Maeden’. Mogelijk werd ook het woord veld in deze betekenis bij
de naamvorming gebruikt: ‘Woldfelde’ (Koudum), ‘Galama Felde’ (Koudum),
‘Hyndelopere feldt’, ‘Lyetye Heegfyoldt’ (Oudega HON), ‘Hernstera feldt’
(Goingarijp).
Het Oudfriese woord tiuche, met de (waarschijnlijke) betekenis: ‘stuk
(gemeenschappelijk) land bestaande uit meerdere percelen waarin
verscheidene boeren volgens een zekere systematiek participeerden in
het gebruik’, komt op enkele plaatsen voor.58 Onder Stiens wordt in vier
varianten de naam ‘Beestetzioech’ aangehaald. Het betreft een redelijk groot
complex hooiland. Wellicht is ‘Weste Tijoegh’ een variant van genoemde
naam.59
Obe Postma veronderstelt dat blok de betekenis ‘uit de gemeenschap
genomen aandeel’ heeft.60 Dat zou goed kunnen passen bij de naam
‘Blockwer’ (Koudum). Onder Oosthem vinden we met betrekking tot vier
einzen land ‘hietende dat Block in Otte Jans soons fenne’ en in ‘Bloe(c)k’
onder Smallebrugge waar het naar een blokvormig perceel lijkt te verwijzen.
Ook bij houw gaat het wellicht om een aandeel in gemeenschappelijk
grasland.61 Van een perceel onder Heeg wordt gezegd: ‘leggende in den
Houw’. De naam ‘groote Muencke Houw’ (Oudega W) verwijst naar een
groot complex hooiland van zo’n dertig pondemaat, waardoor een relatie
met ‘hof’ niet meteen voor de hand ligt.
Om te voorkomen dat men in door meerdere boeren gebruikte
complexen elk jaar opnieuw hetzelfde goede of slechte land in gebruik had,
werd er regelmatig gewisseld. Dergelijk ruilen werd ook werven genoemd
‘midtlandts int deelscip die alle drie jaeren werven’ (Lekkum). Dergelijk land
werd wel ‘werflandt’ (Drachten) genoemd.62 Als synoniem van dat wisselen
komt ook ‘vervallen’ voor. Verder vinden we in die betekenis ook ‘rijden’.63
Wanneer van bezitsrechten binnen een groter complex land sprake is,
gebruikt men wel de aanduiding wer.64 Binnen het onderzoekscorpus werd
de aanduiding dikwijls in Weststellingwerf aangetroffen. In namen komt het
veelvuldig voor als kernwoord in de varianten ‘wer, weer, war, waer’ en de
meervoudsvormen ervan. In het corpus worden zo’n honderd van dergelijke
namen genoemd. Een groot aantal ervan heeft een persoonsnaam als eerste
bestanddeel.65 Met name is dat het geval bij de opgaven van Buitenpost, waar
ik veertien verschillende telde (en geen enkele met wer samengestelde naam
met een ander eerste element). Ook te Koudum komt wer veel voor (circa
twaalf keer), maar het aantal duidelijke persoonsnamen als eerste element
beperkt zich hier tot vijf. Ook andere kenmerken van bedoelde percelen
vinden we in namen terug: ‘Hooge Werren’ (Oudega S), ‘Lange Warren’
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(Hiaure), ‘Breewer’ (Heeg), ‘Smalweer’ (Heeg), ‘Wffke Brewart gheheeten’
(Oldeouwer), ‘Blockwer’ (Koudum), ‘Brede Weer’ (Spanga).66 Het aantal van
dergelijke namen in de kleistreek is beperkt tot vier. Te Nijland vinden we
de ‘Langhe Verren’, te Wolsum: ‘Otwaer’, te Brantgum: de ‘Warren’ en te
Hiaure: de ‘Lange Warren’. De bij wer gehanteerde wijze van verkaveling en
een daarbij passende juridische organisatie lijkt vooral tot de veenweide- en
zandgebieden beperkt te zijn geweest.
Een aantal keren zal de vorm van een perceel de basis voor benoeming
hebben gevormd: ‘ende loopt myt een zwalestert uuyt op die groote Zijlpoels
wal’ (Heeg); ‘in die hoerne van Wopke Landt ‘(Swichum); ‘Van een halve
hoorn (…) in zijn landt’ (Nijland). In deze laatste gevallen ging het wellicht
om een hoek.67 Andere voorbeelden van naar de vorm benoemde namen
zijn bijl, drievoet en driekant. Mogelijk had het hooiland met de naam
‘Hoycke’ (Minnertsga) de vorm van een huik. De ‘Lutke Gara’ (Koudum)
zal een puntig stuk land zijn geweest.68 Meer metaforisch zullen de namen
‘Botterkan’ (Goënga) en ‘Butterfenne’ (Lytsewierrum) in gebruik zijn geraakt
en dat geldt wellicht ook voor de ‘Goudboirde’ (Wjelsryp) en ‘Bouwema
Troest’ (Wirdum).
Er zijn zo’n veertig namen met kamp aangetroffen. Soms vormt een
persoonsnaam een toegevoegd eerste bestanddeel: ‘Yvo Fritsma Kamp’
(Wirdum), ‘Galama swane camp’ (Koudum), ‘Hidde kampen’ (Hinnaard).
Andere toelichtende elementen worden eveneens in grote variëteit
aangetroffen: ‘Weelcamp’ (Broek), ‘Gastcamp’ (Teroele), ‘Sprutel Camp’
(Sandfirden), ‘Burkamp’ (Molkwerum).
De aanduiding kaag voor een bekaad perceel land dat oorspronkelijk buiten (zee)dijken lag maar later dikwijls werd binnengedijkt, komt
op enkele plaatsen en uitsluitend in namen voor met <ee> of <aa> zoals
‘Keech’ (één vermelding) en ‘Kaegh’, in vijf varianten (Leeuwarden). Ook
de kaag onder Lekkum zal net als de eerdergenoemde langs de vroegere
Middelzee gezocht moeten worden. Het naamselement met <ee> vinden
we verder nog te Wierum, Minnertsga, dat over ‘kyegen’ spreekt en Pietersbierum.69
Bij een zekere percelering van land wordt het woord kerf gebruikt.
Wellicht waren de percelen door een insnijding, een greppel van elkaar
gescheiden.70 Mede gezien het gebruik van deze aanduiding, is keer ermee
verwant, al wordt bij dat woord echter meestal een etymologie in relatie
tot keren, wenden verondersteld.71 Gelet op eerste elementen als ‘eerste’
en ‘tweede’, ‘derde’, ‘vierde’, ‘fyffte’ en ‘anderde’ lijkt dat echter minder voor
de hand te liggen. De achttien naamsvarianten met keer verwijzen naar
percelen land, overwegend grasland, nagenoeg alle in de vroegere Middelzee
onder Wirdum, Swichum, Goutum en Kornjum.
Op een identieke manier werd het woord ‘waen’ gebruikt. Dat woord
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gaat terug op Oudfries ‘wand’ met de betekenis ‘perceel bouwland’.72
Waarschijnlijk is de sloot die de scheiding met andere percelen vormde
de ‘waensloet’. Een relatief lang en smal perceel werd een streng of string
genoemd.73 Een naam als ‘Stert’ (Raard) zal naar een vergelijkbare strook
land verwijzen, met name een smalle uitloper van een perceel.74
Meten en maten bij akker- en weiland
Het is nagenoeg ondoenlijk om ten aanzien van alle in het corpus
genoemde gebruiks-, lengte- en oppervlaktematen zekere uitspraken te
doen die corresponderen met maten binnen het huidige metrieke stelsel.75
Het is gebleken dat niet alleen gebruiksmaten, maar ook meer abstracte,
wiskundige maateenheden per dorp en per periode soms sterk verschilden.
Het lokaliseren van in de Beneficiaalboeken genoemde percelen en het met
HISGIS doormeten ervan (indien mogelijk op de oudste kadastrale kaarten)
zouden duidelijkheid kunnen verschaffen over de gebruikte maten.76 Hierna
wordt slechts kort ingegaan op de verschillende vermelde maateenheden
alsmede op de vraag of er tekstueel aanwijzingen zijn voor een vergelijking
met hedendaagse meeteenheden. Ik onderscheid hierbij gebruiksmaten en
(meer) wiskundige maten, al is dat onderscheid lang niet altijd duidelijk te
maken. Bovendien worden er soms aanduidingen gebruikt waarvan het ook
binnen de context niet helder is welke motivatie de achtergrond vormt. De
aanduiding akker als het om bouwland gaat, is een gebruiksaanduiding en
geen vaste maat.77 Dat blijkt bijvoorbeeld uit: ‘ytlijcke acker es omtrent een
lopen stal groet, daerin te saijen’ (Surhuizum).
In verschillende dorpen, zoals in Oldeouwer, Sint Nicolaasga, Buitenpost
en Surhuizum, komt lo(o)pen als oppervlaktemaat een aantal malen voor.
De grootte ervan (afgeleid van een hoeveelheid graan) is in Fryslân niet altijd
geheel duidelijk. Misschien is het ongeveer gelijk aan een pondemaat, maar
het is zeker identiek aan ‘loepenstal’ (Buitenpost, Kooten, Drogeham).78 De
aanduiding is logischerwijs alleen in gebruik voor bouwland in zandgebieden (en waarschijnlijk uitsluitend bij de verbouw van rogge): ‘een loopen
saedtlandt’ (Oldeouwer), ‘een stuck saedtlandes (…) ende es een loepenstal
groot’. Bij dorpen in de kleistreek is deze oppervlakteaanduiding niet aangetroffen.
Hoewel bij akker veelal in de eerste plaats aan akkerbouw wordt gedacht,
komt het woord niet zelden ook voor als een oppervlakteaanduiding bij
grasland, terwijl het tevens bij veenland wordt aangetroffen. Waarschijnlijk
bedoelde men dan een min of meer smal en langgerekt perceel tussen
twee parallelle greppels die voor de waterafvoer waren gegraven. Deze
gebruiksmaat bij grasland kan (net zoals een akker bij het bouwland) niet
naar een vaste metrieke maat worden omgezet. Voor elk perceel moet de
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oppervlakte afzonderlijk worden bepaald. Onder Swichum wordt bijvoorbeeld gesproken van een halve pondemaat: ‘dat sijnt drie ackeren’. Onder
diverse dorpen zijn er akkers van één, anderhalve en twee pondemaat groot
en onder Surhuizum lezen we ‘ytlicke acker van een ferndeel stal rogge
groet’.
In namen wordt de aanduiding, verwijzend naar land met verschillende
oppervlaktes, ook gebruikt. Er zijn akkers van een forstal, zeven einzen, een
halve pondemaat, tot zelfs veertien pondemaat. De eerste stukjes van deze
namen zijn vaak persoonsnamen, maar eigenschappen van de benoemde
akker zijn ook dikwijls bepalend. Voorbeelden van dat laatste: ‘Dwersacker’
(Kornjum), ‘Mijdackeren’ (Augustinusga), ‘Grasackeren’ (Koudum), ‘Lange
acker’ (Iens).
Met name in Koudum worden veel akkers aangehaald waarbij de grootte
wordt aangegeven in de forstal.79 Het begrip forstal (één keer ook ‘voerstal’)
is identiek aan ferstal en wordt in het corpus uitsluitend aangetroffen
te Koudum. Een andere variant van het woord is ‘ferndeel stal’ dat onder
Surhuizum werd vermeld.
Te Koudum gebruikte men ook het woord gaast als oppervlakteaanduiding: ‘drye gaesten zaedlandt aen een leggende’, ‘pastoers drie gaesten’
(Koudum).80 In de aanhaling ‘noch een middelgeest van 1½ forstal’
(Koudum) gaat het wellicht om de landschappelijke aanduiding ‘gaast’ en
geen oppervlakteaanduiding van, ook in dit geval, akkerland. Mogelijk werd
te Koudum ook oerd, in de betekenis hoogte gebruikt: ‘Noch een cleyn oerdt’
en ‘een groet oerdt’.81
Waarschijnlijk is ook val, net als akker, een gebruiksaanduiding en geen
vaste oppervlaktemaat: ‘dat fal (…) es omtrent een lopen stal groet’, ‘een fal
saetlandes, gelegen in Cortwoldt, ende daer falt in een halff lopen rogge te
saijen’ (Surhuizum).82 Elders in Surhuizum is een half val een ‘farndel rogge
groet’, terwijl een andere val ‘drije ferndeel’ groot is. In Drogeham was
een val van twee lopenstal groot. Overigens was het woord ‘val’ slechts in
Achtkarspelen (zeer) gangbaar.
Een koegang is de oppervlakte grasland die een koe gedurende de zomer
nodig had om van te leven.83 Gewoonlijk wordt aangenomen dat het om
circa anderhalve pondemaat (dus een halve hectare) gaat.84 Waarschijnlijk
verschilde deze maat in de praktijk afhankelijk van de kwaliteit van het
grasgewas, de grondsoort van de bodem en de hydrografische situatie. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit de vermelding ‘koegangen hoegh landt’ (Wirdum) of
‘VII koeganck feenlandt’ (Huizum). Dat koegang als oppervlaktemaat werd
gebruikt blijkt uit: ‘koegangen ende weer meest van peerden gebruyckt’
(Wirdum).
Opmerkelijk is de vermelding: ‘kuyfganghen off scaeren’ (Minnertsga)
gevolgd door de mededeling dat elke ‘kuyfganck’ goed is voor twee
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goudguldens (meer dan een koegang in Stiens, die goed was voor 28
stuivers). Te Boornbergum wordt als waarde van een koegang vier stuivers
vermeld (een mansmad hooiland is daar drie stuivers waard). Zo zijn er
meer opmerkelijke verschillen in de opgegeven waarde. Verder wordt ‘beest’
als synoniem voor koe gebruikt.
Op diverse plaatsen komt hoofd (de verkorte vorm van ‘koehoofd’) voor
als synoniem voor koegang.85 Soms wordt hoofd aangevuld met gras zoals
in ‘hoofden gras’ en ‘hooff graes’ (Langweer). Het woord wordt vooral in
de Zuidwesthoek gebruikt. Het bezit van een ‘tweedeel van een hoefdt’
(Koudum) was ook mogelijk. Te Koudum wordt verder gesproken van een
‘ower hoefdt ofte een herdacker oppe Holtgeest’. Het is niet duidelijk wat
men er precies mee bedoelde. Behalve in het zuiden van Fryslân vinden
we ook in Swichum zeven ‘hoefft gras landts’. ‘Hoeft beest’ vinden we als
aanduiding voor koe te Noordwolde. Te Tjerkgaast, Doniaga en Ouwster
Nijega vinden we de Friese variant ‘haed gers’. In Doniaga zelfs ‘haed
eckeren gers land’.
Een volwassen koe heeft meer oppervlakte nodig dan een jonge koe of
een ander dier. Dat verschil komt ook in de aanduidingen terug: ‘een twinter
diers gras in die Bura Finna’ (Stiens) en voor hetzelfde perceel: ‘een twinter
beest gras in die Buijer fenne’ (Stiens).86 Onder Leeuwarden vinden we ‘calffs
gras’ en te Koudum waarschijnlijk synoniem een jongdiersgras dat hier een
derde deel uitmaakt van een hoofd. Anders gespeld zien we ‘jonge dyers
gras’ (Teroele). Nog kleiner zal een ‘lams gras’ (Koudum) zijn geweest. Het
paard komt ook voor: ‘twe perdegras’ (Oudega S).
Met gras of gra(a)sland kan ook een bepaalde oppervlakte zijn bedoeld
(wellicht als verkorting van koegras en dan soms verward met koehooi):
‘drie gras maedtlandt in de Reytmaeden’ (Surhuizum), ‘graeslandes’ (Oudega
S, Terwispel), ‘gras landes’ (Opeinde). Wellicht vinden we het ook in de
vermelding: ‘drye gressen opt Worp’ en ‘zes gres opt Worp’ (Ternaard).
Met worp wordt hier opgeslibd land (aan zee) bedoeld net zoals
‘Hemminga Worp’ en ‘Eepsma Worp’ (Holwerd).87 Elders komt werp voor
zoals in ‘Hijnxte Werp’ (Terkaple), een perceel ‘weydtlandt’ aan het water
van circa twee ha.88
Werd in Minnertsga koegang al gelijk gesteld met ‘scaer’, dat laatste
begrip komt in deze betekenis ook elders een enkele keer voor en dan met
name in de Zuidwesthoek.89 Meestal komt schar en dergelijke echter voor als
aanduiding voor een complex grasland waarin meerdere boeren bezits- of
gebruiksrechten hadden (zie hiervoor).
De hoeveelheid hooi die een perceel opbracht noemde men een koehooi.
Daarvan kon een koe gedurende de winter (een staltijd van circa 22 weken)
leven.90 Uit een opgave uit Minnertsga blijkt dat tien pondemaat ‘meedtlandt’ daar vijf à viereneenhalve ‘koehoy’ opbracht. Duidelijk naar hooiland
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verwijst de vermelding van negen ‘swaeden (…) strect an de Olde Wech’
(Broek).91 Met de aanduiding ‘met een swaed acker andt Breedpad’ (Nijland)
kan een vrij smalle akker zijn bedoeld, maar ook een wendakker.
In Weststellingwerf en het aansluitende deel van Overijssel (met name
Vresenbroek) komt ‘scutenstal’ dikwijls voor. Oorspronkelijk was het de
hoeveelheid hooi die met een schuit kon worden vervoerd. Het zal dus,
gezien de kleine schepen van toen, gelijk zijn geweest aan een wagen vol.
Op de klei wordt de oppervlakte van hooiland overwegend aangegeven
in pondematen al komt ook daar het elders zeer bekende mad – zoveel als
iemand in een dag met de zeis kan maaien, circa anderhalve pondemaat –
wel voor.92 De aanduiding komt in verscheidene varianten voor bijvoorbeeld: ‘med’, ‘math’, ‘madt’. Mad kan een verkorting zijn van ‘mansmedt’/
‘mans mat’ / ‘mansmadt’/ ‘mannemaedt’. Het kan echter ook om een
verkorting gaan van ‘dachmad’. De Friese variant is: ‘deymod’ (Doniaga).93
De vermelding: ‘een dachmat hoylants, cleyne mathe, in den Oldetryne, op
die meermaeden’ (Oldeholtpade) bewijst dat ook deze maat variabel was.
Wiskundige maten
Bij de wiskundige maten kan er sprake zijn van oppervlaktematen en van
breedtematen – dat laatste uitsluitend in streken met duidelijke opstrekkende verkaveling. Vaak wordt in de bronnen wat betreft de oppervlakteaanduiding het aantal pondematen genoemd, maar ook wordt wel volstaan
met ‘een stuck’ of ‘wat’. De aanduidingen in pondematen en ermee samenhangende maateenheden, zijn gebaseerd zijn op de vierkante roede. Deze
wijze van aanduiding wordt bij akkerland (naast lopen en val en dergelijke)
het meest aangetroffen. Ook bij fenland is de aangegeven maat meestal
de pondemaat, soms komt ook koegang voor; bij hooiland ziet men de
pondemaat veel minder gebruikt worden.94 De traditionele pondemaat (circa
3675 m2) bestaande uit twaalf einzen (306 m2) die elk uit twintig penningen
of peinjes (à 15,3 m2) bestaan, is vooral in gebruik in gebieden waar van een
blokverkaveling of van een andere niet duidelijk opstrekkende percelering
sprake is.95 De basis van de maatvoering is hierbij de vierkante (konings)
roede (15,3 m2).
Lang niet altijd was men zeker van de opgegeven oppervlakten. Zo
vinden we bijvoorbeeld betreffende een opgave van tien pondematen ‘zoe
die genoemdt wordden, dan solden in den maete nauwelicken acht pondemaeten opbrengen’ (Wjelsryp). Ook de ‘cleijn ponsmaete leech landt’
(Swichum) zal de officiële zestiende-eeuwse maat niet hebben gehad.
Als varianten van ‘pondemaat’ vinden we de aanduidingen ‘pondemate,
ponsma(e)t(e)’ en het Friesere ‘ponsmeta, ponnemeta’ en dergelijke. Er
worden in het corpus ook lokale pondematen aangehaald zoals in Donge-
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radeel: ‘Bornwerder pondemaete’ (Raard), ‘ende is Rauwerder mate cleyne
pondemaeten’ (Raard), ‘Borderhuyster pondemaete’ of (negen pondematen)
‘Bornderhuyster mate’ (Hiaure).
In de Zuidwesthoek kende Koudum verscheidene pondematen zoals
‘Coldera, Hemlummera’ pondematen (er zijn ook ‘Hemlummera’ en
‘Coldera’ of ‘Colderam eyns(s)en’). Verder zijn er ‘Woldmans’ of ‘Wolemana
pondemaeten’. Er was ook een Hindelooper pondemaat. Wellicht was
het onderlinge verschil niet groot. Op grond van een mededeling bij de
verkoop van kerkelijk bezit in Koudum in 1763 waar geschreven wordt
‘een Colder pondemate gerekent op een koegang’ kan echter de conlusie
worden getrokken dat de Koudumer pondemaat aanmerkelijk groter moet
zijn geweest dan de gebruikelijke 36,74 are. Op veel plaatsen worden verder
einzen genoemd. De penning is in het corpus niet aangetroffen.
De uit de negentiende eeuw zo bekende naamvorming met een
zelfstandig gebruikt hoofdtelwoord dat gekozen is op grond van het aantal
pondematen dat een perceel groot is, komt in de zestiende eeuw nog weinig
voor. ‘Cleyne Elliff’ (Leeuwarden), ‘Ymck Hoythis Triere’ (Lytsewierrum),
‘Patroens negen’ (Terherne), ‘Doye acht’ (Akkrum), ‘Lange ses’ en ‘Corte
ses’ (Akkrum) en ‘Wiggle Neeghen’ naast ‘Wybe Sybrens twe’ (Broek) zijn de
enige die in het corpus werden aangetroffen.
Een moeilijk te duiden begrip is Oudfries tiola waarbij het niet de vraag
is wat de taalkundige achtergrond ervan vormt – het woord is verwant
aan ‘tafel’ – maar wat de motivatie voor het gebruik van het woord was.96
Te Koudum komen verscheidene aanduidingen voor zoals ‘twee tyolen
saedland’ en ‘Agge Itthiezoens tyole’, (steeds bouwland). Als naam vinden we
in Sint Nicolaasga ‘die Hyollen’. Te Langweer vinden we ‘Oeghe Thoele’ en
‘Ogge Tyolle’. Ook de vermelding dat een perceel land te Loënga grenst ‘aen
die Tyola’ geeft geen nadere informatie. Bij ‘Tzoerlzre Fenne’ (Minnertsga)
lijken alle drie in de literatuur genoemde mogelijke betekenissen wel van
toepassing. Dat is onduidelijker voor de vermelding: ‘een fenne landis
gelegen bij de Tzijule in Augustijns Mijntscaer’. Misschien gaat het eerste
bestanddeel van (twintig roeden) ‘joltlandt’ (Holwerd) eveneens terug op
Oudfries tiola. Gezien de samenstelling zou het hier echter ook om tsjoellân,
afgeplagd, vlak land, kunnen gaan.97 Dat laatste is de derde in de literatuur
genoemde verklaringsmogelijkheid van tiola. Nader onderzoek kan wellicht
duidelijkheid verschaffen.
In de gebieden met een opstrekkende verkaveling volstaat men vaak met
het aangeven van de breedte van het perceel en gebruikt men geen oppervlaktemaat. Impliciet blijft slechts in enkele gevallen de boven- en benedengrens van de opstrek zoals: ‘op ende uuytgaende’ (Siegerswoude), ‘op ende
uuyth’ (Drachten), ‘inden uuytganck’ (Ouwsterhaule). Soms wordt één
eindgrens genoemd: ‘de huijsstede uijtwaerts aende Ee’ (Drogeham), ‘strect
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an de Olde wech’ (Broek), ‘streckende van die Scheens wall doergaende
landen’ (Goingarijp). Meestal worden beide grenzen wel aangehaald,
waardoor men tevens een beeld krijgt van de grenzen van het dorps- of
buurschapsgebied. Enkele voorbeelden: ‘dese landen strecken vanden
Scheydinge inde Lende’ (Oldeholtpade), ‘van die Lantschene tot inde Lende’
(Oldetrijne), ‘streckende van die Schene in die Kunder’ (Westnijeberkoop),
‘streckende vanden Lantscheydinge ende uuytgaende tot inden Kunder’
(Munnekeburen). Verder worden dergelijke landerijen ook ‘doergaende
landen’ genoemd of wordt van iemands uitgangen gesproken: ‘in Ubla
Hancke soon gangen’, ‘in Ona Yghaz soon uuijtgangen’ (Akmarijp) of ‘in
Wyrdsma uutgangh’ (Dijken).
Wanneer niet de gehele opstrek van toepassing was, spreekt men van
‘kortland’, bijvoorbeeld: ‘dat landt ende principael pastorielandt zijn corte
landen en gaen nijet op ende uuyt’ en (twee roeden) ‘ende is cort landt,
uuytgaende aenden Olden Wech vande Maer aff’ (Terwispel). In een enkel
geval wordt ook bij een opstrekkende verkaveling gesproken ‘over hoich
ende legh’ (Kolderwolde). Die toelichting vinden we echter vaker wanneer
een andere oppervlakteaanduiding wordt gebruikt. Zo wordt van twee
hoofd grasland te Koudum gezegd ‘hoech ende leech’ of ‘over hoegh ende
leegh’. Ook elders was het in gebruik: ‘over hoech ende leech’ (Hantum) en
‘over hooch ende leech’ (Boornzwaag) en dat geldt ook voor ruim twaalf
pondemaat land te Akmarijp ‘over heech ende leech’.98
De lokaal zeer sterk van lengte variërende roede wordt in gebieden met
opstrekkende verkaveling het meest als (breedte)maat gebruikt.99 Wellicht
betrof het in 1543 de koningsroede van twaalf voeten (3,91 m). In de tweede
helft van de zestiende eeuw raakte die het meest in gebruik. Percelen die
al langer in gebruik waren en eerder waren beschreven, zullen wellicht met
een oude bekende traditionele maataanduiding zijn aangehaald en niet zijn
hermeten met een nieuwe standaard. Te Twijzel worden bijvoorbeeld acht
akkers bouwland ‘gemeten op XII roeden wolts’. Dat er afwijkende maten
waren blijkt ook uit: ‘sesthien smale roeden wemelandt’ (Oldeholtwolde).
Synoniem aan roede is gaarde of jerde dat vooral in de Zuidwesthoek
werd gebruikt: ‘een jaerde land’ (Sint Nicolaasga), ‘halve jeerd’ ‘(…) elck
voorscreven jerda’, ‘gerde’ (Doniaga).100 Ook de voet (gewoonlijk een twaalfde
deel van een roede) kwam wel voor: (13) ‘voeten landts in Jan Meyloffs wer’
(Sonnega).
Tot slot
Hiermee eindigt deze rondgang langs de voornaamste landschapsaanduidingen en typen veldnamen in de Beneficiaalboeken. Er komt uit het
materiaal een gevarieerd beeld van het boerenbestaan naar voren. Naast
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een aantal gangbare en nog redelijk bekende aanduidingen van bijvoorbeeld soorten grasland, blijkt uit diverse minder frequente vermeldingen
dat de mensen het landschap tot in detail kenden. Men maakte meer
onderscheid dan vandaag de dag het geval is. Die verfijnde kennis van de
zestiende-eeuwse boer komt ook naar voren waar het aanduidingen van de
grootte van de landerijen betreft. Dat het accent daarbij niet zelden meer
het gebruik van het land betrof dan de exacte oppervlakte maakt duidelijk
dat de boerenbevolking praktisch was ingesteld. Ook ten aanzien van het
kerkelijk bezit had men dezelfde instelling. Niet zozeer de grootte of de
economische waarde was veelal bepalend, maar de mate waarin men van
dat bezit gebruik kon maken. Het is niet te verwachten dat dit beeld bij de
hier niet besproken grietenijen anders is. Een totaal overzicht van de hele
provincie zou die indruk kunnen bevestigen en wellicht zouden daarmee
nog enkele nuances kunnen worden aangebracht.
Het is verder zonneklaar dat degene die de opgaven deed, grote invloed
had op het taalgebruik. Naast enkele personen die het Fries als doeltaal
gebruikten, heeft de meerderheid ernaar gestreefd in dit geval een vorm
van het Nederlands te gebruiken. Dat is soms goed en soms minder gelukt.
Vooral dankzij ‘missers’ door mensen die voor die laatste keuze hadden
geopteerd, biedt het materiaal tal van aanknopingspunten voor de studie
van de Friese landschapstaal uit de zestiende eeuw.
De verzamelde gegevens bieden, naast een keur aan historische onderzoeksmogelijkheden, nog vele perspectieven voor geografisch gerelateerd
onderzoek. Dat geldt dan voor zowel historische landschapsontwikkelingen,
grondgebruik, gehanteerde maten als zeker ook taal- en naamkunde waar
het de taal van het landschap betreft. Een interdisciplinaire aanpak is dan
een eerste vereiste.

n
Noten
1 Toponiemen uit deze bron zijn slechts incidenteel besproken. Kalma besteedde er
in de eerste twee delen van Fryske Plaknammen aandacht aan; verder maakten lokaalhistorici er geregeld gebruik van. Ook Sipma publiceerde op dit terrein, met veel
aandacht voor namen uit de Beneficiaalboeken. Postuum verscheen zijn Fryske
Nammekunde II. Van de onderzoekers die voor het veldnamenonderzoek belangrijk
waren, vooral wat betreft historische en soms geografische relaties, moet verder Obe
Postma worden genoemd. Systematisch onderzoek in Fryslân ontbreekt, zowel ten
aanzien van geografisch gerelateerde aanduidingen van landschapselementen als wat
(micro)toponiemen betreft. Schönfeld, Veldnamen, geeft mede dankzij een register
nog steeds een goed beeld van de Nederlandse veldnamen waarbij hij zich voor
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Fryslân grotendeels baseert op Kalma’s publicaties. In Naamkunde 36 gaf ik een
bibliografisch overzicht van het onderzoek naar dergelijke namen in Fryslân. De
waternamen uit de hier onderzochte bron besprak ik samen met andere uit de
periode tot 1550 eerder: Waternamen in Friesland. Over aanduidingen voor water
schreef ik voordien in Amsterdamer Beiträge 31/32, terwijl nederzettingsnamen in het
publieksboek Friese Plaatsnamen aan de orde kwamen. Anne Tjerk Popkema onderzocht Oudfriese wegaanduidingen in diens doctoraalscriptie (2002) en het betreffende
artikel in Us Wurk 51. Specifiek over enkele terpnamentypen verscheen van mijn hand
in 2008 nog een apart boek: Terpen en terpnamen. In bovengenoemde publicaties
maakten namen (onder meer verzameld) uit de Beneficiaalboeken een substantieel
deel uit van de verzameling. 2 Het corpus bestaat uit: 1. Oostergo: Leeuwarderadeel
(ca. 240 namen), Westdongeradeel (ca. 150 namen), Achtkarspelen (ca.150 namen) en
Smallingerland ( ca. 65 namen), totaal ca. 600; 2. Westergo: Barradeel ( ca. 60 namen),
Hennaarderadeel (ca. 90 namen), Wymbritseradeel (ca. 300 namen), Hemelumer
Oldeferd en Noordwolde (ca. 150 namen), totaal ca. 600; 3. Zevenwouden: Doniawerstal (ca. 90 namen), Utingeradeel (ca. 50 namen), Weststellingwerf (ca. 35 namen)
en Opsterland (ca. 50 namen), totaal ca. 225. 3 Zie hierover Vries, “Naar ploeg en
koestal”, 151-152. 4 Zie OFO II, nr. 211, en IV, nr. 270. 5 Zoals de opbrengsten uit een
dichtzet of voorde waar visserij plaatsvond, zie bijvoorbeeld onder het bezit van de
patroon van Sint Nicolaasga: ‘noch heeft de patroon een weijnich fiskenye’, BB, 930.
Zie voor de eeuwige memories de bijdrage van Mol elders in deze bundel. 6 Bijvoorbeeld de roggepachten in de Stellingwerven ‘thien mudde rogge jaerlijcx tot Sinte
Pieters pacht, vanden sommige een scepel ende vanden sommige een half scepel’ of
‘welck jaerlycx ter huyr doet de vierde garff’ (Boijl). Van de hoeveelheden rogge wordt
in de opgaven van hetzelfde dorp soms het equivalent in geld genoemd. Een mud
staat hier veelal gelijk met tien philipsgulden, een schepel met drie. 7 BB, 1002. 8 Dit
impliceert dat een aantal interessante unieke namen, zoals ‘Goutumma bandt’,
‘Liepen’, ‘Breggen’, ‘Lange Traem’, ‘Quageleed’, ‘Flayle’, ‘Ghroote Baethne’, ‘Schuyden’,
‘Yle’, ‘Jaytye neeb’, ‘Kloyeren’ enz. hierna niet worden besproken. In oudere publicaties
werd juist daaraan soms bij voorkeur aandacht besteed. 9 De in het corpus voorkomende huisnamen blijven verder buiten beschouwing. Het voorkomen van ‘heerd’
wijst hier taalkundig gezien op oostelijke invloed. 10 Zie WFT 10 (1993) 71-72 sub
jister. Over de verhouding tussen jister en hoarnleger schreef Obe Postma een
belangrijk artikel in It Beaken 24 (1962) 144-147 als vervolg op wat hij er eerder over
schreef in De Friesche Kleihoeve. Over de relatie heem en hornleger schreef Miedema
in Taal en Tongval 27 (1975) 63-69. 11 Zie WFT 9 (1992) 39 sub hoarnleger. 12 Van
deze kleine tuin bedroeg de huur slechts zeven stuivers. 13 Zie WFT 9 (1992) 251 sub
iest II. In de naam ‘Hoornnes’ (Uitwellingerga) gaat het wellicht om een s-vormig
perceel in een hoek. Vgl. WFT 4 (1987) 381 sub es I. 14 Zie: Fryske Plaknammen 1
(1949) 25-28, en Postma, Veldnamen in Nederland, 75. Welke de etymologische basis
is, blijft onduidelijk, al wordt hierbij ook wel aan een relatie met ‘vaal’ gedacht. 15
WFT 25 (2011) 163 sub weidlân, 162 sub weide 1. 16 Zie WFT 7 (1990) 350-351 sub
greide. 17 WFT 6 (1989) 19-20 sub finne, WNT 18 (1958) 1660-1664 sub ven 1. 18 Het
komt ook voor in combinatie met persoonsnamen: ‘opt oest Heynse fenlandt, opt
noordt de Ee, opt zuydt Heynse fenne ende reytlandt’ (Boornbergum). 19 Een aantal
keren zijn identieke namen vaker dan één keer mee geteld. Zo komt de bekende
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Galgefenne (Leeuwarden) negen keer in het lijstje voor. Het aantal benoemde fennen
bedraagt circa 150. In de ruim 250 naamsvermeldingen wordt het grondwoord
gespeld als fenne (236), fen (8), finna (1), fynne (1), fyn (1), fonnen (1), fon (2), foennen
(1), venne (1), ven (1). 20 Zie WFT 4 (1987) 280a sub eartlân II. 21 De afkorting HON
na een plaatsnaam als Oudega staat voor de grietenij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde en W voor Wymbritseradeel. Beide grietenijen maken nu deel uit van de
gemeente Súdwest-Fryslân. De afkorting S verwijst naar Smallingerland. 22 Zie WFT
13 (1996) 230b e.v. sub miede I en WNT 9 (1913) 83 sub made I. 23 In namen bijvoorbeeld ‘Bayumme maedtlandt’ (Baaium). Opmerkelijk is de spelling ‘medlandt’ die in
Minnertsga dikwijls wordt aangetroffen en verder alleen enkele keren in Doniaga
wordt gebruikt. 24 Ook onder Lytsewierrum is sprake van ‘leech nylandt’. Het betreft
hier een deel van de ingepolderde Ried. 25 Het is ook mogelijk dat er ‘Leegfyoldt’
gelezen moeten worden. Dergelijke interpretatievragen doen zich dikwijls voor
wanneer men conclusies slechts op grond van één tekst wil trekken. 26 Er werd 74
keer made(n) en 56 keer mede(n) geteld als basiselement. 27 Alleen ‘Morster
hoeylandt’ (Westhem), het hooiland van de buurschap Morra, is aangetroffen. 28 Het
is opmerkelijk dat de Friese variant (Zie WFT 17 (2000) 338 sub reid) relatief veel
voorkomt. 29 Afvoer van overtollig water was in de winter dikwijls onmogelijk. Lager
gelegen complexen land stonden dan ook vaak volledig blank en leken daardoor op
een meer zoals wij dat ons nu (meestal) voorstellen. 30 Zie m.b.t. meer: Waternamen
in Friesland 366-394. 31 Vgl. Fryske Plaknammen 1 (1949) 11-12. 32 Zie WFT 18
(2002) 203 sub rusk I, WNT 13 (1924) 1860-1861 sub rusch II. Vgl. Fryske Plaknammen
1 (1949) 69-72. 33 Zie WFT 8 (1991) 206 sub hean. Mogelijk betreft het echter
Galigaan, in het Fries Houtsnyl genoemd, een biesachtige waarmee moerassige
gebieden dikwijls waren begroeid. Vgl. De Pompeblêdden 19 (1948) 74-77. 34 Vgl.
Fryske Plaknammen 1 (1949) 21-22. 35 Onder ‘ryden’ moeten hier waterige
veenstroompjes, geultjes, worden verstaan. Verg. WFT 17 (2000) 398 sub ryd, Waternamen in Friesland 445-460. 36 Zie WFT 6 (1989) 149 sub flues 9. Verg. Fryske
Plaknammen 1 (1949) 31-33. Zie verder WFT 16 (1999) sub piel II, waar enigszins ten
onrechte van een poel in drassig land wordt gesproken en WNT 12 (1931) 880 sub peel
II. Zie ten slotte WNT 9 (1913) 267-268 sub marsch II, WFT 13 (1996) 132-133 sub
marsk. 37 Zie WFT 11 (1994) 160-161 sub kob I, WNT 7 (1941) 4846-4847 sub kobbe II.
38 Zie WFT 6 (1989) 368 sub froask 1, WNT 22 (1987) 1326-1328 sub vorsch I. 39 Ook
buiten de eigen jurisdictie kwam dergelijk bezit (t.b.v. turfwinning) voor. Leeuwarden
heeft bijv. ‘vier rooden feens op Hardegarijp’. 40 In de opsomming ‘gars, reydt ende
fenlandt’ (Koudum) zal als laatste wel ‘feenlandt’ moeten worden gelezen. Mogelijk is
het omgekeerde het geval in Miedum wanneer over 22 pondemaat wordt gezegd dat
zeven ervan ‘feenlandts’ betreft en de andere ‘mieden’. Zeven koegang ‘feenlandt’
(Huizum) zal waarschijnlijk fenneland zijn geweest en dat geldt vrij zeker ook voor
‘drie ackers feenlandts’ (binnen de Pastoors fenne van Stiens). Gezien de opsomming
‘saetlandt, feenlandts, meedlandt’ (Hijum) betreft het hier zeker een fenne (zie
hiervoor). 41 Zie Waternamen 324-333. 42 Vgl. Fryske Plaknammen 2 (1949) 97-103,
WFT 25 (2011) 55a sub wâld I, 2 43 Die van de vicarie liep van ‘dat vene in die Lende’.
44 Zie WNT 8 (1916) 184 sub kreupelhout. 45 Zie WNT 6 (1912) 442 sub heide I, 1. 46
Zie Bloemhoff-de Bruijn, Veldnaemen van Stellingwarf I, 19, WFT 8 (1991) 342 sub
him II, 2 en 3. 47 Verg. Gildemacher en Van der Vaart, Een Rijk bezit, 137-138. 48 Die
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opvatting suggereert Kalma in Fryske Plaknammen 2 (1949) 78-81. Zulk land zou dan
te vergelijken zijn met het Kloksveen onder Appelscha: Fryske Plaknammen 10 (1957)
75. Het hoofdbezwaar is, naast de ongewone spelling, dat klok vrouwelijk is, waardoor
een zestiende-eeuwse verbuigings-s niet voor de hand ligt. 49 Hetzelfde perceel
‘Kluwxland’, wordt ook in 1511 aangehaald (RvdA 2, 431). Het lag buiten de Groene
Dijk en grensde aan de Houkesleat. 50 Zie dor in WNT 3 (1916) 3143-3147 en toar in
WFT 23 (2007) 35-36. 51 Zie WFT 25 (2011) sub wan V, 2. 52 Zie WFT 2 (1986) 28 sub
beklimme I, 2 (met hetzelfde citaat uit een negentiende-eeuwse bron), WNT 2 (1898)
1598-1600 sub beklemmen 7. 53 Bedoeld zal zijn dat het betreffende perceel tot het
gebied van een zeker schotschietend huis behoorde. Zie WFT 20 (2004) 16 sub skot I,
9, WNT 14 (1936) 920-921 sub schot III, 17. 54 Zie WFT 13 (1996) 237 sub mienskar,
WNT 9 (1913) 386-387 sub meent en WNT 14 (1936) 160-161 sub schaar IV. Beekman,
Dijk- en Waterstaatsrecht, 1145-1146, stelt dat het kleinere, overgebleven delen betreft
van de vroegere dorpshemrik. Volgens Beekman verschilden ze daarvan doordat ze
niet elke vier jaar opnieuw verdeeld behoefden te worden. 55 Gaat het bijvoorbeeld
om één schaar of om meer wanneer er in Tjerkgaast wordt gesproken over ‘Litgie
Gaest Maenghe Schaer, Litghe Schaer en Lyttye Gast Manyga Schaer’. 56 Zie met
betrekking tot dergelijke regelingen bijv. Postma, ‘Schar- of schaarbrief’, verg. Gildemacher en Van der Vaart, Een Rijk Bezit, 55-60. 57 De opgave: ‘Een pondemate van
drijen op Leckema Henrijck’ (Leeuwarden) wijst er op dat het bij hemrikken in dit
geval om ongemarkeerd bezit zal zijn gegaan. Zie voor dit toponiem de bijdrage van
Breuker in dit jaarboek. 58 Verg. met name voor etymologie Hofmann, ‘Fries. tiuche,
deutsch zeche’. Kalma gaf voordien al diverse voorbeelden en een poging tot verklaring
in Fryske Plaknammen 1 (1949) 97-98. Zie echter ook Postma, Friesche Kleihoeve,
129-130. 59 In Reitsma, Ljouwerteradiel beneamd, 231, worden diverse varianten
genoemd. Daarbij wordt duidelijk dat het complex land in de achttiende eeuw als een
meenschar werd aangeduid. 60 Postma, Friese Kleihoeve, 131. 61 Postma, Friese
Kleihoeve, 128. Verg. Fryske Plaknammen 1 (1949) 49-51. 62 WFT 25 (2011) 213 sub
werve 1, WNT 25 (1991)1847 sub werven III, 8a. 63 Als achtergrond kan mogelijk
verband worden gezocht met rijden. Zie WNT 13 (1924) 189 sub rijden I, met als
kernbetekenis voortbewegen door middel van iets. 64 Zie WFT 25 (2011) 98-99 sub
war IV waar onderscheid wordt gemaakt tussen een war in het veenweidegebied en
een war in de kleibouwstreek, WNT 25 (1991) 77-80 sub weer VI en VII. Zie voor de
etymologie: Faltings, ‘Parzelle im Ackerland’.
65 De vermelding met zo’n
persoonsnaam is als veldnaam opgevat wanneer die persoonsnaam – afgezien van
een familienaam – verder niet voorkomt in de opgaven van het dorp. 66 Het is niet
uitgesloten dat ‘weer’ ook (één keer met twee vermeldingen) in de betekenis van
rechtsgebied voorkomt. Dat is het geval in de opgave: ‘streckende van dye Wymerts
uuyt an Yskenhuyster weer’ (Sint Nicolaasga). Weer zou echter ook een verschrijving
kunnen zijn van ‘meer’ (al leest ook de nieuwe uitgave in beide gevallen een <w>). 67
Zie WFT 8 (1991) 294 sub herne 1. 68 Zie WFT 7 (1990) 91 sub gear I, 1, WNT 4 (1889)
689-690 sub geer 2b, resp. geerakker, Fryske Plaknammen 1 (1949) 34-35. 69 Zie WFT
10 (1993) 262 sub keech I, WNT 7 (1926) 599-560 sub kaag I, WNT 7 (1941) 5319 sub
koog. Vgl. Fryske Plaknammen 1 (1949) 52-55. 70 Zie WNT 7 (1926) 2240-2242 sub kerf
I,2. Verg. Postma, Friesche Kleihoeve 126-127. 71 WFT 10 (1993) 251 sub kear III, waar
wat betreft de etymologie wordt verwezen naar kear I met genoemde betekenis. Ik
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veronderstel in dit geval een Friese taalkundige ontwikkeling kerf > keer zoals die bijv.
ook zichtbaar is in de verwante woorden ‘sterven’ en ‘stjerre’, ‘bederven’ – ‘bedjerre’
enz. 72 Zie Faltings, ‘Parzelle im Ackerland’. 73 Zie WFT 21 (2005) 352-353 sub string
I, 6, WNT 15 (1940) 2190 sub streng I, 11, Fryske Plaknammen 1 (1949) 88-90. 74 Verg.
WNT 15 (1940) 182 sub staart D, 5. 75 Zie hiervoor uitgebreid: Verhoeff, Oude Nederlandse maten en gewichten, en Holtman, Meten en wegen in Friesland. Van groot
belang in dit opzicht zijn ook een aantal artikelen van Obe Postma. Zie de uitgave van
verscheidene ervan in Veld, huis, en bedrijf. Een belangrijke basis legde hij in De
Friesche Kleihoeve. 76 Dit is een precies en tijdrovend werkje, waarbij men bovendien
als startpunt moet aannemen dat het zestiende-eeuwse perceel qua oppervlak zo’n
drie eeuwen gelijk is gebleven. De doormeting van een op een achttiende-eeuwse
manuscriptkaart aangegeven perceel te Rotstergaast is een voorbeeld van de problematiek die speelt. In dat geval leken er meerdere antwoorden mogelijk op de vraag
welke roede hier vroeger – bij de naamgeving van het perceel ‘De Twaalf Mad’ – was
gebruikt. Dankzij de kaart weten we wel dat de landmeter in 1731 mat met de
Rijnlandse roede (een wiskundige maat) en dat een mad (een gebruiksmaat) hier
2
ruim 6000 m groot was: veel groter dan wat standaard heet te zijn. Zie Gildemacher
en Van der Vaart, Een Rijk Bezit 83-85. 77 WNT 2 (1898) 18 sub akker 2; WFT 9 (1992)
266 sub ikker. 78 Boersma, ‘Hoe great is it?’, 114; WNT 8 (1924) 2874-2875 sub loopen
II, 2; WFT 12 (1995) 259-260 sub ljippen, resp. ljippenstâl. 79 Het woord gaat terug op
Oudfries fiarndel (vierde deel) en stal. WFT 5 (1988) 293 sub ferstal gaat wat de oppervlakte betreft uit van een vierde pondemaat (ruim 9 are) of een vierde deel van een
lopenstal (dat dezelfde oppervlakte zou hebben), dus ca. 60 vierkante roede. 80
Mogelijk vormt de betekenis ‘stapel tegen elkaar opgezette korenschoven’, de achtergrond van de aanduiding. Zie WNT 7 (1990) 51 sub gaast I. 81 Vgl. WFT 15 (1998) 70
sub oerd 2 dat als betekenis landpunt noemt; vgl. Gildemacher, Terpnamen, 152. 82
Mogelijk is de etymologische achtergrond ‘land waarin het zaad valt’. Vgl. WFT 5
(1988) sub fal II, 5 waar ten onrechte en zonder toelichting gelijkstelling met falling,
felling wordt verondersteld. Dat laatste element heeft echter een andere achtergrond.
Zie Schönfeld, Veldnamen in Nederland, 43, resp. 75; Fryske Plaknammen 1 (1949)
25-28. 83 WFT 11 (1994) 130 sub ko4. geeft geen grootte. WNT 7 (1941) 4888-4889
spreekt met betrekking tot Fryslân van 73,4872 are, dus ongeveer twee pondemaat.
84 Zie Boersma, ‘Hoe great is it?’, 114-115. Het betreft hier een kort artikel zonder
toelichtingen, verwijzingen of bronvermeldingen dat overigens in het WFT vaak de
basis vormt van een lemmabeschrijving. 85 Boersma gaat in ‘Hoe great is it?’, 114, sub
haed echter uit van 2754 m2 of ca. drievierde pondemaat. Vgl. WNT 6 (1912) 949 sub
hoofd II, B. 86 Het verschil blijkt bij dit dorp duidelijk in de aangegeven waarde. Een
koegras stond voor 28 stuivers te boek (Stiens 187), een twinterdiersgras voor 19
stuivers. 87 Vgl. WFT 25 (2011) 210-211 sub werp 4, Fryske Plaknammen 1, 100-102.
88 Met het woord zal, net als te Heeg, in dit geval een perceel met aanspoelsel van
meermolm (detritus) zijn bedoeld. 89 Het betreft dus ca. anderhalve pondemaat:
Boersma, ‘Hoe great is it?’, 115; WFT 19 (3003) 201-202 sub skar 2. 90 WNT 7 (1941)
4891 stelt de hoeveelheid gelijk aan een gewicht van tussen de 2000 en 2500 kilo. WFT
11 (1994) 241 sub koositen vermeldt voor de negentiende eeuw dat het gelijk is aan
vier wagens vol. 91 Zie WNT 29 (1998) 815-818 sub zwad 1,2 en 3, WFT 22 (2006)
83-84 sub swee. 92 Zie WNT 9 (1913) 82-83 sub mad; WFT 13 (1996) 157-158 sub mêd
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1 en 2. 93 Zie WNT 3 (1916) 2228 sub dagmaat II; 2363-2364 sub deimt; WFT 3 (1986)
368 sub deimêd. 94 De vermelding ‘ses dachmaedt fonnen’ (Oldeouwer) toont aan
dat men met de omschrijving, dan wel het aangeven van een maat niet altijd even
consistent was. 95 Holtman, Meten en wegen, maakte duidelijk dat door een grote
variatie in roeden er (dus) ook een grote variatie in pondematen bestond. De traditioneel opgegeven maat in de woordenboeken berust op de koningsroede. Zie verder
WFT 17 (2000) 233-234, WNT 12 (1949) 3271-3271. WFT 4 (1987) 345-346, WNT 3
(1916) 4044 sub eins I. Ten slotte: WFT 16 (1999) 245 sub peinje 3, vgl. WNT 12 (1931)
1032 sub penning 1. 96 Er is uitgebreid gediscussieerd over dit appelatief. Kalma
(Fryske Plaknammen 1 (1949) 98-100) gaf een eerste overzicht met een zeer ruim
opnamecriterium voor aangetroffen elementen. Later gaf Winsemius, met de
opvatting dat het om land ging bestemd voor de tafel van de geestelijkheid, een visie
aan de hand van diverse voorbeelden. Diens opvatting werd bestreden door Postma,
die uitging van een vormovereenkomst met een tafel(blad). Spahr van der Hoek
meende dat het registergoed betrof. Vgl. Fryske Plaknammen 7 (1955) 3-16, en Fryske
Plaknammen 8 (1956) 7-10. 97 WFT 19 (2003) 159 sub (t)sjoele. 98 Zie WFT 8 (1991)
229 sub heech I, 4. 99 WNT 13 (1924) 667- 668; WFT 18 (2002) 111 sub roede 6 (en
t.a.v. de oppervlaktemaat 8 en 9). Holtman, Meten en wegen, 84, gaat er van uit dat de
yerd een oude inheemse lengtemaat is van zestien houtvoeten (ca. 4.73 m). Tegelijk
ziet hij dat in Doniaga de roede en de jerd door elkaar werden gebruikt en dezelfde
lengte hebben. Een overzicht van diverse roeden geeft Holtman, Meten en wegen,
89-103. Hij acht het een chaos waaraan met de invoering van het metrieke stelsel in
1820 een einde kwam. 100 WFT 10 (1993) 38.

u
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De hemrik: lokalisatie, datering en
betekenisontwikkeling
PH ILIPPUS B R E U K E R

Een belangrijke veldaanduiding in zowel de Beneficiaalboeken als andere
(laat)middeleeuwse en vroegmoderne teksten uit de Friese landen is het
woord hemrik. Het begrip komt al in het middeleeuwse Landrecht van
Westergo of Oudere Schoutenrecht voor en duikt ook op in achttiende-eeuwse
lijsten van onderhoudsplichtige landerijen voor onderhoud van vakken van
de zeedijk.1 Het is een zogeheten kustwoord, dat buiten de huidige provincie
Fryslân tevens in Groningen en Oostfriesland is overgeleverd.2
Hoewel er in het verleden al het een en ander over geschreven is, bestaat
er nog steeds onvoldoende duidelijkheid over de vraag wat een hemrik nu
precies was.3 In dit artikel wordt op basis van een omvangrijke inventarisatie van hemriken in Friesland een poging gedaan meer helderheid te
verkrijgen.4 De Beneficiaalboeken zijn daarvoor een belangrijke bron.
Los van hernieuwd onderzoek is er de kennis die aan de etymologie
ontleend kan worden. Het woord hem (< Protogermaans *haim) zit behalve in
hemrik ook in vele plaatsnamen eindigend op -um. Als plaatsnaamelement
wordt het in oorsprong wel voor (Nederrijns) Frankisch gehouden. Het zou
op zijn vroegst in de zevende eeuw naar het noorden zijn gekomen.5 Maar
voor Engeland wordt wel aangenomen dat het daar al sinds de Volksverhuizingstijd is binnengekomen. Datering wordt bemoeilijkt doordat -hem lange
tijd in plaatsnamen naamvormend is gebleven.6 Het is daarom niet uit te
sluiten dat gebruik van -hem in het exclusief Friese woord hemrik in verband
staat met Frankische overheersing. Die begon in de achtste eeuw. Het woord
marke waaruit hemrik mede is samengesteld, betekent net als maar ‘grens’.
Beide woorden komen in die betekenis ook in Engeland voor.7
Op grond van wat er onder de samenstellende delen heem/heim en
mark(e) in (etymologische) woordenboeken over de betekenis van hemrik
wordt gezegd, kan verondersteld worden, dat hemrik oorspronkelijk de
omgrenzing van een bewoningseenheid (een buurschap) is geweest en
toen al spoedig is gaan betekenen ‘het gebied binnen die omgrenzing’, een
ontwikkeling zoals die ook bij ‘tuin’ heeft plaats gehad.8 Die betekenis zou
zich dan weer hebben kunnen verengen tot ’randgebied’, een betekenis
die inhoud kreeg toen randgebieden de exclusieve functie kregen van
‘hooilanden’ of ‘gemeenschappelijke weiden’.
Allereerst wordt in dit artikel de huidige stand van het onderzoek toegelicht. Hieruit zal blijken dat er geen eenstemmigheid bestaat. Afgezien van
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Hofstee, die slechts recht van opstrek veronderstelt, gaan de anderen die
erover schreven uit van herverdeling van gronden. Toch verschillen auteurs
van mening omtrent de omvang van een hemrik ten opzichte van het dorpsgebied. In deze bijdrage wordt betoogd dat een hemrik oorspronkelijk
gekoppeld was aan een buurschap; eerst de hele buurschap omvattend en
later een randgebied. Ten slotte wordt een verband gelegd tussen hemrik en
maren ‘grenssloten’. Maren lijken gezien hun verspreiding gegraven te zijn in
de vroege Middeleeuwen. Dat geeft aanleiding om hemriken in verband te
brengen met de bestuurlijke indeling in de Karolingische tijd.
In het betoog speelt het begrip buurschap een belangrijke rol. Hieronder
versta ik een terp of in het gebied van de strookverkavelingen eventueel
ook een andere eenheid van bewoning, die afgegrensd is ten opzichte van
soortgelijke bewoningseenheden elk met hun eigen, welomschreven grondgebied. In het gebied waar in Friesland de hemriken blijken voor te komen,
gaat het steeds om terpen, met uitzondering van Hommerts en Hemrik.
Een belangrijk aspect van een hemrik is ook het gemeenschappelijk
gebruik van het land erbinnen. Ik ga er van uit dat nog in de vroege Middeleeuwen vrijwel alle land in een buurschap gemeenschappelijk gebruikt
werd. In schenkingen uit de achtste en negende eeuw aan de kloosters Fulda
en Werden overheersen de soms grote aantallen koegangen en koegrazen
sterk ten opzichte van het aantal boerderijen. Pas rond 1200, toen overal in
West-Europa overgegaan werd van gemeenschappelijk gebruik op individueel gebruik en de overgang van slaven en horigen naar pachters plaats
vond, reduceerde de omvang van het gemeenschappelijke land sterk.9
Stand van het onderzoek
De stand van het onderzoek wordt grotendeels bepaald door het werk van
Obe Postma, die zich intensief met het begrip heeft beziggehouden. Hij
kwam tot de conclusie dat hemrik twee betekenissen kon hebben: het hele
dorpsgebied of een deel daarvan, dat in gemeenschappelijk gebruik was.
Met de filologen W.J. Buma en P. Sipma discussieerde hij over de betekenis
van de aanduiding thruchstrinzede ritherne die in verband met hemrik in
het Oudere Schoutenrecht voorkomt. Hij zat dicht bij de oplossing. Het blijkt
te gaan om ‘dooreengestrengelde’ percelen voor jongvee.10
De socioloog E.W. Hofstee bestreed in een uitvoerige recensie van
Postma’s Kleihoeve diens hele concept van hemrik.11 Gemeenschappelijk
gebruikte velden bestonden volgens hem niet, er was alleen het recht van
opstrek. Dit hield in dat boeren ook landerijen in het verlengde van hun
percelen mochten ontginnen. Postma wees er in een reactie op dat er in het
Friese terpengebied geen sprake kon zijn van dit recht, omdat het land dat
rond een terp lag, omgrensd werd door het land van weer andere terpen.12
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Dat is voor de Greidhoek zeker juist, maar daar waar op de klei strookverkaveling is, zoals in het noorden langs de kust, blijkt dat recht ook op
de Friese klei te hebben gegolden. Hetzelfde geldt voor gebieden waar op
grote schaal nieuw land gewonnen werd, zoals langs inhammen van de
Middelzee of langs de Middelzee zelf.13 Zeker op de zand- en veengronden
met hun strookverkaveling is het recht van opstrek van kracht geweest.
Een bijkomend bezwaar van Postma tegen Hofstee was dat zijn theorie
een vierjaarlijkse verlenging van de scheidsloten inhield. Dat element
noemde hij onlogisch en zelfs onzin.14 Het verschil in interpretatie tussen
Postma en Hofstee is terug te voeren op het feit dat ze het over verschillende gebieden hadden. Postma ging uit van de situatie in de kern van
Westergo, waar geen maren zijn, en Hofstee van het hemriksgebied met
zijn maren.
Discussie over de vraag wat een hemrik was, kwam er ook met T.E.
Teunissen, auteur van een omvangrijke studie over grondbezit in de
Dokkumer Wouden in Dantumadeel.15 Deze blijkt met name de voorstelling
van zaken te hebben gevolgd die L.J. van Apeldoorn in zijn artikel over
‘De historische ontwikkeling van het grondbezit in Friesland’ uit 1924
had gegeven. Combinatie met de uitkomsten van Teunissens eigen reconstructie van de laatmiddeleeuwse verdeling van grondeigendommen voerde
hem tot de gedachte dat villae uit de achtste eeuw die genoemd worden
in de schenkingsregisters van de kloosters te Fulda en Werden, gemeenten
waren die bestonden uit dorpen, elk met een of meer adellijke families als
grootgrondbezitters, en verder met eigenerfden, huurboeren en slaven.
Uit het grootgrondbezit van deze gemeenten zouden in de latere middeleeuwen de rechtvoerende staten zijn voortgekomen.16 Los van het laatste,
dat een eigen invulling van Teunissen lijkt, steunde deze visie op de opvattingen over geslachten en groothoeven van Van Apeldoorn.17 Postma had
ze in het slothoofdstuk van zijn Friesche kleihoeve weerlegd, maar voor nog
weer oudere tijd het bestaan van groothoeven toch ook weer niet uitgesloten.18 Op het punt van de gelijkstelling van de villae met gemeenten is
Teunissen echter bepaald in strijd met wat Postma schrijft. Die zegt dat het
Latijnse villa zowel gebruikt wordt ter aanduiding van een dorp als van een
buurschap. Toen Teunissen in 1938 de kopij van zijn boek klaar had, vroeg
hij Postma om een reactie. Die reactie heeft Teunissen verwerkt in een inleidende paragraaf. De tekst van het boek zelf liet hij verder ongewijzigd. Het
commentaar van Postma is niet overgeleverd, maar het laat zich raden uit
Teunissens inleiding. Volgens Postma kunnen de achtste-eeuwse villae niet
gelijkgesteld worden aan de latere kerkdorpen. Hij gelooft ook niet dat de
villa Waltheim de omvang had die Teunissen aanneemt, namelijk van de
hele Dokkumer Wouden, noch dat een buurschap oorspronkelijk het grootgrondbezit van één geslacht is geweest.19
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Begin 1939 ontstond er in de Leeuwarder Courant nog een gedachtenwisseling tussen beide auteurs over de betekenis van het woord hemrik.20
Postma betwijfelde of Teunisssen gelijk had met zijn opvatting dat de vijf
veenhemriken in de Dokkumer Wouden, die in een bron uit 1525 genoemd
worden en dan elk slechts een deel van een dorpsgebied zijn, gezien mogen
worden als de restanten van de vijf latere kerkdorpen in de Dokkumer
Wouden. Later onderzoek lijkt Teunissen in zoverre gelijk te geven dat de
grenzen van de vijf veengebieden inderdaad restanten van oudere grenzen
waren. Het zijn de grenzen tussen gebiedseenheden, die op de klei meer
naar het noorden als maren beginnen en die hier hun voortzetting vinden
in lanen. Ze worden gedateerd op de negende eeuw.21 Teunissen heeft
echter geen argumenten gegeven voor zijn opvatting dat de veenhemriken
oorspronkelijk een heel dorpsgebied omvatten.22
Mogelijk heeft de bezinning op het werk van Teunissen ertoe bijgedragen dat Postma zich nog eens speciaal is gaan verdiepen in een paar
verwante kwesties. Dat was eerst de vraag of het individuen waren of tamen
(‘geslachten, families’), waarnaar plaatsen genoemd zijn en vervolgens ook
nog de vraag wat een dorp is.23 Over hemriken spreekt Postma niet en over
de dorpen in de Dokkumer Wouden evenmin. Dat wekt verbazing, want
opgelost was het probleem van de hemrik bepaald niet. Postma zou ook
later geen studie meer maken van de hemrik. Hij herhaalde zijn inmiddels
bekende opvatting dat er twee betekenissen zijn.
Spahr van der Hoek deelt die opvatting, maar kiest voor het hele dorpsgebied buiten de terp als oorspronkelijke betekenis en voor een randgebied
in later tijd. De overgang wordt volgens hem misschien al zichtbaar in
hetzelfde Oudere Schoutenrecht als waarop hij zijn mening over vroeger
tijd baseert.24 Breuker betoogt echter dat in die laatstgenoemde rechtstekst
hemrik al de aanduiding voor een randgebied is.25
Bronnen en datering
Afgezien van de nog te noemen oudere rechtsteksten en van de plaatsnamen Hemrik en Hommerts, die gezien de fysische gesteldheid ter plaatse
mogelijk pas volmiddeleeuwse of nog latere ontginningen zijn, dateren de
oudste vermeldingen van hemriken in Friesland uit het Oudfriese Oudere
Schoutenrecht.26 De hemriken zelf zullen echter ouder zijn. Hieronder zal
een datering in de Karolingische tijd aan de orde komen.
De eerst bekende hemrik in Friesland is die in 1404 te Holwerd.27 Ouder
is de opgave van een hemrik in het Groningse Maarhuizen uit 1211: totam
villam in Marahusum et totam hemmercam illius ville.28 Nog oudere vermeldingen zijn ‘Elebentere hemerke’ bij Bergen en Petten (tiende/elfde eeuw)
en Roderhemerike bij Roden (midden twaalfde eeuw).29 Op de identieke
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oorsprong van het plaatsnaamelement -um en het hem- in hemrik zou het
feit kunnen wijzen dat de Elebenter hemrik ook Sutherhem heet.30
In de zestiende eeuw treffen we de aanduiding hemrik nog vrij vaak
aan, met name in de Beneficiaalboeken van 1543 en de Aanbreng uit 1546
van de Buitendijksters van de Vijf Deelen.31 Daarna is ze alleen nog overgeleverd in de naam Huizumer hemrik en in de dijkageboeken van de Dongeradelen, Dantumadeel en Kollumerland, die bewaard zijn vanaf 1718 of
1719. Vanaf het midden van de zestiende eeuw is de naam dus alleen nog
in administratief gebruik en mede om die plotselinge verandering lijken
ze in de Beneficiaalboeken en de Buitendijkster Aanbreng al verouderd te
zijn. Ze zullen daarin uit oudere bronnen overgenomen zijn. Het woord lijkt
derhalve al in de late Middeleeuwen buiten gebruik te zijn geraakt. De zaak
waarvoor het stond werd voortaan met meenschar of made(n) aangeduid.
Dat hemrik in onbruik raakte zal samenhangen met zijn veel geringere
gebruik in vergelijking tot maden en meenscharren.
In de genoemde noordoostelijke dijkageboeken wordt het belastingplichtige land per hemrik of honderd opgegeven.32 Ze gaan waarschijnlijk
terug op veel oudere − niet bewaarde − bronnen waarin de schatplichtige
percelen elk afzonderlijk waren opgesomd, zoals ze dat zijn in de Aanbreng
van de Vijfdeelsters uit 1546. Dat er zulke registers zijn geweest, valt af te
leiden uit de Beneficiaalboeken, waarin van vele pondematen in de Dongeradelen precies wordt opgegeven hoeveel roeden dijk ze moesten onderhouden.
Een belangrijk verschil tussen de dijkregistraties en de Beneficiaalboeken
is dat de hemriken in het eerste type bronnen die van de aangeduide dorpen
zelf zijn. In de Beneficiaalboeken zijn hemriken bijna steeds land van
aangrenzende dorpen of buurschappen. Uitzonderingen in de Beneficiaalboeken zijn slechts Wanswerder, Ternaarder, Wierumer, Nesser, Paesenser en
Hiauster hemrik en de hemriken in de dorpen van de Dokkumer Wouden.
Deze uitzonderingen hangen waarschijnlijk samen met de omstandigheid
dat er in dezelfde dorpen ook land op hemriken in buurdorpen lag, wat
onderscheiding noodzakelijk maakte.33
Buurschapshemriken
Hemriken worden, zoals we zagen, vrij algemeen opgevat als (delen van)
dorpsgebieden, maar er blijken ook hemriken bij buurschappen te zijn
geweest. We geven een overzicht. De naam hemrik komt in Friesland slechts
voor langs de kust van Makkum tot Kollum, rond Leeuwarden en vanaf de
hoogte van Huizum naar het noorden in het Middelzeegebied. Uitzonderingen zijn de dorpen Hemrik in Opsterland en Hommerts in het vroegere
Wymbritseradeel.34 Van Makkum tot het Bildt gaat het om de volgende
plaatsen:
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Makkum

Achlum

Tzummarum

Cornwerd

Harlingen

Swaard

Wons

Wijnaldum

Firdgum

Zurich

Herbaijum

Minnertsga

Pingjum

Pietersbierum

Berltsum (Berlikum)

Arum

Oosterbierum

Een begrip in dit gebied is hemriksdelen. Dat komt ook voor in het Oudere
Schoutenrecht.35 Het zijn percelen land, zoals duidelijk blijkt uit de bepaling
dat de schout het deel krijgt van hem die niet wil herverdelen.36 Zo is in
het hierna nog te noemen gebied bij Getswerderzijl in 1546 sprake van
hammerdelen. Het land daar, gelegen tussen de Sexbierumervaart (Middelvaart genoemd) en Getswerderzijl, stond ’s winters onder water. Dat kwam
doordat een belendende eigenaar onwillig was om de vaart opnieuw uit te
graven en te bedijken. Pas toen die instemde, kon het weer bruikbaar land
worden. Tot die tijd was het alleen een paradijselijk gebied voor zwanen.37
Onder Wijnaldum lagen ‘een hammerdeel’ ten noorden van de ‘Olde Meer’
en op de meenschar ‘die Hammerdelen’ en onder Pietersbierum ‘de Ooster
Hammerdeelen’, kleine percelen van een paar einsen ‘in Hammerdeel’.38 De
hemrik van Wijnaldum is goed te vinden. Het moet de Oost(er)made zijn, die
in Herbaijum de Noordmade heet.39 Hij ligt zuidwestelijk bij Getswerderzijl,
ten noorden van de Oude Maar of Hemriksmaar, die de grens vormde tussen
Wijnaldum en Herbaijum. Onderzoek verdient de vraag of adelen, een naam
die in deze omgeving ook voorkomt, zoals trouwens ook onder Zurich (en
daar in de hemrik) misschien ook verband houdt met de hemrik.40 De naam
wordt verklaard als ‘eeuwige delen’. Van het Bildt tot Kollum betreft het de
volgende plaatsen:
Wydrum

Driens

Anjum

Stiens

Oostrum

Wilma

Marrum

Holwerd

Putma

Westernijkerk

Ternaard

Tibma41

Ferwert

Wierum

Ee42

Blije

Nes

Oudwoude

Wânswert

Paesens

Westergeest

Oentsjerk

Bierum

Driesum

Jislum

Hantum

Wouterswoude

Bornwerd

Hantumhuizen

Dantumawoude

Raard

Metslawier43

Akkerwoude

Hiaure

Morra44

Murmerwoude

Aalsum

Lioessens

Rinsumageast

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 234

13-11-14 13:45

235

DE HEMRIK

Rond Leeuwarden zijn er de hemriken van:
Wergea (Hemriksein)

Blitsaard

Folckmeer/-maar(?) (onder Hempens)

Lekkum

Huizum

Marsum

Tytsjerk

In Leeuwarden gaat het om:
Wilaard

Cambuur

Harmswerd45

Daarnaast om de nieuwlandshemriken van:
Marsum

Huizum

Koarnjum46

Nieuwlandshemriken zijn er ook onder Morra en Metslawier.47 Die nieuwlandlocaties wijzen erop dat hemrik in de twaalfde en dertiende eeuw als
naam nog productief was.
De dorpen zijn veruit in de meerderheid. Hemrik en Hommerts zullen gezien
hun omvang ook wel bij een dorp gehoord hebben en niet bij een buurschap.
Waren dat Lippenhuizen en Jutrijp?48 Maar er zijn ook buurschappen met
hemriken: Swaard onder Tzummarum, Wydrum onder Stiens, Bierum onder
Hantumeruitburen (zelf een aantal buurschappen), Tibma onder Ee, mogelijk
Putma en Wilma onder Anjum, waarvan niet duidelijk is wat Put- en Wil- zijn,
en dan onder Leeuwarden: Wilaard, Kambuur, Harmswerd en Blitsaard. Zij
zullen ouder zijn dan de pas genoemde nieuwlandshemriken, die mogelijk
naar analogie van de hemriken op het naburige oude land zijn genoemd en
gezien de tijd van ontginning laat-middeleeuws moeten zijn.
Op de buurschap als autonome eenheid wijzen ook namen met -veld of
-land. Die komen in combinatie met een dorpsnaam weinig voor. Het lijkt
me daarom aannemelijk dat namen met –veld en –land(en) in principe
gebonden waren aan buurschappen en niet aan dorpen. Zo zijn er:
Marshornstera maedtfeldt (Poppenwier)
Henssewallenger feldt (Aldeboarn)
Sijthuyster felt (Akkrum)
Henshuysterfelt (Akkrum, waarschijnlijk bij Henswal)

en:
Joernhuystera landen (Warstiens)
Remswerder landen (bij Achlum)
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(A)laardera land (Bolsward)
Saardera land (Bolsward)
Memerda land (Winsum)
Santenseraland (Tjeintgum)
Batensera landen (Jorwert)
Scrinzera land (bij Easterlittens)
Walperte landen (Wommels)
Barwarderalant (Iens)
Ritsma land (onder Ritsum bij Marsum)
Franjumme land (Marsum)49
Marwirdummalandt (Wirdum)
Techma landt (Goutum)
Blitsaerdera landt (Lekkum)
Harmswerde(ra) landt (Lekkum)
Hickaerder lant (Ferwert)50

Er zijn ook talrijke complexen fennen (weidlanden), meenscharren en vooral
maden (hooilanden) die naar buurschappen genoemd waren. De namen
wisselden ook wel. Zo komen Blitsaard, Harmswerd en Marsum met hemrik
en land voor en zijn Waldmanna hemrik en Wauldland ook hetzelfde. Nog
veel meer geldt dat voor hemrik en made.
Ook al zijn er dan veel meer hemriken naar een dorp dan naar een
buurschap genoemd, de vraag is toch of elke hemrik oorspronkelijk
misschien ook niet bij een buurschap hoorde. De (terp)buurschap is immers
een oudere eenheid dan het dorp. Dorpen zijn op zeldzame uitzonderingen
na als Leons en Engwier combinaties van twee of meer buurschappen.
Wellicht waren ten tijde van het ontstaan van hemriken verschillende
buurschappen echter al onder één ervan verenigd. In een dergelijke combinatie zou de hemrik dan al naar de grootste van die buurschappen genoemd
kunnen zijn.
Veel hemriken liggen bovendien tussen maren, zoals we nog zullen zien.
En tussen die maren liggen in de regel buurschappen, geen dorpen. Ook
zullen hemriken oorspronkelijk geen plaatsaanduidende toevoeging hebben
gehad. Een hemrik was het gebied van een bewoningseenheid (of een deel
ervan). Een specificerende naam werd pas nodig toen eigenaren van elders
er bezit in kregen. Dat waren uiteraard vooral eigenaren uit omringende
bewoningseenheden en die bewoningseenheden werden vroeger of later
deel van een dorp. Zo is er alle reden om te veronderstellen dat pas vanaf
de tijd dat dorpen de eenheid van bewoning werden, hemriken naar dorpen
werden genoemd.
Die tijd weerspiegelt zich in het Jongere Schoutenrecht uit de tijd rond
1300. Daarin is sprake van een ‘therp’ dat hemrikshoofd is.51 Dat kan moeilijk
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De dijkshemrikken van Wierum en Nes. Uit: Boelens, Nes. In doarp yn de Dongeradielen, 34

iets anders dan een dorp zijn. Een voorbeeld van zo’n hemrikshoofd lijkt het
dorp Blije. De Blijer hemrik, die aan de Fûgelsangsterdyk blijkt te liggen,
omvat in de zestiende eeuw land dat hoort bij Ferwert, Hegebeintum,
Oosterbeintum, Faard(eburen) en Blije.52
Hemrik en honderd
In oostelijk Westdongeradeel komen in één en hetzelfde dorp en zelfs in een
buurschap als Bierum naast hemriken ook ‘honderden’ voor. Hun namen
zijn overgeleverd in de administratie van het dijkonderhoud. Zo zijn er de
Hantumer, Raarder (de buurschap van die naam onder Hantumeruitburen),
Bierumer, Nesser en Wierumer honderd naast de Hantumhuister, Hantumer,
Bierumer, Nesser en Wierumer hemrik.53 Ook in Ferwert is de naam overgeleverd. Onder het land van het klooster Foswerd is daar een honderd,
waarvan twee Marrumer boeren in 1606 elk tien pondemaat huren.54
De aanduiding wordt voor vóór-Frankisch gehouden. Men vindt ze met
name in Engeland en langs de kusten van de Oostzee (alsof ze met de
Vikingen te maken zou hebben).55 In de Karolingische tijd kwam de honderd
met voorafgaande plaats- of familienaam voor als aanduiding van een
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villa, dat is een bewoningseenheid, hetzij dorp of buurschap. In Friesland
waren tot nu toe alleen bekend de vermeldingen uit de negende eeuw van
Camminga huntari onder Berlikum en Kilingi huntari onder Aldtsjerk/
Marrum.56 Het gebied van een honderd lijkt in Westdongeradeel maar klein
geweest te zijn, anders dan in Engeland, waar het verschillende dorpen
omvatte. Klein is in ieder geval de lengte van het stuk dijk dat een honderd
moest onderhouden: slechts 2½ m. zelfs.57 Dat opvallende verschil in
omvang geeft aanleiding te veronderstellen dat een honderd in het noordoosten van Friesland te eniger tijd het restant van een eerder groter gebied
werd. Aangezien honderd en hemrik naast nog weer andere dijkplichtige
gebieden in dezelfde bewoningseenheid voorkomen, moeten de hemriken
waarvan de naam in de dijksadministratie bewaard is, al vroeg rand- of
althans deelvelden geweest zijn.
Hemriken, meenscharren, maden, fennen en tjoegen
Afgezien van de dijkhemriken, waarvan ligging en gebruik niet beschreven
worden maar alleen de naam genoemd, is het bij de andere hemriken
duidelijk dat ze gemeenschappelijk werden gebruikt. De eigendom bestond
uit het recht op een hoeveelheid land, uitgedrukt in aantallen koegangen
en koegrazen of in het jongere pondematen. Ieders afzonderlijke eigendom
erin stond vast, maar het land dat iemand gebruikte, kon desgewenst om de
zoveel jaar wisselen met dat van een ander. Eerst waren het alle percelen in
een hemrik die wisselden en later slechts enkele. Uit de zestiende en zeventiende eeuw zijn er nog alleen voorbeelden van twee percelen die wisselen.
Bijna altijd zijn de hemriken uitsluitend madeland, bestemd voor
hooiwinning en jongveescharren, maar er zijn uitzonderingen. Bouwland
wordt in 1508 vermeld op Wydrummer hemrik onder Stiens,58 in 1543 te
Peasens,59 in 1546 te Pingjum,60 in 1612 op Wilma hemrik en in 1818 op de
hemrik onder Blije.61 Er waren ook hemriken die deels uit veen bestonden.
Die komen in de zestiende eeuw voor in de vijf dorpen van de Dokkumer
Wouden.62 Naast de lokale hemrik komen vanaf de vijftiende eeuw in één en
hetzelfde dorp63 meenschar, fennen en vooral maden met dezelfde voorafgaande plaatsaanduiding voor.64 Dat geldt voor:
Cornwerd

Metslawier

Dantumawoude

Oosterbierum

Firdgum

Pingjum

Herbaijum

Paesens

Holwerd

Wouterswoude

Marrum

Wijnaldum

Minnertsga
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Behalve een hemrik hadden deze dorpen ook maden, behalve Dantumawoude, waar fennen zijn, en Wouterswoude waar een meenschar genoemd
wordt. Een meenschar, genoemd naar het dorp, hebben bovendien ook nog
Firdgum, Herbaijum en Oosterbierum. Een naam die ook naar gemeenschappelijk gebruik verwijst, is de samenstelling met voorafgaand Noord(er),
Oost(er), Zuid(er) of West(er). Die komt voor met -land, -veld, -maden en
-fennen.
De benamingen lijken door elkaar gebruikt te worden. In sommige
gevallen valt wel zeker of aannemelijk te maken dat wat nu eens aangeduid
wordt als hemrik, dan weer meenschar of maden wordt genoemd. Dat is
het geval op de Huizumer hemrik, waarschijnlijk ook op de Wilaarder iets
noordelijker65 en mogelijk ook op die van Cambuur ertussenin, en verder
ook nog in Wijnaldum.66 Er zullen er meer zijn, maar dat is zonder plaatselijk
onderzoek niet uit te maken.
Op de klei lijkt een scheiding in functie tussen hemrik en meenschar er
trouwens helemaal niet te zijn geweest. Ze werden beide alleen voor jongvee
gebruikt, getuige de aanduiding van percelen met ritherne en rierne,
waarschijnlijk meer specifiek de eenjarige koeien.67 Een gemeenschappelijk
gebruikt complex maden bestond daartoe uit een deel hooiland en een deel
weidland. Die wisselden jaarlijks om en om in gebruik. Het ene jaar kwam
het jongvee in het ene deel en werd het andere eerst hooiland, het andere
jaar ging het andersom. Na de hooioogst kwam het jongvee in het hooiland
en kon er nieuwgras op het weidland groeien.68
Eén complex lijkt het minimum geweest te zijn, maar op de Marrumer
maden waren er in 1540 vier. Het land daar wisselde over alle vier velden,69
zoals in het Oudere Schoutenrecht van het land in een hemrik wordt gezegd
dat het om de vier jaar kon wisselen van gebruiker. Ze heetten in Marrum
met een ook van elders in het germaanse taalgebied bekende naam:
tjoegen.70
Een tjoeg zal derhalve een verwisselbaar complex van percelen in een
groter geheel van dergelijke complexen binnen een dorp of buurschap
geweest zijn. Omdat ik er, zoals vermeld, van uitga dat in de vroege middeleeuwen vrijwel alle land gemeenschappelijk gebruikt werd, zoek ik het
onderscheidende van de tjoegen – die getuige de ouderdom in gebruik
van het woord ook al in die vroege middeleeuwen hebben bestaan – in
de geschetste dubbele functie van hooi- en weidland. Toen lagen rond
de buurschap de vaste fennen voor beweiding door de melkkoeien, wat
verderop de vaste maden voor hooiland en aan de rand de wisselende
tjoegen voor het jongvee (wellicht zijn dat de eertfennen).71
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Kaart van de Ried, ca. 1625, met landerijen aan weerskanten, tussen Wijnaldum en Getswerderzijl.
Tresoar, Huisarchief Liauckamastate, nr. 832

Hemriken en maren
Behalve tussen hemriken, meenscharren, maden en fennen is er ook een
relatie tussen hemriken en maren, de lange en rechte grenssloten tussen
buurschapsgebieden.72 Hemriken zijn vooral daar waar maren zijn. Er is
daarom reden om hemriken en maren te koppelen.
Maar is een van de begrippen die in verband met de hemrik in
de bronnen voorkomen. Dat doet het al in de Schoutenrechten. De
hemriksmaar komt in het Jongere Schoutenrecht voor als er van gezegd
wordt wie hem moet onderhouden. Dat zijn de naastliggers van de
hemriken aan weerszijden.73 Er staat: Hweer soe en hemmerick mer is
aldeer dae hemmerkan gaer kommath. Men zou in die formulering meer
in het bijzonder kunnen lezen dat de bepaling dat deel van de maar betreft
waar de hemriken samenkomen. Dat zou betekenen dat de hemrik in
hemriksmaar niet hetzelfde is als de samenkomende hemriken. Het lijkt
wat ver gezocht, maar het alternatief, dat de hemriksmaar alleen maar
dat deel van de maar is waar die samenkomende hemriken liggen, is toch
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onwaarschijnlijk. In een andere Oudfriese tekst, de Schoutenban, lijkt geen
andere keuze mogelijk. Daar moet de maar wel de hele vaart zijn, want
daar gaat het om het afwateren naar zee.74
In de jongere geraadpleegde bronnen worden hemriksmaren genoemd
onder Achlum, Arum, Herbaijum, Firdgum en Dantumawoude.75 Er is één
hemrik, die waarschijnlijk naar een maar is genoemd, de Folckmera hemrik
onder Hempens.76 In Groningen heten ze nog maren, in Friesland is het nog
vaak Oude Meer. Op de kaarten in de atlas van Eekhoff staan er nog een
aantal. Ik noem als voorbeeld de Oude Meer tussen Firdgum en Swaard.77
In de Prekadastrale atlas zijn de gebieden die erdoor begrensd worden,
nog vaak herkenbaar in groepen van een of een paar boerderijen. Aan de
rand van zulke gebieden liggen dan zeer verspreide eigendommen, ook van
eigenaren van buiten het gebied.
Er is een kaart van omstreeks 1625 van het gebied aan weerszijden van
de Ried tussen Wijnaldum en Getswerderzijl, waarop aan beide zijden
scheidingsvaarten zijn ingetekend (zie afbeelding). Deze zijn op de kaart
van Eekhoff nog goed als afwateringen te herkennen. Die vaarten zijn de
grenzen van de bedijkingen met watermolens en van deze ‘meulle landen’
wordt gezegd dat de eigenaren ze ‘… hebben bedijckt aen huer landen soo
wijt als de breijdne van haer landen en waeren streckende.’ Het land was
dus al voor de inpolderingen ingedeeld in stroken tussen die vaarten. Dat
moeten de maren zijn geweest.78
Uit de koninklijke Frankische administratie?
Het lijkt gerechtvaardigd te concluderen dat het motief voor de vorming van
het woord hemrik te zoeken is in de behoefte aan afbakening van de grenzen
van een bewoningseenheid op het niveau van een terp, dat wil zeggen van
een buurschap, door middel van maren. Het rechte beloop van maren wijst
erop dat er binnen de hemriken die ze begrensden nog weinig verspreide
bewoning was. Anders hadden ze de grenzen van de boerderijen in het veld
wel moeten volgen, en die zullen veel grilliger zijn geweest.
De gebieden waar hemriken voorkomen, zijn relatief jong. Althans een
deel ervan dateert uit de achtste of negende eeuw.79 Het woord hemrik is uit
die tijd niet overgeleverd, maar moet ouder dan de tiende eeuw zijn, omdat
het dan al in de bronnen voorkomt. Zouden de hemriken van later tijd
zijn, dan had verwacht mogen worden dat er conflicten over begrenzingen
bekend waren, want toen was de bevolkingsdruk toegenomen.80
De vraag is nu waarom die maren werden aangelegd. In dat verband is
het van belang te letten op de fysische omstandigheden. De buurschappen
in het gebied van de maren liggen keurig op een rij op een hogere rug en een
groot deel van het land dat erbij hoort, loopt naar beneden af in de richting
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van een belangrijke afwatering dwars op de maren. Die omstandigheden
leenden zich met andere woorden uitstekend voor het graven van rechte
afwateringen. Zonder zeker centraal gezag zijn grote waterstaatswerken als
deze niet goed denkbaar.
Wellicht was echter ook een reden het afgrenzen van een nieuwe
buurschap. Behalve aan uitbreiding van bewoningseenheden kan daarbij
ook gedacht worden aan de behoefte om grenzen voor belastingheffing
aan te leggen. Eenmaal gegraven konden de maren in ieder geval dienst
doen om belastingen en boeten op een verantwoorde manier te heffen. De
daarvoor noodzakelijke administratie kon immers niet zonder een indeling
van het rechtsgebied die precies de eenheid vastlegde waarbinnen de boeten belastingplichtige zijn schuld moest betalen. Uit veel later tijd is wel
bekend dat een dergelijke koppeling van belasting aan een bepaald gebied
bestond. Zo blijkt die uit de geregelde vermelding in de Beneficiaalboeken
dat een stuk land uit een bepaald dorp (belasting) ‘schiet’ in een ander, met
name genoemd dorp. Ook in het Register van de Aanbreng van 1511 zijn er
sporen van, bijvoorbeeld in dat van Barradeel: bij de opgave die de abt van
Lidlum van het kloosterbezit in Tzummarum geeft, wordt nog eens uitdrukkelijk aangetekend: ‘Item dese landen sint in Thymerum gae ende hoeren in
Thymerum dycken ende niet in hoer oenbring’.81
De belastingheffing zal gezien de datering van de maren Karolingisch zijn
geweest. Onder de belastingen zou de huslotha geweest kunnen zijn, een
jaarlijkse belasting op huizen, juist omdat die de Friezen in dezelfde tijd, in
de achtste eeuw namelijk, door de Frankische koning werd opgelegd. Hem
moesten ze belasting betalen, zoals dat ook feitelijk overgeleverd is in een
verklaring uit 873 van inwoners van Oostergo.82
Of ook het koningsland, dat blijkens het Oudere Schoutenrecht in een
hemrik lag, op de Karolingen teruggaat, is minder zeker. Koningsland is land
dat door confiscatie of vererving eigendom van de koning was. Ook eigendommen van de grafelijkheid worden in de rechtsbronnen koningsgoed
genoemd.83 Het begrip komt voor in twee bepalingen. In de ene worden
koningsland en kerkeland genoemd, in de andere ook nog dat van de
huisman.84 De adel wordt alleen impliciet als eigenaar genoemd. Zij, de ‘vrije
Friezen’, is het voor wie het recht geldt en zo is het een van haar plichten
de eigendommen van de anderen aan te wijzen.85 Dat daaronder ook het
koningsland is, zou hier echter een ideologische lading kunnen hebben,
want de Schoutenrechten worden gekarakteriseerd door hun tweeslachtige
karakter van grafelijk bewind en rijksonmiddellijkheid, dat kenmerkend
is voor de late dertiende eeuw.86 Niet in elke buurschap zal koningsland
gelegen hebben. Men hoort er elders ook nooit meer van. Het voorkomen
van koningsland in het Oudere Schoutenrecht zou met andere woorden
vooral een schermen met rijksonmiddellijkheid geweest kunnen zijn,
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waartoe de benarde adel in de latere dertiende eeuw zich gedrongen heeft
gevoeld.
Tot slot
De oudste vermeldingen van het woord hemrik lijken erop te wijzen dat een
hemrik in oorsprong, dat is in de achtste eeuw, het hele buurschapsgebied
omvatte. Een compleet dorpsgebied lijkt een hemrik nooit te zijn geweest.
Toen na circa 1200 het land niet langer in hoofdzaak gemeenschappelijk
gebruikt werd, maar voor het overgrote deel verdeeld was onder afzonderlijke boerderijen, werd de betekenis randgebied, bestaande uit percelen
land, die om de zoveel jaar van gebruiker konden wisselen. Het was juist de
tijd waarin de beide Schoutenrechten ontstonden. In de Schoutenrechten
zijn het dan ook al randgebieden van buurschappen of vaker van dorpen,
die zich inmiddels gevormd hadden. De overgang naar pacht zal de reden
zijn waarom er in die rechtsteksten zoveel aandacht voor de hemrik en zijn
verdeling is.
Daarna werd hemrik al spoedig niet veel meer dan een uitstervende
variant van namen als meenschar en maden. Aanliggende buurschappen
konden samen zo’n meenschar vormen, die soms ook hemrik werd
genoemd, zoals in het atypische geval van Blije waar de hemrik niet tussen
maren lag. De vermeldingen in de Beneficiaalboeken zullen teruggaan op
oudere bronnen. In levend gebruik kan het woord in 1543 niet meer zijn
geweest. Daarvoor verdwijnt de naam daarna te plotseling in de bronnen,
afgezien van de noordoosthoek met zijn gefixeerde administratie van de
schotplichtige gebieden voor dijksonderhoud.
Dat de naam hemrik zo goed als ontbreekt in de kern van Westergo en
in andere delen van het latere Friesland (de uitzonderingen zijn Hemrik en
Hommerts), moet betekenen dat voor die gebieden geen behoefte aan het
vaststellen van een gebiedseenheid bestond, hetzij omdat het land er al lang
in rechts- en bewoningseenheden (lees terpen) verdeeld was, hetzij omdat
het om nog onbewoond land ging. In de latere Greidhoek met zijn oude,
vlakdekkende terpbuurschappen was minder aangroei van nieuw land. Daar
stonden met andere woorden de grenzen van de eenheden vast, en in de
oostelijke en zuidelijke ontginningsgebieden ging het maken van grenzen
hand in hand met de latere occupatie.

a
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Noten
Ik dank Rolf Bremmer, Hans Mol en Paul Noomen voor hun kritische en zorgvuldige
lezing van een eerdere versie.
1 Bremmer, Hir is eskriven, 82 dateert het Oudere Schoutenrecht op de twaalfde/
dertiende eeuw, Schuur, ‘Plaatsing van de Schoutenrechten’ komt op een ontstaan
van beide rechten tussen 1310 en 1337. Ik houd het er daarom op dat ze de situatie
van spoedig na 1200 weerspiegelen. 2 Zie Postma, De Friesche kleihoeve, 97. 3
Bernard Alting is voor zover bekend de eerste die zich in geschrifte bezig hield met de
vraag wat een hemrik is. Hij herleidde het woord tot een geconstrueerd Chamauwen,
dat is ‘weilanden die overstrooming onderworpen zyn’, waarnaar de Romeinen de
Chamaven genoemd zouden hebben. Elders identificeerde hij de villa Cruptoricis bij
Plinius als de naam van het dorp Hemrik (aangehaald door Halma en Brouërius van
Nidek in hun Tooneel der Vereenigde Nederlanden I, 200 en 211). 4 Geraadpleegd zijn
behalve de Beneficiaalboeken (BB) en de edities van het Oudere en het Jongere Schoutenrecht door Steller en Van Klaarbergen; de Registers van de Aanbreng (RvdA en
AdVD) in de edities van I. Telting en J.C. Tjessinga; Reitsma, Oostergo; Sipma en Vries,
Oudfries(ch)e oorkonden; Verhoeven en Mol, Friese testamenten (FT); Gerbenzon,
’Feanelist’; Rienks en Walther, Binnendiken en Slieperdiken. Archiefonderzoek heb ik
niet gedaan. Met name in proclamatieboeken uit de zestiende en zeventiende eeuw
zijn nog wel vermeldingen van hemrik te verwachten, getuige die van Oostdongeradeel, op internet gepubliceerd door Reinder Tolsma, en een incidentele vondst van
Gerard Mast in Kollumerland, inv. 110, f. 145 (Tresoar) d.d. 13 mei 1667 van een
boerderij die schatplichtig was in Westergeester hemrik en Oudwoudumer hemrik
(met dank voor mededeling ervan). 5 Kluge, Etymologisches Wörterbuch, s.v. heim. 6
Zie voor een overzicht van de verschillende opvattingen omtrent de datering van
-umnamen Gildemacher, Terpen, 53-55. 7 Zie Jepson, Boundaries. 8 Zie voor een
inventarisatie van voorkomende combinaties en van hemrik zelf Hofmann en
Popkema, Altfriesisches Handwörterbuch en onder ’heimmark(-)’ op http://www.
rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/e/he/imma/heimmark.htm (met dank aan Rolf
Bremmer). 9 Breuker, De Greidhoeke, 25. 10 Breuker, Toponymy, 62-63. 11 Hofstee,
recensie van Postma, Kleihoeve. 12 Hij verwerpt overigens de theorie ook voor andere
gebieden dan die van de klei: Spahr van der Hoek en Postma, Geschiedenis van de
Friese landbouw, 67-69. 13 Breuker, De Greidhoeke, 72 (Hennaard) en 75-76, 79-80
(langs de zuidelijke Middelzee in Hennaarderadeel, Baarderadeel en Rauwerderhem).
14 Postma, Geschiedenis van de Friese landbouw, 68. 15 Teunissen, Ald Dantumadiel.
16 Teunissen, Ald Dantumadiel, 29. 17 Idem. Hij baseert zich op de Rechtsomgang
van Franekeradeel (1433), die Postma in zijn Friesche kleihoeve, 73-74 ook bespreekt,
maar zonder op de herkomst van het recht in te gaan. Wel noemt hij in dit verband
dat er in Groningen geheel overeenkomstige toestanden waren en dat het recht daar
bij de edele heerden (of schultenheerden) berustte. 18 Breuker, ‘Postma als
landbouwhistoricus’, 25. 19 Teunisssen, Ald Dantumadiel, 1-2. 20 Teunisssen,
‘Doarpen en hemrikken’, Leeuwarder Courant 10 jan. 1939; Postma, ‘Doarp en himrik’,
Leeuwarder Courant 12 jan. 1939; Teunissen, ’Doarpen en hemrikken’, Leeuwarder
Courant 14 jan. 1939. 21 Cf. De Langen, Middeleeuws Friesland, 146. 22 Postma,
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Friesche kleihoeve, 93 noemt ten bewijze ervan een paar zinsneden uit het Oudere
Schoutenrecht en verwijst voor voorbeelden van later tijd naar Van Apeldoorn, ‘De
historische ontwikkeling’, 206-228. In het Oudere Schoutenrecht kan echter net zo
goed gelezen worden dat het slechts delen van dorp of buurschap betreft. In de
voorbeelden die Van Apeldoorn aanhaalt, gaat het overigens anders dan hij denkt, om
hemriken in een naastgelegen dorp of buurschap. De voorbeelden van hemriken die
Postma zelf geeft, zijn slechts een deel van het land, zoals hij zelf ook zegt. In een
hemrik kon land van de omringende buurschappen liggen. Die buurschappen konden
tot verschillende dorpen behoren. De hemrik werd wel genoemd naar het dorp waarin
het meeste land lag. Zie voor het randgebiedkarakter van de hemrik kaart 6 in Breuker,
Toponymy, 91. De hemrik daar is verdeeld onder de omliggende buurschappen,
waarvan er sommige tot het dorp Boazum behoren en andere tot Wiuwert. Het gebied
komt overigens niet voor onder de naam van hemrik. Die naam heeft een beperkt
verspreidingsgebied, zoals we nog zullen zien. 23 Postma, ‘Over het ontstaan der
oudste Friesche geslachtsnamen’. Cf. idem, ‘Personen of geslachten’, en ‘Over een paar
moeilijkheden’. Verg. Postma, It Fryske doarp. 24 Spahr van der Hoek, ’Terp en fjild’,
29-31. 25 Breuker, Toponymy, 60-63. 26 Dat geldt waarschijnlijk ook voor de
hemriken bij Roden en in het Goorecht en Westerwolde, waar ze ook voorkomen,
zoals Paul Noomen me meedeelde. 27 OFO I, nr. 10 (bij Eppemahuys). 28 Driessen
Monumenta III, 541; ook in OGD II, nr. 51, waarin nog wel meer hemriken staan. 29
Künzel, Lexicon Nederlandse toponiemen, 127 en 304. Sutherhem is een naam die in
Friesland als Sottrum bij verschillende dorpen bekend is. Postma, Doarp, 5 noemt
Cornwerd, Schettens en Holwerd. 30 Vergelijk Fries Sottrum; zie vorige noot. 31 RvdA
III. 32 Rienks en Walther, Binnendiken, 95 en 109; Boelens, Nes, 33 e.v., Teunissen, Ald
Dantumadiel, 19 en Kohier van de dijksflorenen van Kollumerland, Kollumer hemriksdijken, en Oudwouder hemriksdijken. Zie voor dat laatste: Tresoar, Archieven gewestelijke bestuursinstellingen van Friesland 1580-1795 (toegang 5, inv. nrs. 2732, 2728 en
2730). Met dank aan Oebele Vries. Te verwachten is dat onderzoek naar de ligging van
het belastingplichtige land interessante inzichten zou kunnen opleveren inzake
hemriken, honderden zowel als dijkonderhoud. Boelens, Nes, 33-36 stelt de diverse
hemriken gelijk aan dijkvakken, wat ook zeker juist is, getuige een aanduiding als
Nesser Burg hemrick. Die Burg ligt namelijk aan de andere kant van buurdorp Wierum
en het stuk dijk van die naam er vlakbij. Nesser Burg hemrick betekent kennelijk
zoveel als de Nesser hemrik bij de Burg en dat moet op zijn beurt weer begrepen
worden als het dijkvak bij de Burg dat onderhouden wordt door het land van de
hemrik van Nes. Uit het land van diezelfde hemrik worden daarnaast ook drie andere
dijkvakken onderhouden: het Nesser wester, kleine en grote of ooster dijkvak, ook
weer namen die corresponderen met ligging en lengte op de dijk. Niet alle percelen in
de hemrik droegen elk aan alle vier dijkvakken bij. 33 Dat komt niet voor in Wânswert,
Nes, Paesens, Hiaure, Wouterswoude en Murmerwoude, althans niet in combinatie
van hemrik met voorafgaande plaatsaanduiding. In Westernijkerk (RvdA III) en Morra
(BB) worden alleen hemriken elders genoemd. Dat geldt strikt genomen ook voor
Leeuwarden, waar geen Leeuwarder, maar wel een Folkmera, Huizumer, Wilaarder,
Cambuurster (die beide vallen onder de klokslag van de stad) en een Lekkumer
hemrik worden vermeld (BB). 34 Hommerts is in een Latijnse context in 1275
Humerke. Zie: Joosting, Bronnen kerkelijke rechtspraak, 342, 343. Hemrik in 1315
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hem(m)ericke’. Zie: De Geer tot Oudegein, Archieven Duitsche Orde I, 528 (met dank
aan Karel Gildemacher). 35 Zie de tekst in de diverse redacties bij Steller, Jüngere
Schulzenrecht, 76-81. 36 Steller, Jüngere Schulzenrecht, 80-81. Hofmann en Popkema,
Altfriesisch Handwörterbuch, vertalen ‘hemmerkedel’ met ‘Teilung’, wat me niet juist
lijkt. Dat heb ik ook gedaan in: Breuker, Landrecht, 33. 37 ‘… niet als maer een waeter
daer inne eenigh lis ofte hanenbouten waeren wassende, daer die swaenen met
menichten waeren nestelende ende broyende ende menichte van jonge swaenen
waeren voorts brengende, jaer nae jaer, ende bijden lantzaete jaerlijcx wierden
gecnopt oft gerinct ende ontrent Alderheijligen gejaecht ende gevanghen’ (familiearchief Liauckama-van Grotenhuis, inv. nr. 138; Tresoar). 38 Resp. RvdA III, 255, 260
(Wijnaldum), en 237 (Pietersbierum). 39 Vergelijk de belending van land van de
pastorie in Herbaijum en Tjalling Alefs in Wijnaldum in het bewuste gebied (RvdA III,
300 en 260). 40 RvdA III, 420: 5 pm. maden, ‘die hoege aedelen genoempt’. 41 Putma
en Wilma hemrik (ook Wiema, Wienia, Wijtma en Willem geschreven) worden vermeld
in de Proclamatieboeken 96 en 97 van Oostdongeradeel (dan nog in verband met
percelen), en 99 (dan in verband met dijkslasten; met dank aan Reinder Tolsma te
Oosternijkerk). Wilma komt voor het laatst in de proclamatieboeken voor in 1660 (99,
8), Putma in 1662 (99, 9) en dat heet dan Tibma Putma hemrik. Postma, De Friesche
kleihoeve, 163 noemt zonder precieze bronvermelding Tibma en Putma ook. Verg. wat
Tibma betreft, Rienks en Walther, Binnendiken, 95 en 109, die respectievelijk Tibma
luttigh hemrik en Tibma hemrik geven. Mogelijk is één daarvan Tibma Putma hemrik.
Er is ook een Anjumer Putma hemrik (Rienks en Walther, Binnendiken, 109). Putma
hemrik ligt dus waarschijnlijk tussen Anjum en Tibma; Tolsma lokaliseert hem tussen
de Hornster rijd en de Kleine Ganzenpolder (op de kaart van Eekhoff). De Wilma
hemrik lokaliseert hij dicht bij de Oostmahornster Schans. Mogelijk is dat dezelfde als
de Anjumer hemrik die Rienks en Walther noemen: Binnendiken, 109. 42 Het gaat om
Tyoegema hemrik (BB 307), dat opgegeven wordt onder Ee. Maar er is ook nog een
tweede hemrik onder Ee: Rienks en Walther, Binnendiken, 95. 43 Rienks en Walther,
Binnendiken, 109 noemen naast de Metslawierster hemrik ook de Metslawierster
luttigh en de Metslawierster groot hemrik. 44 Rienks en Walther, Binnendiken, 109
noemen behalve de Morster hemrik ook de Anjumer Mors hemrik en de Liosma Mors
hemrik. 45 Het Enningabuur van Postma, De Friesche kleihoeve, 163 is waarschijnlijk
een verschrijving of mislezing voor Cammingabuur (met dank aan Meindert Schroor).
46 Ik geef hier de vindplaatsen voor zover de genoemde hemriken niet dezelfde naam
dragen als het dorp, als vermeld in de Beneficiaalboeken, het Register van de
Aanbreng (RvdA) III of Reitsma, Oostergo zijn te vinden (zie ook de vorige noten).
Aalsum (Rienks en Walther, Binnendiken, 95); Akkerwoude (Gerbenzon, ‘Feanelist’,
145, 1470); Anjum (Rienks en Walther, Binnendiken, 109); Blitsaard (OFO I, 310, 540);
Blije (RvdA III 54, 62, 64, 68, 83); Bornwerd (OFO I, 42); Dantumawoude (Gerbenzon,
‘De feanelist’ 144; 1470; BB Akkerwoude 365); Driens (Rienks en Walther, Binnendiken,
95); Driesum (BB, Dantumawoude 358, cf. 354); Jistrum (BB, Ee 305, 307); Hantum
(BB, Ternaard 317); Hantumhuizen (OFO I, 85); Harmswerd (OFO I, 327); Hiaure (OFO
I, 359); Holwerd (OFO I, nr. 10), Huizum (BB, 106, 111, 113, 114, 117, OFO II, nr. 289,
ibidem, 263, Reitsma, Oostergo, 44); Lekkum (BB, Leeuwarden 117), Lioessens (BB,
Morra 312); Makkum (RvdA III, 340); Marrum (RvdA III, 34, OFO IV, 144 en 145);
Marsum nijland (OFO I, 209, 292, 327; zie voor de ligging Van der Meer, ‘Inkelde
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Aldfryske plaknammen Marsum’, 68); Metslawier (BB, Jouswier 311); Minnertsga
(AdVD 1511 Menaldumadeel, 54); Morra (Rienks en Walther, Binnendiken, 109);
Murmerwoude (Gerbenzon, ‘De feanelist’, 144; 1470; BB, Dantumawoude 359, 361,
OFO II, nr. 325); Nes (BB, Wierum 328), Oentsjerk (OFO I, 355); Paesens (BB, Morra
312); Raard (BB, Blije 270, BB, Sibrandahuis 384); Rinsumageest (Gerbenzon,
‘Feanelist’, 145, 1470); Tietjerk (Waldmannna, OFO I, nr. 295; cf. Wauldland, OFO II, nr.
315); Tzummarum (RvdA III 135, cf. 161); Wânswert (BB, Jislum 490, RvdA III 34);
Wouterswoude (Gerbenzon, ‘De feanelist’, 144; 1470; BB, Dantumawoude 365);
Wydrum (OFO I, 82, 536). Op het nieuwland nog Marsum (OFO I, nrs. 209 en 292) en
Huizum (BB, Leeuwarden 60A). 47 Rienks en Walther, Binnendiken, 109. 48 Jutrijp
eerder dan Heeg, dat een ander ontginningsblok lijkt te zijn (met dank aan Hans Mol).
49 Genoemd bij Van der Meer, ‘Inkelde Aldfryske plaknammen Marsum’, 72. 50 Er
lijkt zich een verschil af te tekenen tussen veengebieden met hun velden, en kleigebieden met hun landen, maar velden kwamen toch ook voor op de klei (bijvoorbeeld
te Wier met zijn Noord-, Wester- en Zuidveld; BB, Wier 671 en 672) en landen op het
veen, bijvoorbeeld Wymbritseradeel met Hommerts, Smallebrug en Idzega: RvdA II,
130, 156, 159; 162; 212). Twee van de laatste drie komen echter ook met veld voor
(Hommerts, RvdA II, 155; Idzega RvdA II 152). De vindplaatsen van buurschappen
met veld of land(en) zijn: Barwerd (BB, Iens 797), Batens (BB, Jorwerd 750), Blitsaard
(BB, Lekkum 163, 165, 166), Harmswerd (BB, Lekkum 165), Hensewal (BB, Oldeboorn
956), Henshuizen (BB, Akkrum 957), Hikkaard (RvdA III, 77), Jornahuis (OFO IV, nr.
269), Laard (OFO IV, nr. 22 en paar volgende), Marshorne (BB, Poppenwier 260),
Memerd (AdVD Winsum 25), Ritsum (BB, Deinum 696 en Marsum AdVD 1511 42),
Remswerd (RvdA III 281, 292, 306, 307), Saard (OFO IV, nr. 34; cf. Saerdera meede OFO
II, nr. 309 en 323), Santens (BB, Oosterlittens 732), Sijthuizen (BB, Akkrum 957), Skrins
(OFO I, nr. 208), Techum (BB, Swichum 151) en Walpert (BB, Wommels 768). 51 Zie
voor de tekst in de verschillende redacties Van Klaarbergen, Jüngere Schulzenrecht, 52
en voor de vertaling met dorp Buma en Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 217. 52 De
Blijer hemrik wordt in het RvdA III (1540) meermalen onder Ferwert en Blije genoemd
(pp. 54, 62, 65, 83, 86, 89). In het floreenkohier van 1818 wordt van de percelen Blija A
500 en 538 gezegd dat ze ‘in het hemrik’ liggen. Rond die percelen liggen volgens de
floreenkohieren in 1700 naar het noorden, het westen en het zuiden losse percelen
(zie www.hisgis). Er lopen wel oude slenken door het gebied heen, maar tussen maren
ligt deze hemrik niet. De precieze begrenzing is anders dan via die losse percelen
moeilijk vast te stellen (met dank aan Joh. van Dijk). 53 Zie Boelens, Nes, 34. Bierum
valt onder Hantumeruitburen. In 839 is er sprake van villa Cammingha hunderi, door
D.J. van der Meer onder Berlikum gelokaliseerd. Zie Schuur, ’Cammingehunderi’. 54
’Extract wt de Reeckeninghe van Johannes Henrici Ontfanger Generael van de
Cloosters opcomsten …[1606]’; Liauckama-Van Grotenhuis 193, Tresoar Leeuwarden.
55 Contacten in het Noord- en Oostzeegebied waren er al langer, maar kregen een
militair aspect na de eerste invallen van de Vikingen in Engeland (793) en Friesland
(810); zie IJssennagger, ’Vriend, vazal en vijand?’ 56 Schuur, ’Cammingehunderi’. 57
Zie de diverse dijkvakken op het kaartje dat Boelens, Nes, 34-35 geeft. Hij noemt geen
lengten, behalve van de Nesser Honderd en die is 2½ m. 58 3 pm. ‘siedlanden [op]
Wydrumma heemrick to Steens’ [Offe to Wijns op het zuiden] OFO I, nr. 536. Op of
niet van de plek van het verdwenen geachte Wydrum liggen aan de eerdere
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Oudlandsweg (nu Trijehoeksdyk) dicht bij elkaar nog een tweetal huizen (nrs. 2 en 6).
59 BB 308 en 312 (Paesens is in het laatste geval Peyns). 60 8 pm. ’saetlandt, die
hemrick genoempt’ (RvdA III, 454). 61 Proclamatieboek Oostdongeradeel 96, 4 (met
dank aan Reinder Tolsma). 62 Wouterswoude: Walterse hemrick (BB 354, 356, 362,
1543; Wolters hemrick, Reitsma, Oostergo, 173, 1580) Er lag echter ook madeland
(Verhoeven en Mol nr. 157, 1540); Murmerwoude, Morme hemrick (BB 496, 358, 361);
Dantumawoude Dantma hemrick (BB 360, 362). Ook daar lag madeland (OFO II, nr.
358, 1531). Akkerwoude: Ackera hemrick (BB 365, 1543). Driesum: Dresere hemrick
opte Densen (BB 359, cf. 345, 1543). 63 Een buurschap met hemrik en hetzij maden,
fennen of meenschar heb ik niet gevonden. Swaard onder Tzummarum is een hemrik,
Swaard onder Herbaijum heeft Swaarder maden en Swaarder fennen (maden:
Herbaijum RvdA III, 296, fennen: Herbaijum RvdA III, 301). 64 Cornwerd: hemrik: BB
Cornwerd 299a, RvdA III, 144, Maden: Cornwerd RvdA III, 380, 382, 384, 386, 393, 395,
398, Wons RvdA III, 318, 319, 323, 334, 343, Zurich RvdA III, 411; Dantumawoude:
hemrik: BB Dantumawoude 360, 362, OFO II, nr. 358, BB Akkerwoude 365, Westerfenne: BB Rinsumageest 376, Oosterfenne BB Rinsumageest 376; Firdgum: hemrik
(hemriksmeer) BB Firdgum 638 meenschar: BB Minnertsga 635, maden: BB Firdgum
638; Herbaijum: hemrik (hemriksmeer, hammerdeel) RvdA III, 300, 303, meenschar:
BB Pietersbierum 648, made: Pietersbierum RvdA III 240, 275, Midlum 277; Holwerd:
hemrik: OFO I, nr. 10, maden: BB Brantgum 322, Holwerd 332 (dat is meenschar het
Zuidland BB Waaksens 337, 338), Reitsma, Oostergo, 89; Marrum: hemrik: RvdA III, 34,
OFO IV, nrs. 144 en 145, maden: BB Blija 272, BB Westernijkerk 276, RvdA II 38, RvdA
III 46, 48, Reitsma 69; Metslawier: hemrik: BB Jouswier 311, 314, maden: BB Jouswier
310, 311; Oosterbierum: hemrik (hammerdelen): RvdA III, 183, maden: Oosterbierum
RvdA III, 182, Sexbierum RvdA III, 200, 203-205, 211, 214, grote meenschar (wordt ook
bij Sexbierum genoemd): BB Oosterbierum 645, Oosterbierum RvdA III, 101,
Sexbierum RvdA III, 197, maden: BB Sexbierum 643, 644, Sexbierum RvdA III, 182,
200, 203-205, 211, 214; Pingjum: RvdA III, 127, ibidem 454, maden en lange maden:
BB Wons 589, Wons RvdA III, 313, 326, 334, 343, BB Zurich 598, BB Pingjum 602, RvdA
III, 436, 438, 443, 446, 448, 450, 457, 458, 462; Paesens: hemrik: BB Paesens 308, BB
Morra 312, maden: BB Bornwerd 342; Wouterswoude: hemrik: BB Dantumawoude
362, BB Wouterswoude 354, 356, FT, nr. 157, Reitsma, Oostergo, 173, opperburen
meenschar: BB Dantumawoude 359; Wijnaldum: hemrik (hammerdelen): RvdA III,
255, 260, maden: Wijnaldum RvdA III, 264, 265, Midlum AdVD III, 285. Er zijn er meer
geweest, zoals in Minnertsga, waar de hemrik is overgeleverd (Berlikum AdVD), maar
de maden niet in de bronnen die ik geraadpleegd heb.
65 In Hof 9300, Tresoar, bijlagen bij een proces uit de jaren 1705-1710 over een
kwestie in Wilaard, komt hemrik niet meer voor, wel mieden, ‘mienscaer, uijtlant en
gemeen lant’. Ze liggen bij het Ouddeel en lijken door de ene getuige zus en door de
andere zo genoemd te worden (met dank voor de vindplaats aan Hylkje de Jong).
Zie ook volgende noot. 66 Postma, Geschiedenis Friese landbouw, 65 (Huizum);
meenschar: 1582/3 (Geestelijke rekening) Schroor, ’Klokslag’,177, wel dezelfde als de
hemrik die Postma er in 1583 en 1684 noemt: Geschiedenis Friese landbouw, 66-67
(Wilaard); Kam(mingha)buerstera hemrijck BB 119, 120, 121, OFO IV, nr. 160 (1507),
meenschar: Schroor, ’Klokslag, 169 (Cambuur). In Wijnaldum lagen hammerdelen op
de meenschar (RvdA III, 260), maar ook op de Oostmaden, die in Herbaijum (waar er
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ook een lag: RvdA III, 303) de Noordmaden heetten. Dat die twee identiek waren, blijkt
bij vergelijking van de ligging van land van de pastoor van Herbaijum en gebruiker
Tjalling Alefs (Meilema) te Wijnaldum: RvdA III, 300 en 260. Die maden zullen wel een
meenschar geweest zijn. In Oosterbierum en Pietersbierum lagen ook Hammerdelen
(RvdA III, 183, 234, 237, 238). Op het nieuwland onder Cornjum lagen meenscharren
en een hemrik, maar het lijkt twijfelachtig of die laatste samenviel met een van de
meenscharren: meenschar: BB 169, 171, 173, hemrik (‘int Suuetkeer’) ibidem, 170.
Hetzelfde geldt voor de hemrik en de meenschar(ren) onder Dantumawoude,
Wouterswoude, Akkerwoude en Murmerwoude (BB 352-366). 67 Breuker, Toponymy,
62-63. 68 Breuker, De Greidhoeke, 32-38 (over het Baaiumer schar). Op de Huizumer
hemrik lijkt een zelfde systeem te hebben bestaan: de pastorie had er in 1797 11½
pm. ‘greide, het hemrikland genaamd, liggende in twee stukken in een mienschar
van 40 pond.’ (Spahr van der Hoek en Postma, Geschiedenis Friese landbouw, 65).
69 RvdA III, 46. 70 Een overzicht bij Kalma, ‘Op de tsjoegen’. 71 De etymologie van
eertfennen is onduidelijk. Er wordt wel verband gelegd met et- (als in etgroen) en in
dat geval zouden het de fennen op afstand kunnen zijn. Die worden na een eerste
hooi-oogst gebruikt voor weidland. Zie over de veldnaam tjoeg(en) Postma, Kleihoeve
(1934) 129-130, en Hofmann ‘Tiuche’ (1973). Hofmann geeft als oudste voorbeelden
een aantal vermeldingen uit de tiende-eeuwse Werdener oorkonden. Hij gaat uit van
de verouderde, in ieder geval betwistbare opvatting van Germaans gemeenschapsleven en kan zo in het Alberta tiuchga, Tadencka tiuchga en Juldlenga tiuchga in een
Fivelgoër oorkonde uit 1317 het bewijs zien dat tiuch zich van persoonsaanduiding
ontwikkelde tot zaakaanduiding. Ik zou in aansluiting bij Postma (1941, 1946) in
Alberta etc. liever de namen zien van buurschappen, genoemd naar een persoon.
Al de overige voorbeelden die Hofmann van tjoegen geeft, zijn onmiskenbaar landerijen en geen personen, zoals hij zelf ook zegt. Tioegen zijn vergelijkbaar met maden:
vergelijk bijvoorbeeld : ‘XV pedes … in Bredonmadun et in Middilmadun et Ondulmadin et in Notheringtiochi’ (Kötzschke, Werdener Urbare 49). 72 Postma, ‘Mear’,
wijst een oorspronkelijke betekenis van grenswater af. Hij ziet er een vaar- en afvoerwater in, wat het uiteraard ook is. Zijn argumenten zijn dat een maar niet altijd de
grens is tussen dorpen, maar dat zijn uitzonderingen (lees voor dorpen: dorpen en
buurschappen) en hij vergeet dat er eeuwen liggen tussen de tijd dat ze gegraven
werden en de tijd waarin de namen zijn overgeleverd, eeuwen waarin eigenaren van
de overkant percelen over de maar kochten of erfden. En als ze op de grens liggen (wat
ze dus doen), dan is het niet in te zien waarom het primair afwateringen zouden zijn.
Die hadden overal kunnen liggen. Postma acht het ook een bezwaar dat de maren
naar één van de beide dorpen zijn genoemd die ze zouden scheiden. Daartegen is in te
brengen dat zo’n maar van alle maren in het dorpsgebied de maar is die het dichtst bij
het naamdragende dorp ligt. Zie ook Gildemacher, Waternamen, 245-349. 73 Zie voor
de tekst in de verschillende redacties Van Klaarbergen, Das altwestfriesische Jüngere
Schulzenrecht, 82. 74 Zie voor de tekst Buma en Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 205.
75 RvdA III, 306, 307 (Achlum), BB 609 (Arum); RvdA III, 300 (Herbaijum) en BB 638
(Firdgum); ‘dy market sleet opt west’ (OFO II, nr. 358 (1531; Dantumawoude) . 76 OFO
I, nr. 170 (1463). 77 Gildemacher, Waternamen, 89 geeft een kaart met de verspreiding
in Friesland op basis van oudere en jongere vermeldingen. Behalve in het gebied
van de hemriken, dat is langs de kust van Wonseradeel tot Kollumerland en langs de

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 249

13-11-14 13:45

250

PHILIPPUS BREUKER

noordelijke Middelzee, geeft hij ook vermeldingen in de aangrenzende grietenijen
Idaarderadeel, Tietjerksteradeel en Achtkarspelen, en in Utingeradeel, Smallingerland
en Opsterland (a.w. 349-359). 78 Maren zijn gegraven. Mogelijk zijn in bepaalde
gevallen ook wegen grenzen, al of niet in combinatie met een maar. Ook hebben
waarschijnlijk soms oudere, natuurlijke wateren ook wel de grens mee gevormd. Zo’n
natuurlijk water was misschien de Tibmarijd, waaraan de Putma hemrik in het zuiden
grensde (Proclamatieboek Oostdongeradeel M2, 119 (1631)). Ook de Paesens zou wel
eens een grens van hemriken geweest kunnen zijn. 79 Zie voor een datering van
Barradeel: Barradeel, 30 en voor de ontginningen in noordelijk Oostergo: De Langen,
Middeleeuws Friesland, 130. Noordelijk Oostergo lijkt deels ook jongere uitbreiding of
(als in het geval van Foudgum) jongere herontginning te zijn, hier en daar zelfs niet
ouder dan de volle middeleeuwen (cf. De Langen, Oostergo, 194-195). 80 Ik dank
Guus J. Borger voor zijn precisering van de kaderstelling. Hij wees me op het belang
dat juist alleen de laagste rechters bij een vaststelling van grenzen hadden, alsmede
op het ontbreken van berichten over conflicten omtrent afgrenzing als argument voor
een datering van het maken van grenzen in vrij vroege tijd, toen de bevolkingsdruk
nog minder was. 81 AdVD II Barradeel, 48 (nr. 874a; cf. 32). 82 Blok, De Franken in
Nederland, 96; cf. ook Algra, Oudfries recht, 63-64; Henstra, ‘De wereldlijke positie van
de bisschop van Utrecht’, 201. 83 Met dank aan Paul Noomen. 84 Steller, Altwestfriesische Schulzenrecht, 58 en 74; Buma en Ebel, Westerlauwerssches Recht I, 76 en 88,
Breuker, Landrecht der Vriesne, 21 en 31. Een huisman is een pachtboer. 85 Breuker,
’Frije Friezen’, 18. 86 Op dat tweeslachtige karakter heeft Schuur, ’Plaatsing van de
Schoutenrechten’, 32 gewezen.

k
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De kerk, de staat en het vredesdividend
Pachtopbrengsten van kerkelijke goederen in
Friesland, 1511-1543
M E R IJN K N I B B E

De jaren rond 1540 worden voor Friesland gezien als een opgaande
tijd.1 En met reden. Veel gegevens wijzen op voorspoed en welvaart. In
1543 ging Harlingen over tot uitbreiding van zijn haven, om de toenemende export naar de groeiende steden van Holland te faciliteren.2 Het
aantal geheel of gedeeltelijk stenen huizen nam toe.3 De mooie serie
overgeleverde pachtcijfers van het Bildt laten voor deze periode een
sterke toename van de huuropbrengsten zien. En de pachten van de
Leeuwarder boterwaag tonen tussen 1524 en 1532 een spectaculaire
toename (voor de jaren direct voor en na deze tijd zijn er helaas geen
gegevens).4 De pacht steeg van 370 oude schilden van bijna 21 stuivers
in 1524 naar 355 in 1525, 400 in 1526, 450 in 1527, 500 in 1528, 550 in
1529, 600 in 1530, 625 in 1531 en 650 in 1532. Omdat de pachtsommen
betrekking hebben op een van te voren afgesproken pachtbedrag geven
ze eerder de verwachting van de omzet van de waag weer dan de werkelijke winst of omzet. Ook wijzen de gegevens niet per definitie op een
stijging van de productie, maar vooral op een sterke groei van de markteconomie, namelijk van de hoeveelheden boter die via de waag voor geld
verhandeld werden. Maar ook in dat geval geven de cijfers aan dat het
de boterhandel goed ging. En niet enkel de handel. De pacht vormde
ook een welkom extra inkomen voor de stad Leeuwarden. Uit de Beneficiaalboeken wordt daarbij duidelijk dat ‘stad’ daarbij in brede zin moet
worden opgevat. De prebende van de Leeuwarder geestelijke heer Jelte
kon in 1543 bijvoorbeeld aanspraak maken op twaalf goudguldens (à
28 stuivers), terwijl tien carolusguldens (à 20 stuivers) toevielen aan
‘een hoff daer die schutters doel op ghetimmert is; ende gelt des tsiaers
thien karolus guldens, die dit leen tsiaers uuijt die stadts butterwaghe
heeft’.5 Niet alleen Leeuwarden profiteerde trouwens van de groei van
de handel. Voor Bolsward bijvoorbeeld blijkt dat de 275 carolusguldens
aan inkomsten van de boterwaag in 1543 maar liefst 8% van de totale
inkomsten van de stad in dat jaar besloegen.6 De welvaart steeg en brede
groepen van de bevolking (boeren, de geestelijkheid, arbeiders in de
bouw, de handel) moeten hiervan hebben geprofiteerd.7 De landpachtgegevens in de Beneficiaalboeken, die te beschouwen zijn als de schriftelijke neerslag van een poging om tot een duidelijker beeld van de
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Grafiek 1. Bildtpachten, in carolusguldens per morgen

inkomsten van de parochies te komen, bevestigen dit positieve beeld. In
vrijwel alle parochies waarvoor daarover gegevens te vinden zijn namen
de pachtopbrengsten toe.
Waar kwam deze welvaart vandaan? In dit artikel wordt onderzocht of, en
zo ja in hoeverre, deze welvaart werkelijk nieuw was (‘economische groei’)
of dat deze eerder begrepen moet worden als een economisch herstel na
het einde van de heftige twisten en vetes in de jaren 1515-1524.8 Een deel
van de groei van de inkomens moet zonder meer begrepen worden als een
soort ‘vredesdividend’. De Bildtpachten (zie grafiek 1) laten dit zien: een
snelle zowel als forse stijging na 1524 waarbij de dip in de jaren 1517 en
1518 nogmaals de nadruk legt op de problemen tijdens de BourgondischGelderse oorlog van 1515-1524.9 Hierbij geeft de hernieuwde stijging na
1545 bovendien aan dat ook de periode rondom en na 1543, het jaar waarin
de Beneficiaalboeken werden opgesteld, een betrekkelijk voorspoedige
periode moeten zijn geweest.10 Overigens werden de Bildtpachten altijd
voor een betrekkelijk lange periode vastgesteld. Hierdoor moet niet teveel
waarde worden gehecht aan het exacte jaar van de stijging, anders dan bij
de dip van 1517 en 1518 die afgedwongen werd door de omstandigheden.
Toch spreekt de toename als zodanig duidelijke taal: het ging weer goed, na
het einde van de oorlog. Maar was het einde van de oorlog de enige reden
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waarom de pachten stegen, havens werden uitgebreid en woningen werden
verbeterd en verfraaid?
Er zijn namelijk meer mogelijke verklaringen voor de stijging van de
inkomens. In de zestiende eeuw deed zich in heel Europa een prijsrevolutie
voor. Daarmee wordt in de economisch-historische literatuur gedoeld op een
toename van het gemiddelde prijsniveau, toe te schrijven aan de instroom van
edelmetalen uit Zuid-Amerika die na ongeveer 1515 geleidelijk op gang kwam,
hoewel ook de invloed van de toename van de bevolking op het prijsniveau
niet moet worden onderschat. Hoe dat ook zij, deze prijsrevolutie zal ook
van invloed geweest zijn op de stijging van de prijzen in Friesland. Daarnaast
ondergingen de pachtprijzen op langere termijn mogelijk ook een opwaartse
druk als gevolg van de toenemende productiviteit van de landbouw. Er zijn
namelijk gegevens die het aannemelijk maken dat de boeren de productie
structureel wisten te vergroten. Zo werden allereerst betere zeedijken
aangelegd, te beginnen in 1501 benoorden Harlingen. In 1505 volgde de
afsluiting van het Bildt. Belangrijk was ook de totstandkoming in 1533 van het
Groot Arbitrament onder leiding van Georg Schenk van Toutenburg, waarmee
het dijkbeheer tussen het Bildt en Kuinre werd geregeld.11 Waarschijnlijk leidde
dit, althans in Barradeel, ook tot een hogere en betere zeewering. Draaisma
stelt namelijk dat rond 1540 de Roptazijl, benoorden Harlingen, moest worden
aangepast omdat ‘in de jaren daarvoor […] de aarden dijk eindelijk op de
noodzakelijke hoogte [was] gebracht’.12 Dit zal, op de wat langere termijn
gerekend, positief hebben uitgewerkt op de landbouw. We weten namelijk dat
er tot 1570 in het Bildt, waar de dijken na 1505 in eerste instantie anderhalve
meter hoger waren dan in de rest van Friesland, veel minder doorbraken waren
dan in de rest van de provincie. Cuperus constateerde dat in het Bildt tussen
de inpolderingen in 1505 en 1570 (de Allerheiligenvloed, die na veel geharrewar tot een verdere verhoging van de dijken aanleiding zou geven) maar
één overstroming plaatsvond: in 1509. Deze zou bovendien niet eens door
zwak dijkwerk zijn veroorzaakt, maar doordat de sluis het begaf. In de rest van
Friesland vonden overstromingen plaats in 1509, 1516, 1517, 1520, 1524, 1525
en ook nog in 1552 en 1559.13 Verder waren er in 1507, 1508 en 1519 hevige
stormen die veel schade zouden hebben veroorzaakt.14 De hoge Bildtdijken
hadden dus effect, met ongetwijfeld gunstige gevolgen voor de landbouw.
Te verwachten is dan dat de dijkverbeteringen van na het Groot Arbitrament
een positieve rol hebben gespeeld wat betreft de landbouwproductie – en dus
ook wat betreft het pachtniveau. Een infrastructureel gunstige rol speelde ten
slotte ook de verbetering van transportroutes. In het begin van de zestiende
eeuw zowel als rondom 1570 werden enkele nieuwe waterwegen gegraven en
gewone wegen aangelegd. Deze infrastructurele verbeteringen werden mede
vanwege mede uit politiek-militaire overwegingen uitgevoerd, zeker tijdens de
Opstand, maar zullen ook de handel ten goede zijn gekomen.15
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De doorslaggevende rol van de Friese overheid daarbij komt scherp in
beeld wanneer men de maatregelen op het gebied van de dijken in Friesland
vergelijkt met die in Groningen. In 1501, 1505, 1533 en na 1573 was in
Friesland sprake van duidelijke verbeteringen in het dijkbeheer, zowel
wat betreft het ontwerp (hoger, breder) als wat betreft het onderhoud. In
Groningen lijkt dit niet het geval te zijn geweest. Pas na de stormvloed van
1717 werden daar de dijken aangepakt: deze moesten (net als in Friesland)
niet zozeer hoger als wel breder worden.16 Thomas van Seeratt, die in 1716
tot Commies Provinciaal in Groningen werd benoemd en daarmee het
toezicht op de Groningse dijken kreeg, schreef in 1726 een verslag over zijn
ervaringen met die dijken. Al op 12 december 1716, dus ruim voor de desastreuze overstroming van 1717, stelt hij na een langdurige studiereis naar
Friesland dat de zeedijken daar ‘meer dan eens zo zwaar zijn als onze beste
dijken’.17 Ook dit geeft aan dat de zestiende-eeuwse pogingen om tot verbetering van de dijken te komen in Friesland resultaat hebben gehad – en van
invloed zullen zijn geweest op de landbouw en dus op de pachten die in de
Beneficiaalboeken werden opgetekend.
Er was echter niet enkel sprake van door de overheid geïnitieerde grootschalige verbeteringen. Ook de boeren lieten zich niet onbetuigd. In het
weidegebied stopte de ‘vergrassing’ van het areaal en kwam het tot een
specialisatie- en investeringsproces, waarbij watermolens de microwaterhuishouding dusdanig verbeterden dat bemesting van graslanden beter
mogelijk werd. Het gevolg hiervan was weer dat mest als brandstof voor
gebruik binnenshuis vervangen werd door aangekochte turf, een schoolvoorbeeld van marktgerichte specialisatie, waarbij de as van deze turf als
extra bemesting op de moestuin (‘coeltuin’) terechtkwam.18 Wellicht wijst het
toenemend aantal spinnewielen in boedelinventarissen er met het gelijktijdig verdwijnen van mestturven of dompen (vergelijk: ‘bedompt’) op, dat
er voor spinnen meer tijd vrijkwam, nu vrouwen zich niet meer met het
maken van zulke dompen hoefden bezig te houden.
Het lijdt ook geen twijfel dat de landbouw in de zestiende eeuw intensiever werd, in die zin dat er per hectare meer arbeid aan werd besteed.
Bronnen uit de tijd rond 1570 maken melding van gespecialiseerde ploegen
van maaiers en hooiers van elders die in de oogsttijd in Friesland werden
ingezet.19 Onduidelijk is wanneer dit systeem van trekarbeid gestalte kreeg.
Nijboer noemt evenwel als eerste vermelding van een maailoon in Friesland
een tarief van 4 à 5 stuivers per dag (op eigen kosten: 6 à 7) ‘dat rond 1540
door de Landdag werd vastgesteld’. Dit zou het maximumloon zijn geweest
voor het maaien van een ‘dach madtlandts’, waarbij het hoge tarief gold voor
het maaien van ‘nyelandt oft ander swaer madt’.20 Het ligt echter niet voor de
hand aan te nemen dat de Landdag in staat was maailonen te bepalen. Maar
het feit dat juist in deze periode een dergelijke tarief werd vastgesteld duidt
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erop dat deze lonen in dezelfde periode dat de Beneficaalboeken tot stand
kwamen, belangrijk begonnen te worden.21 Het is tevens een teken dat ook
de looninkomens in deze tijd stegen. Zo wordt duidelijk dat er in zestiendeeeuws Friesland vele agrarische en infrastructurele vernieuwingen plaatsvonden. We hebben er echter nog geen goed zicht op welk effect ze wanneer
op de productiviteit hadden.22 Door aan de hand van de Beneficiaalboeken
na te gaan wanneer en in hoeverre de pachten veranderden is hier wellicht
wat meer over te zeggen.
Een belangrijke vraag in dit verband is, wat het effect van de wijzigingen
in de politieke structuur is geweest. Het einde van de Gelderse troebelen
betekende immers de definitieve aanvaarding van een nieuwe, meer gecentraliseerde bestuurlijke constellatie. De oude vetemaatschappij, waarbinnen

1. en 2. Uit boedelinventarissen blijkt dat ‘de hooiberg’ een kostbaar, waardevol element van het
Friese bedrijf was. Intensivering van de landbouw (betere waterbeheersing en bemesting) leidde tot
meer en ook beter hooi dat uiteindelijk, om de kwaliteit te bewaren, onder dak werd gebracht. De
Robleskaarten van 1572 geven, het meest voor Berlikum, veel informatie over hooibergen – maar
nergens staan ze dan al onder dak
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de geweldsuitoefening sinds ruwweg het midden van de vijftiende eeuw in
toenemende mate endemisch en grootschalig was geworden, week in 1524
definitief voor een gepacificeerd gewest waarin mensen steeds meer ‘burger’
waren en minder lid van een ‘clan’ of partij.23 Daarbij eiste het centrale gezag
niet alleen met succes het geweldsmonopolie voor zich op, maar bracht
het in Friesland ook diverse malen cruciale verbeteringen in met name het
dijkbeheer tot stand. Gaf dit het moderne ‘economische’ motief meer ruimte,
ten koste van eer en lokale macht waardoor sprake kon zijn van economische groei op basis van individuele en lokale investeringen, een toegenomen rol van privé-bezit en specialisaties die in de oude maatschappij
geen kans hadden gekregen?24 Anders gezegd: werd de Friese landbouw na
1525 ‘kapitalistischer’ en leidde dat tot groei van de landbouw?25
De Beneficiaalboeken lijken enige helderheid te kunnen scheppen in het
toch wat mistige beeld. Ze leveren tenslotte een goudmijn op aan lokale
gegevens over percelen, eigenaars, pachters, het gebruik van de grond en
pachtwaarden. In dit verband kan de algemene probleemstelling – was er
enkel sprake van een vredesdividend of was er meer aan de hand – gezien
de gegevens in de Beneficiaalboeken worden geoperationaliseerd middels
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de volgende drie vragen. Allereerst is er de kwestie of de kerkelijke goederenopgaven van 1543 onderstrepen dat er na 1525 net als in het Bildt en bij
de Leeuwarder waagpachten sprake was van een plotselinge, grote en snelle
stijging van de pachtwaarde van landen na een daling ten gevolge van een
oorlog. Zo ja, dan is de vraag hoe groot deze stijging was, wanneer deze
plaatsvond en of er regionale verschillen waren? Ten slotte moet geprobeerd
worden om de gevonden patronen te verklaren: kan een eventuele stijging
van het algehele pachtniveau worden verklaard uit een stijging van het
algemene prijspeil samen met het vredesdividend? Of hebben ook andere
factoren, zoals de vooruitgang van de landbouw, eventueel in combinatie
met institutionele veranderingen, een rol gespeeld? Voor alle duidelijkheid:
deze vraag is niet gericht op een kwantitatieve verklaring van de stijging
maar op een kwalitatieve.
Bij de beantwoording van deze vragen wordt gebruik gemaakt van de
gegevens van HISGIS Fryslân, die de in ieder geval wat betreft maten en
munten zeer heterogene gegevens van de Beneficiaalboeken een strak
regionaal kader geven (vaak zelfs op perceelniveau) en ook een geografischhistorisch raamwerk bieden waartegen de bovenstaande vragen kunnen
worden afgezet. Een aantal analyses leverde daarbij, gezien de vraagstelling,
geen direct nuttige informatie op. Omdat HISGIS nog niet vaak voor dit soort
analyses is gebruikt, neem ik de vrijheid deze pogingen toch te beschrijven
aangezien ze wel de mogelijkheden van dit systeem onderstrepen.
Was er, volgens de gegevens van de Beneficiaalboeken, na 1525 sprake
van een snelle stijging van de pachten en was dit een ‘vredesdividend’?
Dat pachten stegen in een tijd van stijgende landbouwprijzen is geen
verrassing. Voor een vredesdividend moet echter meer aan de hand zijn. De
stijging moet dan plotseling en aanzienlijk zijn, kort na het beëindigen van
de oorlog, waarbij tijdens de oorlog het pachtniveau lager lag dan normaal.
Voor een aantal parochies zijn op basis van opgaven in de Beneficiaalboeken
wat betreft enkele percelen vergelijkingen mogelijk tussen de situatie in
1543 en die in de ‘Saksische tijden’, dat is in 1511 toen de Aanbreng, een
opname van onder andere de pachtwaarde van het landbouwland, op instigatie van hertog Georg van Saksen werd opgesteld. De steekjaren 1511 en
1543 liggen echter ver uiteen en de gegevens van 1511 en 1543 geven op
zich geen informatie over de cruciale tussenliggende periode. Voor één
gebied, rondom Heeg, heeft de pastoor echter ook veel informatie over de
tussenliggende jaren nagelaten, vermoedelijk op basis van een register (zie
grafiek 2). Deze gegevens zijn chronologisch niet erg precies. De auteur gaf
vaak geen jaartallen maar periodes aan. De staven van de grafiek betreffen
ook niet altijd hetzelfde aantal percelen; voor niet alle percelen is voor alle
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Grafiek 2. Pachten rond Heeg, in stuivers per pondemaat

tijdstippen informatie bekend. Toch is het beeld duidelijk, gezien de omvang
van de verschillen en ook wanneer naar de ontwikkeling van de individuele
percelen wordt gekeken. De pacht daalde fors – en steeg daarna snel, tot
boven het oude niveau.26
De totale stijging vanaf 1511 was minder sterk dan in het Bildt.
Niettemin geven ze net als de genoemde prijsreeksen van de Boterwaag
aan hoe snel het herstel zich na de Bourgondisch-Gelderse oorlog
doorzette en ook hoe diep de daling was die die oorlog had veroorzaakt.
Na 1511 was sprake van meer dan een halvering van de pachtopbrengst
in een tijd van – althans in Holland – stijgende prijzen, wat hieronder nog
nader aan de orde komt. Daarbij dient men wel te bedenken dat Heeg
midden in de zwaarst door de oorlog getroffen gebieden lag. Sommige
landbeschrijvingen in de Beneficiaalboeken wekken de indruk dat delen
van de Zuidwesthoek in deze tijd permanent onder water hebben gestaan,
mogelijk als gevolg van vernielingen en nalatig onderhoud aan zijlen en
sluizen.27 Dat zou dan deels sporen met gegevens over de zeer frequente
overstromingen in deze periode. Pachten hebben gezien hun aard (een
soort restinkomen nadat andere kosten zoals dijkonderhoud betaald
zijn) de neiging meer te dalen en te stijgen dan de productprijzen. Een
halvering of verdubbeling van de pacht duidt zeker niet op een halvering
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of verdubbeling van de omzet van de landbouw. Desondanks moet gezien
de stijging de streek rondom Heeg – waarvan ook het al genoemde Oudega
deel uitmaakte – binnen enkele jaren na 1525 de ergste gevolgen van het
oorlogsgeweld weer te boven zijn gekomen. Dit zou echter ook betekenen
dat slechts een gedeelte van de totale stijging die daarna optrad als
‘vredesdividend’ kan worden betiteld. De vraag is dan waardoor de rest
van de stijging werd veroorzaakt.
De invloed van de prijsrevolutie
Het ligt natuurlijk voor de hand de extra stijging toe te schrijven aan een
prijsrevolutie. Om de invloed van prijzen op de pachten te kunnen bepalen,
moeten we echter meer algemene gegevens over de pachtstijging hebben
dan enkel die van Heeg en omgeving. De Beneficiaalboeken bieden gelukkig
voor meer parochies informatie die het mogelijk maakt de gegevens uit
1511 direct met de pachtwaarde in 1543 te vergelijken. Enige voorzichtigheid is echter wel geboden bij de interpretatie. Zo is het goed mogelijk dat
de (combinatie van) percelen waarop ze betrekking hebben niet helemaal
dezelfde was gedurende deze periode. Ook kunnen de gegevens beïnvloed
zijn door veranderingen in de lasten die op het land lagen of andere
landrentes. Verschillen van enkele procenten zijn dus absoluut niet significant, zeker niet voor individuele (combinaties van) percelen. We moeten
naar het algemene beeld kijken.
Dit beeld kan nog worden verbeterd door de gegevens uit de Beneficiaalboeken systematisch te vergelijken met die van het Register van de
Aanbreng. Nemen we bijvoorbeeld de pastorielanden van Reduzum. In 1511
waren die 68 pondemaat groot en brachten samen 34 goudguldens op.28 In
de Beneficiaalboeken wordt daarvan gemeld dat ze in 1517 door de meier
Rioerdt Jancks slechts voor 24 (goud)guldens werden gebruikt vanwege
‘quaede waeteren die de voors. landen verdorven hadde’. Nadien, in de
jaren 1519 en 1520, werden ze door een zekere Syeurdt Focke gepacht voor
34 goudguldens. Vervolgens zijn ze niet meer in pacht uitgegeven omdat de
pastoor ze zelf gebruikte, maar als dat wel het geval was geweest, hadden ze
in de vruchtbare jaren tussen de 40 en 50 goudguldens opgeleverd.29 In 1543
blijkt er één pondemaat te missen, mogelijk als resultaat van een nieuwe
opmeting, een andere maatvoering of afslag door water. De overstroming
van 1517 blijkt dus tot in Reduzum het land ‘verdorven’ te hebben. Toch
blijkt dat koppeling goed mogelijk is, zeker omdat dit perceel via HISGIS
getraceerd kan worden, al is dat voor dit artikel niet systematisch gedaan
(het perceel is wel in grafiek 3 opgenomen).
Uit de vergelijking van de gegeven uit de Beneficiaalboeken met die van
het Register van de Aanbreng komt een verrassend duidelijk beeld naar
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Grafiek 3. Pachtprijsniveau in 1543 ten opzichte van 1511

voren: de pacht steeg het sterkst in de Wouden en wat minder en in ongeveer
gelijke mate in de kleistreek en het veenweidegebied. Er zijn niet alleen
verschillen in de mate van stijging maar ook in de mate van spreiding. Waar
zowel in de kleistreek als in het veenweidegebied de laagste waarneming
geen stijging vertoont, laat zelfs de laagste waarneming voor de Wouden een
verdubbeling van de prijzen zien. De hoogste waarneming in de Wouden
biedt daarbij ook een duidelijk hoger niveau dan die voor het veenweidegebied, maar over deze waarneming, in Siegerswoude, zeggen de Beneficiaalboeken: ‘dyt is tsamen inden aenbrengh vanden floreen rente op twee fl.
tauxeert ende solde nuu wel gelden toe huyr met alle annexen acht fl., mer
die landen verminderen nuu dagelix weer’.30 De conclusie is duidelijk: overal
in Friesland vond tussen 1511 en 1543 een stijging van de pachtwaarde
plaats, waarbij die in zowel het kleigebied als het veenweidegebied rond de
70% lag en in de Wouden rond de 140%. Er was dus ontegenzeggelijk sprake
van significante regionale verschillen.
Naast deze gegevens zijn in de Beneficiaalboeken nog enige niet in
grafieken te presenteren data te vinden die wel nuttige informatie geven.
Ook deze passen naadloos in het geschetste beeld. Voorbeelden betreffen
onder meer Westergeest (Kollumerland), waar de pacht van een twaalftal
(combinaties van) percelen tussen 1504 en 1543 steeg met tussen de
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50 en 180%.31 Voor Nijland bij Sneek vinden we: ‘bij den Sassens tiden,
onder den bedrive van Bolsswerdt een koeganck voer eenen gulden ende
een pondemate maedlandt een halve gulden, ende bijden Gelderschen
tijden nyet soe veel, ende na dincompste van Keyserlycke Mayesteyt
soe men soe meer jaerlicxs hebben toe huyer gegolden’.32 In Ferwoude
bij Workum steeg de pachtprijs van achttien pondemaat in veertien jaar
zelfs 133%.33 Daarbij is ervan uitgegaan dat de hoerns gulden dezelfde
waarde had als de hornker of horntiesgulden, die volgens verschillende
meldingen in de Beneficiaalboeken en ook volgens latere opgaven twaalf
stuivers waard was. In Reduzum was sprake van een kleine en een grotere
sate die een stijging van 54% en 55% te zien gaven, waarbij het beginjaar
niet duidelijk is aangegeven.34 Verder blijkt in de vroegere grietenijen
Barradeel en Oostdongeradeel dat ook aan het eind van de jaren dertig
van de zestiende eeuw nog aanzienlijke stijgingen plaatsvonden.35 Voor
Barradeel vinden we verder een aantal landen die 36 guldens opbrachten
in 1543 terwijl ze 24 jaar tevoren niet meer dan twaalf goudguldens
deden, ‘doe die soute wateren plegen te gaen’. Daarbij werd de kanttekening gemaakt dat die tijd wel weer zou kunnen aanbreken.36 In een
andere notitie wordt verwezen naar de overstroming van 1520: ‘Andries
Pieters zoon is landtsaete van Sexbierumer kerck ende heeft in huyr
XXXI½ pondtsmaeten landts. Van deesen landen voors. geeft Andries
voors. XXXII enckel gl. toe huyr […] ende dese gemene landen golden
te huyr over VII ofte VIII jaer elcke ponsmate XII stuvers’.37 Verder bevat
het bericht een aanwijzing dat de pachten ook in de jaren 1530 nog
scherp stegen. Dat de pachten in 1543 hoog waren en dat slechte – dat
wil zeggen natte – tijden konden terugkeren, blijkt genoegzaam uit de
gegevens voor het laaggelegen Oldelamer. Daar waren drie saten die in
1540 dan wel 1541 voor een hoog bedrag waren verhuurd. Daarvan was
de gebruiker echter in 1543 vertrokken, omdat hij de pacht niet meer
kon opbrengen. Dit spoort met het gegeven dat de jaren 1541 en 1542
zeer nat waren.39 Tegelijkertijd bevestigen genoemde gegevens het beeld
aan van aanzienlijke prijsstijgingen gedurende de hele periode na de
Bourgondisch-Gelderse oorlog.
Het ligt voor de hand de stijging van de pachtprijzen aan de algemene
prijsstijging te koppelen en het niveauverschil tussen de diverse gebieden in
Friesland te relateren aan het verschil tussen akkerbouw en veeteelt. In grafiek
4 zijn de prijzen van boter en graan in het gewest Holland weergegeven. Boter
was uiteraard een relevant product voor de Friese landbouw. Uit de Beneficiaalboeken wordt meer dan duidelijk dat rogge het met afstand belangrijkste akkerbouwgewas was in de Stellingwerven en de rest van de Wouden.
Boter was niet alleen van groot belang in de weidegebieden maar ook in de
akkerbouwstreken op de klei. Kaasmaakapparatuur was in de Wouden echter
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Grafiek 4. Prijzen van boter (vat) en rogge (halve last) in Holland, in carolusguldens

afwezig.40 De roggeprijzen stegen duidelijk meer dan de boterprijzen, wat
overeenkomt met de grotere stijging in de Wouden en ook in het Bildt, waar
akkerbouw veel belangrijker was dan in het kleiweidegebied.
Hoe moeten we de gegevens over het basisjaar 1511 interpreteren?
Grafiek 4 maakt duidelijk dat de voorafgaande periode geen hoge maar
zeker ook geen lage prijzen of extreme veranderingen liet zien. De gegevens
bieden geen reden om aan te nemen dat prijsschommelingen tot extreem
hoge of lage pachten hadden geleid. Wel kunnen de pachten wat lager
hebben gelegen door de overstromingen van 1507, 1508 en 1509. Duidelijk
is ook dat de prijzen in en om het Hollandse Noordwijk na 1513 fors
stegen. Wanneer we de grafiek echter zorgvuldiger bekijken, dan merken
we op dat dit niet gedurende de hele periode het geval was. Tussen 1530
en 1543 stegen de prijzen in dit gebied niet. Bij de roggeprijzen is zelfs
sprake van een duidelijke daling, terwijl ook de boterprijzen eerder omlaag
gingen dan omhoog. In 1541 en 1542, de jaren die wellicht het relevantst
zijn voor de in 1543 betaalde pachten, waren de prijzen niet hoger dan in
pakweg 1525. Daarna was wel weer sprake van een stijging, maar die valt
buiten het tijdvak dat relevant is voor de pachten in het Friesland van 1543.
Desondanks laten de bronnen ook na 1530 nog een duidelijke stijging
van de pachten zien. Voor Heeg vinden we bijvoorbeeld in de Beneficiaal-
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boeken het volgende citaat, waarbij deze stijging ook wordt verklaard (en
waarbij het ‘guede regiment van dijcken’ vrijwel zeker slaat op het Groot
Arbitrament van 1533): ‘Mit datter guede regiment van dijcken quamen by
Keyserlycke Mayesteyts tijden, goelden die zaete vyfthien enckel gulden,
ende dairnae goldense eenentwintich golden gulden, ende geldt nuu die
pondemaete veerthien stuvers. Facit negen ende twintichstehalve enckel
gulden, ende geldt aldus, onderwijlen min ofte meer, nae geleghenheyt van
den tyde’.41
De prijzen in de grafiek gelden voor Holland en mogen voor de tijd van
de Bourgondisch-Gelderse troebelen niet representatief worden geacht voor
Friesland. De prijsvorming in Friesland zal zich toen onafhankelijk van die in
Holland hebben ontwikkeld. Maar voor de periode na 1525 moet dat anders
zijn geweest. De groei van Amsterdam kan slechts tot meer marktintegratie
hebben geleid. De gegevens van de Leeuwarder boterwaag duidden er al op
dat het herstel van de markteconomie toen erg snel verliep. De informatie in
de Beneficiaalboeken bevestigt dan dat dit proces algemeen was. Voor zover
de bron hier duidelijk over is, namen pachten al direct na de Gelderse jaren
en zelfs al aan het eind hiervan toe. Mogelijk is daarom tussen 1525 en 1530
het prijsniveau in Friesland of in ieder geval de omzet van het boerenbedrijf
beduidend meer gestegen dan in Holland. Daarna is dat onwaarschijnlijker,
zeker omdat de graanproductie van het Bildt en, vanaf het begin van de
jaren dertig, van het tussen 1529 en 1542 drooggemaakte Nieuw-Kruisland
een drukkend effect op de Friese graanprijzen moet hebben gehad. Toch is
het, gezien het verschil met de ontwikkeling in en om Noordwijk, onwaarschijnlijk dat stijging in Friesland na 1533 alleen is voortgekomen uit een
prijs- en marktherstel. Er moet tevens sprake zijn geweest van een stijging
van de productie of de productiviteit.
Productiviteitsstijging op basis waarvan?
Waardoor kan een dergelijke productiviteitsstijging zijn bewerkstelligd? De
volgende melding uit 1543 betreffende een deel van de patroons, pastorieen vicarielanden van Abbega in Wymbritseradeel biedt wellicht een vingerwijzing. In parafrase: deze landen mogen per pondemaat 12 stuivers waard
zijn, een deel een weinig meer en een deel een weinig minder; het zijn heden
ten dage nog onlanden, laag liggend en gebroken, naar ieder wel bekend is;
zodat men ze elk jaar moet baggeren en dammen als men ze wil gebruiken;
en wanneer er sprake is van een natte zomer, leveren ze weinig op, wat zo’n
tien of elf jaar terug wel duidelijk is gebleken, toen de eigenaars de erop
rustende grondbelasting niet konden betalen.42 Om de landen tot productie
te brengen moest men dus elk jaar dammen en baggeren. De vraag is dan of
dit dan ook werkelijk gedaan werd.
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Over de lange termijn gezien was dit zo en werden er duidelijke verbeteringen gerealiseerd in de Friese landbouw. Met uitzondering van de inpolderingen is echter onduidelijk wanneer deze exact plaatsvonden, hoewel de
jaren tussen 1525 en 1630 op dit stuk van zaken aanzienlijk dynamischer
lijken te zijn geweest dan die tussen 1630 en 1740. Het is echter uitermate
lastig aan te geven welke veranderingen in de periode tussen 1511 en 1543
plaatsvonden en al helemaal om aan te geven wat de gevolgen hiervan
waren. Het HISGIS biedt ons echter de mogelijkheid een aanzienlijker
scherper beeld van in elk geval de lange-termijnveranderingen te krijgen
omdat het de grondwaarden volgens de Aanbreng van 1511, met behulp
van de indeling in landbouwgebieden, tegen de achtergrond kan plaatsen
van de grondwaarde tegen het eind van de jaren twintig van de negentiende
eeuw (zie kleurenkatern pagina 9 en 10).
De vergeleken percelen zijn echter niet dezelfde. Voor de tijd van het
kadaster werden afgekaderde, fysieke percelen opgemeten. Bij de floreenbelasting was sprake van floreenpercelen, combinaties van land van één
(juridische) eigenaar (dat kon ook een groep mensen zijn, of een gasthuis)
gepacht door één (juridische) pachter. Dit heeft met name veel gevolgen
voor de gebieden met strookvormige, opstrekkende percelen in grote
delen van de Wouden. Daarbij ging het om lange smalle stukken die zowel
uit akkerland, weide, heide en hooiland bestonden. In het kadaster zijn
deze percelen afzonderlijk gemeten, het floreenregister geeft echter alleen
de waarde ‘op en uit’ of ‘over hoog en laag’, dat wil zeggen van de goede
stukken en de slechte samen. Een en ander maakt het zeker voor de Wouden
lastig de floreenwaarde per perceel te vergelijken met de taxatie in de kadastrale registers van 1832.43 Het HISGIS-kader kan voor het gebied buiten de
Wouden echter wel gebruikt worden om na te gaan welke veranderingen al
in de eerste helft van de zestiende eeuw een rol kunnen hebben gespeeld,
wat soms met behulp van HISGIS weer een gerichte zoektocht op perceelniveau van de Beneficiaalboeken mogelijk maakt. Voor een aantal opmerkelijke verschillen tussen 1511 en 1825 zijn dan goede verklaringen te geven,
waarbij deze verklaringen een richtlijn kunnen bieden voor wat er tussen
1511 en 1543 al dan niet is gebeurd. Deze worden behandeld aan de hand
van een aantal verschillende gebieden.
Ingedijkte kwelders, afgegraven hoogveen en gebieden met een
afslaande kust
De toename van de waarde van de landen langs het Dokkumer Grootdiep
ten oosten van Dokkum (gebied I) hangt zonder meer samen met de
aanleg van de Dokkumer Nieuwe Zijlen in 1729, waardoor de zee geen
vrij spel meer had op de voormalige kwelders. Deze toename deed zich
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uiteraard ook voor in andere ingedijkte kustgebieden benoorden het Bildt
en Ternaard, en vanzelfsprekend eveneens in het Bildt zelf, zoals ook uit
de eerste grafiek blijkt. Het gaat hier niet enkel om de kwelders langs het
diep maar ook om de tot 1729 niet bedijkte landen ten noorden ervan die
tot 1580 in eigendom van het klooster te Dokkum waren en die vanaf 1511
steeds intensiever gebruikt werden, een proces waarover wij dankzij een
boerderijenboek goed zijn ingelicht.44 Het tussen 1529 en 1542 ingedijkte
Nieuw-Kruisland, dat zoals HISGIS laat zien in 1511 voor ongeveer de helft
eigendom van Gerkesklooster was, geeft overigens een dergelijke stijging
niet te zien.
Eenzelfde eenvoudige verklaring is mogelijk voor de pachtwaardeverschillen in het hoogveenveengebied van Schoterland, dat in 1511 geen
waarde had maar na de systematische afgraving vanwege de vervening
agrarisch rendement begon op te leveren. Geografisch grenst het gebied
zonder floreenwaarde precies aan de leidijken die het water uit het veen
moesten keren.
Een aantal landen langs de kust werd in de floreenrente opmerkelijk
laag aangeslagen. Het meest extreme voorbeeld is de parochie Wierum, die
volgens HISGIS helemaal niet onder de floreenbelasting viel. Raadpleging
van de floreenkohieren levert het inzicht op, dat in 1511 tegelijk met de
waarde van de landen telkens de eraan gekoppelde last voor het onderhoud
van ‘waterdijk’ (te verstaan als een dijk zonder kwelders als voorland) werd
opgegeven:
Den pastoer sijn bisit is lx pondten. Ende hevet xxix roeden waterdijck to Werum op
xxix pondten, ende de ander xxxi pondten hebben xiii roeden dick mer geen waiterdick, soe dat dat een met den anderen geen renten mach gelden.45

Kennelijk wist men buiten de floreenaanslag te blijven door een beroep
te doen op zware dijklasten. Waarschijnlijk was dit niet ten onrechte.
Wierum ligt net ten oosten van het gebied waar nog opslibbing plaats vond
(en vindt). Landschappelijk wordt dit fraai duidelijk doordat de kerk van
Wierum tegen de dijk aanligt, die hier ook nog een bocht naar buiten maakt,
wat betekent dat hier sprake is geweest van een aanzienlijke afslag van land
en een deels weggespoeld dorpje. De landen brachten dus weinig op, omdat
de dijklasten zo hoog waren.
Wierum was niet het enige gebied, waar dit het geval was. Ook het gebied
ten oosten van dit dorp, de kustlanden bezuiden Harlingen en een klein
stukje ten noorden hiervan kenden een relatief lage floreenwaarde. In al
deze gebieden vond afslag van land plaats en moesten kostbare ‘waterdijken’
worden onderhouden. Daarmee werd rekening gehouden. In 1546 werd
bijvoorbeeld, op basis van het Groot Arbitrament, tot een nadere verdeling
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van de dijklasten besloten waarbij de dijkroeden tot Roptazijl qua kosten
voor twee telden: ‘ende die van Harlingen met heure consorten sullen heur
aandeel naer advenant heur pondematen int middele van beijde partijen
hebben, wel verstaende nochtans dat van den wiel af tot aen Roptazijl opt
noordt een roede voer twee sullen gereeckent worden’.46 Ten noorden van
Roptazijl was dan ook minder sprake van relatief lage floreenopbrengsten
van de landen tegen de dijk aan, wellicht omdat er minder afslag plaatsvond
of de afslag alleen de kagen verkleinde en niet direct ten koste ging van het
oude, bewoonde land. Dat stemt overeen met het gegeven dat de Beneficiaalboeken voor de streek vanaf Wierum naar het oosten en die van
Harlingen naar het zuiden veel meer meldingen geven van hoge dijklasten
en schade door overstromingen dan voor de grietenij Barradeel. Een (latere)
bevestiging voor die situatie biedt de zeventiende-eeuwse Schotanuskaart,
die van Oosterbierum af oostwaarts en vanaf Wierum westwaarts veel
buitendijkse landen in beeld brengt.
Al met al is het zeer waarschijnlijk dat de stijging van de pachtwaarde
van deze landen in 1825 ten opzichte van 1511 te maken heeft met een
betere verdeling van de lasten van het dijkonderhoud, waarbij de ‘kagen’
achter de dijk in Barradeel nota bene een tegenovergestelde ontwikkeling
laten zien.
Zuidwest-Friesland en (her)ontginning van natte laagveengebieden
Een andere opmerkelijke verandering vond plaats in Zuidwest-Friesland.
Deze valt lastiger te verklaren. Duidelijk is dat de landbouw hier een
diepgaande verandering onderging. Postma heeft aangetoond dat de zeer
kleine bedrijven die in de zestiende eeuw kenmerkend waren voor dit
door zeevaarders bewoonde gebied, in de voor de landbouw ongunstige
decennia na 1670 samengevoegd werden tot grotere eenheden van een voor
Friesland betrekkelijk normale omvang.48 De hogere pachtwaarde werd ook
veroorzaakt door een, na 1740, toenemende intensivering van de exploitatie van deze boerderijen, die zich meer op de zuivelproductie en minder
op de export van hooi gingen toeleggen.49 Niet uitgesloten is dat de zeer
kleine bedrijven hier in de zestiende eeuw vooral op zelfverzorging gericht
waren en dus wellicht een hoge productie hadden maar slechts weinig geld
opbrachten en dus ook weinig belasting konden afdragen, hetgeen dan na
schaalvergroting veranderde.
Een ander interessant gebied betreft de landen ten zuiden en westen
van Earnewâld, waar – althans op de HISGIS-floreenkaart – veel witte
vlekken te vinden zijn. Wijzen deze op land dat in 1511 nog niet of slecht
ontgonnen was, zoals dat in Schoterland en in feite ook bij de kwelders van
het Dokkumer Grootdiep het geval was? Duidelijk is dat in deze periode
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Kaart 3. Door ontwateringsmaatregelen ‘verbeterde’ kerkenlanden van Grou

nog wel enig land ontgonnen is in deze omgeving. In februari 1543 klaagde
een priester over een zate land in gebruik bij een zekere Dodo Edes. Dat
zou in 1528 nog wild en woest land zijn geweest, maar nadien met sloten
doorgraven, waardoor het in 1541 twaalf goudguldens opbracht. In Kerstmis
van het jaar daarna echter had genoemde meier Dodo Edes de zate moeten
opgeven, zeggende tegen de kerkvoogden en de pastoor dat hij ‘liever de
voors. saete landen [wilde] verlaeten dan ’s yaers twaleff gulden floreenen
daer voer te huere geven’. De zate was op de dag van de registratie, 3
februari 1543, nog steeds niet verhuurd, en de pastoor sprak de angst uit dat
de opbrengst de komende tijd niet meer dan negen of tien goudguldens zou
bedragen, afhankelijk van het gegeven of er sprake was van vruchtbare of
onvruchtbare jaren.50
De achtergrond bij deze klacht is dat 1541 zowel als 1542 natte jaren
waren. Wellicht dat het water Dodo het werken toen onmogelijk maakte.
Via HISGIS kan dit stuk land – zoals veel percelen in de Beneficiaalboeken
– betrekkelijk eenvoudig worden gelokaliseerd als kadastraal (onderdeel
van) Gro D39 en Gro D43 (zie kaart 3): ‘De Graft’ is namelijk nog steeds de
naam van een waterloopje bij Grou. Op HISGIS vindt men daarbij ook een
reconstructie van de landen van het klooster Smalle Ee. Hierbij vertelt ons
dit systeem ons ook, dat enkele van de landen die direct aan de voormalige
bezittingen van dit klooster grensden, in 1832 nog steeds in bezit van de
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(hervormde) kerk waren. Maar zonder nader onderzoek mag er wat betreft
dit bezit natuurlijk niet een historische continuïteit worden verondersteld.
In combinatie met andere gegevens heeft dit bezit echter op zijn minst een
overlap met het land dat door de in 1543 genoemde pachter Dodo werd
bewerkt.
Uiteraard wijst dit alles ons nogmaals op het belang van de microafwatering. Betere dijken hadden geen effect als de landen zelf niet goed
door de boeren werden gedraineerd door te baggeren en te dammen.
Wie bovendien de kaart goed bekijkt, zal opmerken dat de percelen in de
parochie Grou een heel andere vorm hebben dan de opstrekkende percelen
in het aangrenzende en bodemkundig vergelijkbare deel van de parochie
Oudega (Smallingerland), terwijl de percelen in de parochies Warten en
Eernewâld (hier niet op de kaart) juist een vergelijkbare verkavelingsstructuur kennen.51Tegelijkertijd valt in de Aanbreng over dit gebied met een
onregelmatige blokverkaveling te lezen dat Joucha Gottis Oudega ‘1 groet
stuck wilt landt in Eernawauld self’ had; dat het zusterconvent van Siegerswoude over 80 of 90 mansmad meden in Eernewâld ‘van ghener weerden’
beschikte; en dat Dowa Jouwz en Jouw Jomusz niet minder dan 700 of 800
pondematen ‘woestlanden’ in gebruik hadden.52
Een kleine kilometer ten zuidwesten van Grou, bij het Botmeer, stuiten
we in de Beneficiaalboeken op ongeveer 130 pondematen waarvoor
geldt dat ze in het Aanbrengregister tezamen voor negen goudguldens
huurwaarde waren opgegeven. Per koegang of mansmad hooiland werd nu
gerekend met een waarde van om en nabij een halve goudgulden, afhankelijk van de tijd en de weersomstandigheden, omdat het laagliggende
landen waren, grenzend aan het meer; er rustten zware lasten voor dijken vaartonderhoud op, met de kanttekening dat ze eertijds ‘plegen woest
te leggen’ en de koegang toen niet meer dan vier stuivers opbracht en het
mansmad drie. Zo treffen we hier, net als bij Heeg, een grote stijging van
de pachtwaarde aan ten opzichte van de Gelderse tijd. Maar ook wordt ons
meegedeeld dat, net als voor delen van Wymbritseradeel, de landen destijds
min of meer woest lagen. Vergelijkbare meldingen ontbreken voor het
aanpalende Oudega.53 De wateroverlast in het gebied rondom Earnewâld
werd onder meer veroorzaakt door de maaivelddaling, die sinds de Middeleeuwen door ontginningen was opgetreden. Niet uitgesloten is dat het
hier om herontginningen gaat. Maar dat doet er in feite niet toe. Er lag
veel land woest en dat werd op zijn minst ten dele intensiever in cultuur
gebracht in dezelfde periode dat het Nieuw-Kruisland werd bedijkt en ook
in Leeuwarderadeel kleinere stukjes riet- en onland intensiever in gebruik
werden genomen.54 Er was tot 1543 duidelijk sprake van (her)ontginning
van landbouwland.
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Toenemende verschillen in waarde van land in het kleiweidegebied?
Een zesde ontwikkeling is te zien als we het kleigebied anno 1832 vergelijken
met de waarden van 1511. In dit kleigebied zien we in 1511 een tamelijk
verbrokkeld beeld, terwijl 1832 veel scherpere patronen laat zien. Ten dele
komt dat doordat de floreenpercelen groter zijn dan de percelen van de
kadastrale opnamen en over ‘hoog en laag’ liggen. Dat is echter niet de
enige oorzaak. Als we de HISGIS-kaart van de pachtwaarde combineren met
die van de molens, dan blijkt dat er niet alleen een zeer groot aantal molens
in Friesland was, maar tevens dat deze in het kleiweidegebied juist niet
in de gebieden met lagere pachtwaarden stonden. Nu bestonden niet alle
molens op de HISGIS-molenkaart al ten tijde van de opname uit 1832, maar
dit verandert het beeld niet. Nadere analyse van deze gebieden geeft aan
dat deze minder kostbare landen vooral mieden en hooilanden betroffen,
terwijl de molens meer in de buurt van de weidelanden, oftewel ‘fennen’,
te vinden zijn. Het onderscheid tussen fen- en miedlanden was volgens
de Beneficiaalboeken in 1543 ook al heel duidelijk. Dit verschil lijkt nog
versterkt te zijn doordat de molens dienden om de fennen (de graslanden
waarop runderen geweid werden) langer te kunnen gebruiken door ze in
het voor- en najaar langer te bemalen. Dat betekende waarschijnlijk ook,
dat juist deze graslanden en niet de hooilanden zwaarder bemest werden
met stalmest. Ook arbeidstechnisch was dit aantrekkelijk, omdat de fennen
meestal dichterbij de boerderij lagen, zodat er minder transport nodig was.
In het kleiweidegebied werd dus duidelijk geïnvesteerd in landverbetering.
Voor zover we weten is het gebruik van drainage-windmolens in Friesland
echter van na 1543, wat betekent dat deze geen rol speelden in de verhoging
van de landprijzen in de tijd daarvoor.
Samenvattend kunnen we zeggen dat de productiviteit eerst en vooral
verhoogd kon worden door een verbetering van de waterafvoer en waterbeheersing. Dit gold zowel op lokaal terrein (het microniveau) door het
aanleggen van dammen, sloten en drainagemolens, als in regionale zin (het
mesoniveau) door samenwerking binnen en tussen dorpen, én op gewestelijk niveau (macro).55 Bij dat laatste kan men denken aan het verhogen en
verbreden van zeedijken en grote uitwateringssluizen met hun beheer. De
vraag is nu: welke van deze ontwikkelingen waren al tussen 1511 en 1543 in
gang gezet? Deze vraag stellen is hem ten dele al beantwoorden: duidelijk
is dat de meeste ontwikkelingen duidelijk ná (watermolens) dan wel vóór
1511 (lokale systemen van waterbeheer) moeten worden gesitueerd. Desondanks lijkt het erop dat er tussen 1511 en 1543 belangrijke verbeteringen in
de waterstaat plaats vonden. Voor Osingahuizen stelt de verantwoordelijke
geestelijke althans dat hij nog percelen heeft liggen die ‘zeer leech binnen
ende in voortijden van gheene wairdinge [hadden], dan overmits nuu bij
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Keyserlycke Mayesteyts tyden ghuede ordinantie van dijcken binnen, zoo
verbetert deese landen hoerm.’56 Het cruciale woord in deze zin is ‘verbetert’.
Verbeteren ging uiteraard niet vanzelf. De landen werden verbeterd, zowel
op microniveau (de bedrijven) als op mesoniveau (de dorpen en grietenijen).
Maar kennelijk was dit vooral mogelijk omdat de zeewerende dijken door
de overheid verbeterd waren. De ‘ghuede ordinantie van dijcken’ – het groot
Arbitrament van 1533 – lijkt cruciaal te zijn geweest. De gewestelijke dijken
waren van groot belang en het lijkt erop dat een gecentraliseerd gezag beter
in staat was de kwaliteit van deze bovenlokale dijken te garanderen dan dat
in de oudere vetemaatschappij, zodat het lokale initiatief meer vruchten kon
afwerpen.
Het voorgaande betreft vrijwel uitsluitend de veenweidestreek en
het kleigebied. Ten aanzien van de Wouden kan worden aangesloten bij
Dennis Worst, die over de ‘verbeteringe der landen’ die in de Beneficiaalboeken wordt genoemd, opmerkte dat we naar mogelijke ingrepen ‘slechts
kunnen gissen.’57 Enigszins buiten het bestek van dit artikel: uit de Beneficiaalboeken blijkt tevens dat in 1543 in de Noordelijke Wouden geldpachten
de norm waren, terwijl toen in de Stellingwerven haast alleen pachten
in natura (bijna uitsluitend rogge) genoteerd werden.58 Deze kunnen al
dan niet ten dele wel in geld zijn voldaan. Ook zijn er veel meldingen van
bedragen waarmee lasten konden worden afgekocht, waarbij deze telkens
op een renteniveau van rond de 5% uitkomen. Dat betekent dat er een
kapitaalmarkt was. Maar zelfs dan werd de waarde van land in de officiële
documenten nog niet standaard in geld uitgedrukt. De belangrijkere rol van
geld in de Noordelijke Wouden sluit aan bij de, vergeleken met de Zuidelijke Wouden, hogere productiviteit en grotere mate van commercialisering
in de achttiende eeuw.59 Fascinerend is dat de individueel gebruikte landen
benoorden de Boven-Tjonger rond 1830 een duidelijk hogere pachtwaarde
hadden dan de meer gemeenschappelijk gebruikte landen bezuiden dit
riviertje.60 Het materiaal van de Beneficiaalboeken biedt echter te weinig
houvast om veranderingen in landgebruik tussen 1511 en 1543 precies te
kunnen plaatsen.
Slotbeschouwing
Wie de Beneficiaalboeken doorzoekt met termen als ‘water’ en ‘solt’ krijgt
een trieste indruk van de Friese landbouw. Hij stuit op landen die onder
water staan, op kust- en meeroevers die afslaan door het water, op lage
landen waar de koeien soms pas met Pinksteren in de wei kunnen, op
dijkdoorbraken die zo vaak voorkomen dat het lijkt alsof compensatie
hiervoor expliciet in de pachtafspraken is opgenomen zoals in Wierum
en op hoge lasten voor het onderhouden van bruggen, sluizen en zijlen,
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afwateringen en dijken. Toch brachten deze landen in 1543 niet alleen pacht
op, maar ook vaak beduidend hogere pachtbedragen dan enkele decennia
eerder. De kleilanden en klei-op-veenlanden in het westen en noorden van
Friesland hadden daarbij aantoonbaar een beduidend hogere pacht dan
de zandgronden in het oosten en zuiden. Als land in natura werd verpacht
– wat een betrekkelijke zeldzaamheid was in het kleigebied –, dan was dit
tegen de halve opbrengst, hetgeen uiteraard een aanzienlijk hogere pacht
opleverde dan ‘de derde of vierde garve’ die in de Stellingwerven te noteren
valt. De overblijvende helft was dus genoeg om van te leven, terwijl dat in
de Stellingwerven twee derde of zelfs driekwart van de opbrengst moest
zijn. De hoge lasten voor dijken en dergelijke hadden ook een positieve
kant: ze geven aan dat men op het lokale niveau in staat was een complexe
infrastructuur te onderhouden, zoals onder meer blijkt uit het grote aantal
zijlen dat in de Beneficiaalboeken te vinden is (zie de bijlage bij dit artikel).
Ondanks al het water was men kennelijk in het veenweidegebied en op
de klei in de betrekkelijk weinig voorkomende ‘normale’ jaren in staat een
productieve landbouw in stand te houden. Waarschijnlijk kon men de
situatie zelfs verbeteren.
Na het einde van de Bourgondisch-Gelderse oorlog herstelde de
economie zich snel. Na een initiële stijging in de periode 1526-1532 bleven
de landgerelateerde inkomens van de Friese geestelijkheid volgens de
Beneficiaalboeken echter toenemen. Dat is opmerkelijk tegen de achtergrond van de – althans in Holland – in deze periode eerder dalende dan
stijgende prijzen. Dit suggereert dat niet alleen de handel op gang kwam,
maar dat ook de productiviteit steeg. Cruciaal voor de Friese landbouw
was daarbij de verbetering van het waterbeheer. Elke verbetering van de
productiviteit was hiervan afhankelijk, zoals blijkt uit de verkennende
vergelijking van de pachtwaarde van de Friese landen in 1511 met die rond
1832. In de periode vanaf 1530 was sprake van aantoonbare verbeteringen
in de provinciale waterhuishouding. Te denken valt aan de indijking van
de buitendijkse landen van het Nieuw-Kruisland en vooral de implementatie van het Groot Arbitrament, dat, na de overstromingen van 1532, het
dijkbeheer beter regelde. Opmerkelijk is dat er in de periode hierna veel
minder overstromingen plaatsvonden dan in de periode 1507-1525. Het ligt
voor de hand dit te verklaren uit een verbetering van het dijkbeheer na 1533
en uit slechter dijkbeheer tijdens de Bourgondisch-Gelderse oorlog. Dit kan
echter ook zijn veroorzaakt door een relatief hoog aantal hevige stormen
in deze laatste periode. Toch valt het op dat het Bildt met zijn hoge dijken
veel minder last had van deze overstromingen dan de rest van Friesland. En
in een later tijdvak zien we dat de Sint-Maartensvloed uit 1686 in Friesland
weinig schade aanrichtte, terwijl Groningen er juist sterk door getroffen
werd. Verder weten we dat de Friese dijken in dat tijdperk hoger en breder
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waren dan de Groningse. Het lijkt er dus op, dat Friesland er in de zestiende
eeuw en zeker na 1533 in geslaagd is het dijkbeheer en de kwaliteit van de
dijken aanzienlijk te verbeteren. Dit had kennelijk gunstige gevolgen voor de
landbouw.
Tenslotte valt waar te nemen dat allerlei marginale riet-, wild- en
onlanden rondom Grou en Warten alsmede in Leeuwarderadeel en
Wymbritseradeel in dit tijdvak in gebruik genomen werden. Voor het laatste
gebied wordt in de Beneficiaalboeken expliciet een verband gelegd tussen
deze ‘ontginning’ en de verbetering van het beheer van de zeedijken.
Belangrijk daarbij is, dat de betere bescherming van de kust niet het gevolg
was van technologische vooruitgang in de dijkbouw. De Friezen zelf wisten
uitstekend hoe ze stevige dijken konden maken: in Wierum bijvoorbeeld
door ze te versterken met palen. Natuurlijk was bekend dat hogere dijken
beter waren, waarbij het Bildt aanschouwelijk onderwijs bood. Met name
op het bovenlokale vlak konden veel verbeteringen echter pas tot stand
komen, toen er een krachtig nieuw centraal gezag kwam, dat durfde in te
grijpen. In 1501 werden de dijken benoorden Harlingen verbeterd op initiatief van de Saksische overheid. In 1505 werd, alweer op instigatie van het
Saksische bewind, begonnen met de indijking van het Bildt. Vervolgens
werd in 1533 onder regie van de Habsburgse centrale overheid het groot
Arbitrament afgesloten. Daarbij moet met nadruk worden gesteld dat achter
deze daden fiscale dan wel militaire belangen scholen. De nieuwe centrale
machthebbers hadden geld nodig en gebruikten hun gezag om een infrastructureel ‘gat in de markt’ op te vullen waardoor de overheidsinkomsten
toenamen dan wel militaire posities werden beschermd. In economentaal:
ze losten, in een situatie waarin onderhandelingen tussen lagere overheden
en/of individuele heerschappen kennelijk niet tot oplossingen leidden, een
coördinatie-falen op. Er waren eerder al duidelijk pogingen tot coördinatie
geweest. Gerrits en Mol vermelden dat in 1460 een abt van het Sint-Odulfusklooster werd aangewezen ‘als een van de drie prelaten die moesten bepalen
hoeveel elk deel en elke stad dienden bij te dragen aan het verstevigen van
de zeedijken’.62 Tegelijkertijd geeft dit gegeven citaat aan, dat het beheer in
die periode een hoge mate van vrijblijvendheid en amateurisme kende, wat
het falen uiteraard in de hand kon werken. Zeker in een tijd als die van de
Bourgondisch-Gelderse oorlog. Brand en Van Zanden stellen op basis van
onderzoek naar waterwegen in Holland en Utrecht dat de komst van een
centrale overheid dit falen soms ook kon verergeren.63 De verbeteringen van
de dijken en het dijkonderhoud in Friesland kunnen echter zonder meer
als een succesvolle interventie worden beschouwd, hoezeer deze ook was
ingegeven door militaire en fiscale overwegingen en niet door maatschappelijk nut. In ieder geval lijkt de schade van het zoute water minder te zijn
geworden.
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Toch kan de stijging van de productiviteit niet alleen aan de overheid
worden toegeschreven. Zonder de activiteiten van de boeren zou er
uiteraard niets zijn gebeurd. Vanaf ongeveer het moment dat de Beneficiaalboeken zijn samengesteld gingen Friese boeren steeds vaker watermolens gebruiken om hun landen te draineren. Binnen het kader van
de nieuwe staat kreeg het economisch motief een groter belang, wat tot
private investeringen en vooruitgang leidde en tot een toename van het
landbouwinkomen. Opmerkelijk is wel de verdeling van dit inkomen. In
Groningen zou, ongeveer een eeuw later, de ontwikkeling van het beklemrecht ertoe leiden dat een groot deel van het ‘pachtresidu’ bij de boer
terechtkwam. In Friesland ontwikkelde zich in de zestiende eeuw echter
een systeem waarin de landeigenaar dit ‘Ricardiaanse surplus’ naar zich
toe kon trekken.64 Algra heeft overtuigend aangetoond dat het hier om
een nieuw recht ging, het ‘gewalt’, oftewel het recht van de landeigenaar
om de hoogte van de tijdelijke geldpacht te bepalen alsook om de pachter
voor de duur van een pachttermijn aan te stellen, zodat erfpacht uitgesloten was.65 Dat zou betekenen dat in Friesland het vredesdividend eerst
en vooral ten goede kwam aan de eigenaar, al pikte de overheid er via de
grondbelasting uiteraard een graantje van mee.66 De omwenteling van
1580 zou ervoor zorgen dat veel van het landbouwinkomen, dat eerder
bij de kloosters terecht was gekomen, voortaan naar gast- en weeshuizen,
overheid en overheidsdienaren zou gaan. Maar dat kon pas gebeuren
wanneer dat inkomen er was. Het lijkt erop dat het beter ‘regiment’ van
dijken ertoe geleid heeft dat deze inkomens aanzienlijk gestegen zijn. Op
korte termijn nam de overstromingsschade af en op langere termijn namen
de individuele investeringen toe, omdat men minder van het water te
vrezen had. Opmerkelijk is dat in 1580 het inkomen uit de kerkelijke landen
die in de Beneficiaalboeken worden geïnventariseerd onaangetast bleven,
dit in schrille tegenstelling tot de kloosterlanden. Dat roept natuurlijk de
vraag op waarom men, eeuw na eeuw, dit ‘onverdiende’ eigendomsinkomen wel aan gasthuizen, overheid en plaatselijke kerken gunde en niet
aan de kloosters. Een vraag die onverwacht relevant is in een tijd waarin
banken, via hypotheekrentes die gebaseerd zijn op hypotheken die door
geldschepping zijn gefinancierd, ook een soort ‘Ricardiaans surplus’ incasseren op gebouwde en ongebouwde terreinen. Wat hun, tot nu toe, nog
steeds wordt gegund. De geschiedenis leert dat zo’n situatie, soms, en op
basis van een omwenteling van het wereldbeeld, kan veranderen. Juist als
deze inkomens toenemen.

n
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Bijlage. Zijlen, zijlroeden en sluizen genoemd in de Beneficiaalboeken
Arum: ‘Arumer zijlroed’; ‘up die zijlroedewal, … daer men vaert na Beijema’.
Arum: ‘Zijlroede’.
Beetgum: ‘Nije Zijlsloot, Zijlroeddswal’.
Berlikum: ‘Berlckum Zijlroedt (2*)’.
Bolsward: de ‘Maernsyl’ en de ‘Rywerde zijl’.
Bornwird bij Dokkum: ‘sylescat’ voor de ‘Bornder’ zijl terwijl andere landen belast zijn
met ‘LX roeden scipvaert te graven, af te sloten ende zijn belastigt myt Bornderzijl’.
Brantgum: de lasten van de ‘Bornwerder sylvestinge’ worden genoemd.
Britswerd: ‘Zijlroedswal Britswerd (3*)’
Cornwerd: ‘Zijlroewal’.
Dantumawoude: er wordt een zijl genoemd.
Dedgum: ‘Dedgummer zijll’; ‘Schaerdera zijl’.
Deinum: ‘Zijlroedtswal (2*)’.
Driesum: de ‘Dreserzyl’.
Dronrijp: ‘Schinster sylroed’; ‘Zijlroede (3*)’.
Engwierum: ‘onderholdinge van de zijl’.
Franeker: ‘Kysterda syl’ (verschillende keren) en de ‘Tsjummer syl’.
Harlingen: een ‘Zijlroode’ en een ‘Cleyne Zijlroede’.
Heeg: ‘Hagenazijl’; ‘Item […] die Moolen Fenne, leggende op die oosterzijde van
Hagenazijll, mit die noordereynde aan de olde Moolensteedt’; ‘zijllslooten Heech
(3*)’.
Hidaard: ‘Zijlroede (3*) Litenserazijl’.
Hindelopen: ‘Noch heeft die kercke twee zijlen, jaerlicx werden gherekent sestiech
hoerns gulden’.
Jutrijp: ‘Zijlslootswal’.
Kimswerd: ‘Zijlroed’.
Kollumerzwaag: er wordt een ‘syl’ genoemd.
Koudum: ‘Colderazijl’.
Longerhouw: zijlroede, ‘Scraerdera sylroedwall, […] daar wast up loever noch gras’
Makkum: ‘Mackumer zijll’.
Minnertsga: ‘Sylroe’.
Morra: het land is belast ‘omme waeterdijcke ende waeteringe ende leger, heerenwegen ende zijl’.
Onbekend: Zyl van den sluys in de zeedijck 45 hoentys gulden’.
Oosterlittens: ‘Zijlroedswal Oosterlittens’.
Oosterwierum: ‘Bosyle; Lege Bosylen (2*)’
Oostrum: ‘bezwaert Oostrum zull’.
Paesens: ‘Nyekerckster Heerenzijl’.
Pietersbierum: ‘Zylroedt Pietersburum; Lyauckema zijlroedt’.
Schettens: ‘Roerder zijl’.
Schraard: ‘Zijlroed Schraerdt’.
Sibrandaburen: een ‘Sylroodswal’; het land is ‘zeer bezwaert met dycke, jaertax,
schattinge van zijlen, diepten, wegen ende andere’.
Slappeterp: ‘Zijlroede (3*)’.
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Sneek: Zijlspondematen Sneek en de ‘Groendijckster zijl’.
Surhuizum: een ‘Sylsloet in Suijerhuystera Maeden’ wordt genoemd, terwijl land bij
de kerk is ‘streckende van utterwech aende Zijlroede’.
Tzummarum: ‘Hogezyl’.
Waar, Loënga?: ‘Wester sylroede Hlyvenge’’.
Waaxens: ‘Waxsummer zijlroedt’.
Welsrijp: ‘Zijlroede (5*)’.
Westergeest: idem.
Winsum: ‘Zijlroedt’.
Witmarsum: ‘Wagsummer Zijlroedtswal’.
Wons: ‘Zylackeren Wonds’.

u
Noten
1 Schroor, De Roblesatlassen; Knibbe, Lokkich Fryslân. 2 Voor een brontechnisch
zeldzaam detail van de graanhandel vanuit het Bildt in 1571, zie: Kuiken, Het Bildt is
geen eiland, 2. Kuiken stelt ten onrechte dat het destijds ongewoon was dat de vrouw
van de boer ook tekende voor de vooruitbetaling van het bedrag van 200 cg. Dit was
juist zeer gebruikelijk bij handelskrediet, zoals blijkt uit de hypotheekboeken van het
begin van de zeventiende eeuw. 3 Faber, Nijstad en Schroor, Fontes Leovardienses.
Vergelijk ook de Beneficiaalboeken zelf: ‘Item een tichelwerck in Wester Nyegae bij
Sneeck met ses pondematen rietlandt, liggende op die noorder zijt vanden Gaws Wal,
ende Alijt Arents toe Leeuwaerden heeft het voors. tichelwerck in huyeringe, mits die
kercke ofte patroen daer voor jaerlicx thoe huijer gevende vyftien duysent groet steen:
XV duysent groot steen’: BB, 527; en voor Leeuwarden: ‘Tichelwarck gelegen buijten
den stadt op Huijsuma Landt dwelck Claes Jelles nu gebruijckt, brenckt ter kercken te
profijte van elcke brant, seven duijsent steens’: BB, 133. Daarnaast worden tichelwerken in Franeker en Bolsward genoemd, in Bolsward zelfs een ‘old tichelwerk’. 4
Nijboer, ‘De verponding van de boterwaag’, niet gepubliceerd. 5 Resp. BB 110 en 106.
6 De boterwaagopbrengst van 275 cg. in Bolsward, goed dus voor 8% van de stadsinkomsten in 1543, was in 1612 gestegen naar 1060 guldens, oftewel ruim 10% van die
inkomsten: Schroor, ‘Tot profijt ende netrefticheit der armen’, 216-222. De stijging in
Bolsward correspondeert met die in Leeuwarden in deze periode: Nijboer, ‘De
verponding van de boterwaag’. Zie ook het bericht over IJlst: ‘Oeck heeft die kerck die
botterwaegh inden Ylst ende brengt jaerlicx op dertich off veertich horns gulden, nae
beloop des tijts, ende is oeck nu ter tijt schuldich meer dan tsestich gouden guldens’,
BB, 558. 7 De BB noemen ook wagen in IJlst, Steenwijk, Bolsward en Franeker. 8 Zie
over deze politieke onrust: Noomen, ‘De Friese vetemaatschappij’; Mol, ‘Hoofdelingen
en huurlingen’; Baks, ‘Saksische heerschappij in Friesland’; en Kist, ‘Centraal gezag’. 9
Sannes noemt klachten van de Bildtboeren over de schade die ze geleden hadden
door de oorlogshandelingen: Geschiedenis van het Bildt I, 23. 10 Kuiken, Het Bildt is
geen eiland, 3. 11 Schroor, ‘Twee blokhuizen, twee stadhouders en de Friese westkust’,
11-13. 12 Draaisma, Geschiedenis van Roptazijl, 37. Opmerkelijk in deze reeks is de
concentratie van overstromingen gedurende de tijd van de Gelderse oorlogen. 13
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Cuperus, Raizen deur de Bildtse geskidenis, 220. Cuperus baseerde zich overigens op
het overzichtswerk van Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen, dl. II. 14
Draaisma, Geschiedenis van Roptazijl, 30. 15 Voor de besluitvorming rondom dit
soort nieuwe waterwegen en het spanningsveld tussen het ‘normale’ overleg en de
militaire logica, die allerlei patstellingen kon doorbreken zie: Van den Broek, ‘Graven
bij Stootshorn’. 16 Zie ook de tekening met data en dijkprofielen in: Provincie
Groningen, Beleid oude dijken (Groningen z.j.), 8. Deze geeft aan, dat er in Groningen
voor 1717, anders dan in Friesland, geen veranderingen plaats vonden in het
dijkontwerp. 17 Hartsema, ‘Journaal van Thomas van Seeratt’, 19. 18 Knibbe, Lokkich
Fryslân. 19 Slicher van Bath, ‘Robert Loder en Rienck Hemmema’. 20 Nijboer, Fatsoenering van het bestaan, 133. 21 In de Beneficiaalboeken komen we een zeer groot
aantal ‘hoijwegen’ en meden, meeden, maeden, mieden en hoijlanden tegen, maar de
enige, indirecte, vermelding van betaalde hooiarbeid vond ik bij Wirdum, onder de
kop ‘Leeghe landen daer men op natte jaeren thoij nijet van rispen mach’: 10,5 pondematen die ‘behoeren dije beesten winters ende moegen opbrengen een tonne witte
butters, welck men weder behoefft tot oncosten van hoijnge’: BB, 144. In Finkega
betrof de enige ‘herendienst’ die ik tegengekomen ben ook het hooi: ‘Item noch zijn
die ingesetenen van Finckegae schuldich den pastoir zijn hoy te halen van Freesenbroeck, van dat scutenstal dat die pastoir toecompt’: BB, 1044. 22 Postma, ‘Over het
Friese boerenhuis’; De Vries, ‘Peasant demand patterns and economic development’.
23 Zie voor details van uit de hand lopend geweld bij vetes aan het eind van de
vijftiende eeuw: Gerrits en Mol, ’Macht, geweld en monniken’. Toch lijkt dit geweld
lokaler en beperkter van aard te zijn geweest dan tijdens de Gelderse oorlog. 24
Kuiken geeft in Het Bildt is geen eiland, 3, een mooi voorbeeld van een Bildtboer die
via zijn zwager, een schipper, vóór 1558 ook partenreder – eigenaar van een deel van
een karveelschip – was. 25 Hier wordt kapitalisme gedefinieerd als landbouw die veel
gebruik maakt van al dan niet betaalde arbeid van buiten de huishouding (inclusief
lijfeigenen, slaven en inwonende arbeid), gericht is op marktproductie en waar
publieke en private investeringen niet enkel op veiligheid maar ook op direct of
indirect rendement gericht zijn. In Friesland was, zeer modern, in de zestiende eeuw
al handel in grondstoffen voor het boerenbedrijf zoals hooi. In Hennaarderadeel
werden in het voorjaar zelfs paarden gekocht die in het najaar weer verkocht werden.
Zie voor enige discussie hierover: Knibbe, Lokkich Fryslân, 187-188. De definitie is
voor investeringen en juridische structuur gebaseerd op De Vries, ‘The transition to
capitalism’, en voor ‘externe’ arbeid op Koning, The failure of agrarian capitalism. Hier
zijn de staat en de rendementsgerichte publieke investeringen aan toegevoegd. 26
Ook in Koudum, niet ver van Heeg maar wel wat hoger gelegen, was kort na 1511
sprake van een volgens de tekst snelle daling naar ongeveer een derde van het oude
pachtniveau. BB, 904. 27 Vgl. BB, 850: ‘Item inden eersten, neeghen pondemaeten
graslandt […]. Dese voorschreven negen pondemaeten binnen overgegeven by die
Sassens tyden inden aenbrengh voer twe golden gulden ende een ende twintich
stuvers [ongeveer 8,3 stuiver per pondemaat, MK] ende waren by die Geldersche
tyden van cleyne importantie, alsoo dat die pondemaete niet meer mochte gelden
dan vier ende vyff stuvers, ende by Keyserlycke Mayesteyts tyden die pondemaete
neeghen stuvers ende ghelden alsnuu toe huyr die pondemaete voorschreeven
veerthien stuuvers, facit vyfftehalve enckel guldens’. Vijfftehalf (de vijfde half)

De Vrije Fries 2014 Inside.indd 276

13-11-14 13:45

DE KERK, DE STAAT EN HET VREDESDIVIDEND

277

betekende vier-en-een-half (analoog aan ons ‘anderhalf’: de andere of de tweede
half). 28 RvdA I, 251; BB, 219. 29 BB, 220. 30 BB, 449. 31 BB, 435-436. 32 BB, 556.
33 BB, 573. 34 BB, 217. 35 BB, 307, 312, 641, 644. 36 BB, 645. 37 BB, 640. 38 BB,
1016-1017. 39 Zo wordt in 1543 voor Rinsumageest gemeld: ‘Dese voors. landen ende
oyck mede de naevolgende landen liggende in Westenfeld, hebben dese twee
voorleden jaeren, soet quaede jaren geweest zijn, nyet opgebrocht ende brengen nyet
op soe dickwils alst quade natte jaeren’ (BB, 369). Zie ook: Van der Meer en Mol,
‘Inleiding’, 25.
40 Onuitgegeven transcriptie boedelinventarissen Opsterland
1580-1610, gemaakt door Jan Post. 41 BB, 879. 42 BB, 844. 43 Postma moest dit nog
op basis van noeste archiefarbeid bewijzen, het HISGIS-systeem (uiteraard ook een
resultaat van tijdvretende archiefarbeid) laat dit in één oogopslag zien. Vgl. Postma,
‘Friese hoeve in de zandstreken’. 44 Knibbe, Lokkich Fryslân, 239. 45 RvdA I, 121. 46
RvdA III, 128. 47 Aan de westkust van Friesland is sprake geweest van aanzienlijk
landverlies. Gerrits en Mol stellen bijvoorbeeld dat de oude Sint-Odulfusabdij in
Stavoren ‘al sinds de zestiende eeuw in het water verzonken ligt, zo’n 1.000 meter ten
westen van de Noorderhaven’ (Gerrits en Mol, ’Macht, geweld en monniken’, 57).
Rondom het Bildt was juist sprake van aanslibbing. De vraag is waar de grens lag
tussen afslag en opslibbing. Aan de westkant van het Bildt was dat ongeveer bij
Oosterbierum, bij het eindpunt van de Slachte. Ten zuiden daarvan heeft in Barradeel
vermoedelijk landverliesplaats gevonden, hoewel minder dan ten zuiden van
Harlingen. Zie (inclusief het naschrift van Schroor) Postma, ‘Verdronken plaatsen’.
Draaisma beargumenteert dat de Roptazijl enigermate naar het binnenland is
verplaatst en dat er nog in 1570 landverlies plaats vond (Draaisma, Geschiedenis van
Roptazijl, 48). Opmerkelijk en hard bewijs voor afslag is het gedeelte van de oude dijk
dat benoorden Harlingen maar bezuiden Roptazijl op de Van Deventerkaart nog in
zee steekt (Id., 39). 48 Postma, De Friesche kleihoeve. 49 Knibbe, Lokkich Fryslân,
211-226. 50 BB, 205. 51 De grenzen van de verkavelingsblokken in het veenweidegebied en de Wouden, zoals die uit het kaartbeeld naar voren komen, zijn vaak geheel
of vrijwel geheel gelijk aan de grenzen van de parochies. 52 RvdA I, 16, 256 en 259. 53
Het gebied waar Dodo Edezoon actief was, heet tegenwoordig nog steeds ‘Het
Wildland’. 54 Knibbe, Lokkich Fryslân. 55 Zie ook de fraaie tekst uit 1508 van de
Leeuwarder stadsschrijver Hema Odda zin over de oplossing van een geschil tussen
Kollum en Twijzel/Buitenpost over wie welk deel van een vaart diende te slatten, bij:
Vries, ‘Aldermannen, Rucht ende Reed’, 57. 56 BB, 599. 57 Worst, ‘Agrarische veenontginningen oostelijk Opsterland’, 138. 58 Schoterland ontbreekt als ‘tussengebied’
helaas in de Beneficiaalboeken, zodat niet kan worden nagegaan of er een geleidelijke
of plotselinge overgang was tussen pachten in natura en geldpachten. Desondanks
lijkt er een relatie met de ontginningsgeschiedenis te zijn. 59 Knibbe, ‘Agricultural
productivity in Friesland’. 60 Knibbe, ‘Het geheel en De Deelen’. 61 Kuiken, Het Bildt
is geen eiland. 62 Gerrits en Mol, ‘Macht, geweld en monniken’, 57. 63 Brand en Van
Zanden, ‘Infrastructuur in een stedenlandschap’. 64 Naar David Ricardo, die rond
1800 stelde dat de door onder meer de Napoleontische oorlogen gestegen landbouwprijzen niet voordelig waren voor de boeren, omdat via de stijging van de pachten het
voordeel bij de landeigenaren terecht kwam. Die kregen zo een ‘onverdiend’ inkomen,
dat economisch gezien moest worden belast. Friese landeigenaren deden het in
diezelfde decennia ook niet slecht. 65 Algra, Ein. 66 Dit ‘gewalt’ was destijds minder
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vanzelfsprekend dan nu, wat onder meer blijkt uit de in het begin van de zeventiende
eeuw uiteindelijk met militaire middelen beslechte strijd tussen de Bildtpachters en
de overheid over dit onderwerp. Tot dat moment had Friesland vanaf het midden van
de zestiende eeuw een sterk met Groningen vergelijkbare ontwikkeling richting een
soort van ‘beklemrecht’ laten zien. Na deze interventie waren de pachtverhoudingen
in Friesland definitief modern-kapitalistisch en zeer modern zelfs in vergelijking met
andere landen. Zie: Knibbe, Lokkich Fryslân, 47-68.

a
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Hooi halen stroomafwaarts
Het belang van hooiwinning voor de veenboeren in
Zuidoost-Friesland
DEN N IS W O R S T

In de Geschiedenis van de Friese landbouw uit 1952 staat een mooie paragraaf
van J.J. Spahr van der Hoek over hooiwegen, buitenvelden en bouwland.1
Gebruikmakend van de Beneficiaalboeken en het Register van de Aanbreng
uit 1511 beschrijft Spahr daarin verschillende hooiwegen en stelt ook vast
dat vervoer van hooi eveneens over water plaatsvond. Daarnaast signaleert
hij dat de hooigebieden gebruikt werden door boeren uit parochies die niet
direct aan deze hooiwinningsgebieden grensden. Naar hij had vastgesteld,
hadden niet alleen boeren maar ook kerkelijke instellingen en parochiegeestelijken er percelen liggen. Voor de grietenij Opsterland toont hij bijvoorbeeld aan dat diverse kerkelijke fondsen van parochies langs de boven- en
middenloop van het Koningsdiep over geestelijke goederen beschikten in de
hooigebieden ten westen van Beets en Terwispel.2
Dit fenomeen is niet alleen waar te nemen in Opsterland. De Beneficiaalboeken tonen aan dat de geestelijke goederen van dorpen langs de bovenen middenloop van bijvoorbeeld het Koningsdiep, de Kuinder of de Linde
onder meer bestonden uit hooilanden die veel verder westelijk gelegen
waren.3 We weten nog maar zeer weinig over deze hooigebieden. Wanneer
en hoe hadden geestelijken en boeren hier hun rechten verworven? Wat
zeggen deze eigendommen ons over de bedrijfsvoering en het belang van
de hooilanden? En zijn er overeenkomsten of verschillen tussen de verschillende hooigebieden in Zuidoost-Friesland?
Dit artikel biedt slechts een globale beschouwing van de bovenstaande
problematiek. Na een korte en allerminst volledige beschrijving van hooiwinningsgebieden in Noord-Nederland ga ik in op de hooiwinning in ZuidoostFriesland, meer in het bijzonder in de voormalige grietenijen Opsterland,
West- en Ooststellingwerf en de voormalige gemeente Schoterland. Vervolgens
sta ik kort stil bij het belang van hooi voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse
agrarische bedrijfsvoering, om daarna aan de hand van de Beneficiaalboeken en
andere bronnen de hooiwinning in de verschillende gebieden nader te bekijken.
Hooiwinningsgebieden in Noord-Nederland
In Noord-Nederland zijn verschillende hooiwinningsgebieden bekend.
Spahr van der Hoek wees onder meer op het lage gebied tussen Rinsu-
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mageast, Akkerwoude en Readtsjerk. Geestelijken uit deze dorpen, en
ook uit Wâlterswâld, Dantumawoude en Murmerwoude, hadden hier
hooilandpercelen in bezit. Het gebied tussen Suwâld, Garyp en Warten kan
eveneens gekarakteriseerd worden als hooiwinningsgebied.4 Op de kaart
van Schotanus-Halma uit 1718 zijn in Smallingerland de hooilanden en
hooiwegen heel duidelijk aangegeven. Ingezetenen van de bovenstrooms
gelegen dorpen blijken in het westen van Smallingerland hooilanden te
bezitten.5 In Achtkarspelen beschikten de dorpsgeestelijken en kerkfabrieken vooral over hooiland in de eigen parochie. Een uitzondering hierop
vormen Buitenpost en Twijzel. De priesters en kerkvoogden konden hun
hooivoorraad hier aanvullen met hooi uit het zogenoemde ‘Uitland’. Dit
gebied ligt ten westen van Buitenpost, tussen Burum en de Trekweg.6 Uit
Drenthe zijn ook voorbeelden van hooiwinningsgebieden bekend. De
zogenoemde ‘Onlanden’, het gebied ten noorden van Tolbert, Roden en
Peize, stond bekend als de Drentse hooischuur. Boeren van de pleistocene
zandgronden in Drenthe haalden er hun hooi vandaan. Dit gold bijvoorbeeld voor de boeren uit Lieveren en Een.7 Het dal van het Oude Diep was
hier zeer smal waardoor de boeren over zeer weinig hooiland beschikten. Al
in de zeventiende eeuw beschikten de Eener boeren over hooiland stroomafwaarts, zo is uit bronnen bekend.8
De bovenstaande opsomming is verre van compleet. Het verdient
een studie op zich om alle hooiwinningsgebieden nauwkeurig in kaart
te brengen. Hierbij dient een duidelijk onderscheid te worden aangebracht. Hooiwinningsgebieden moeten niet verward worden met lokale
meenscharren of broeklanden waarop vaak alleen het aangrenzende dorp
rechten claimde. Hooiwinningsgebieden zijn uitgestrekte hooilandcomplexen met veel verschillende eigenaars uit verschillende parochies. Dit
zijn vaak afgelegen gebieden die in een uithoek van een bepaalde grietenij
liggen. Ook zal het voorkomen van dergelijke gebieden nader bestudeerd
moeten worden. Waardoor worden hooiwinningsgebieden gekenmerkt? En
wat was hun functie voor de agrarische bedrijfsvoering gedurende de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd?
Om tot een goede vergelijking te komen kies ik hier voor een homogeen
gebied (de eerdere grietenijen Opsterland, Schoterland, West- en Ooststellingwerf). Tussen de hoog gelegen dekzand- en keileemruggen liggen
de noordoost-zuidwest georiënteerde beekdalen van het Koningsdiep,
Kuinder en Linde. Het Koningsdiep stroomde in de middeleeuwen af naar
de Middelzee, de Kuinder en de Linde waterden uit in het Almere. Toch
zijn de gebieden landschappelijk zeer vergelijkbaar. Het oostelijke deel van
het gebied wordt tegenwoordig als een pleistoceen zandlandschap gezien.
Van oudsher was dit niet het geval. Zowel in Opsterland, Schoterland en
de Stellingwerven hebben grote delen van het landschap onder het veen
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gelegen. Door oxidatie, inklinking en veraarding van het veen kwam in
de loop van de middeleeuwen het onderliggende zand langs de bovenen middenloop van het Koningsdiep, Kuinder en Linde wederom aan de
oppervlakte te liggen.9 Deze verandering in het natuurlijke landschap
was een gevolg van de middeleeuwse agrarische veenontginning. In de
elfde en twaalfde eeuw is het gebied ontgonnen volgens het model van de
zogenaamde rivierontginningen.10 De rivier vormde een ontginningsbasis.
Loodrecht op de rivier werden sloten het veen in gegraven. Door het veen
te ontdoen van vegetatie en het te ontwateren vormde zich een zode die
geschikt was voor agrarische exploitatie. Direct langs de rivier vestigden zich
verschillende boeren. De ontwatering had als gevolg dat het veen oxideerde
en inklonk, het maaiveld daalde en de kolonisten werden gedwongen de
agrarische activiteiten te verleggen. De boeren schoven in hun eigen kavel
als het ware verder het veen in. Zodoende ontstond een verkavelingspatroon
dat kenmerkend is voor Zuidoost-Friesland. Op basis van de landschappelijke ontwikkeling en de ontginningswijze kunnen hooiwinningsgebieden
van Opsterland, Schoterland en de Stellingwerven dus goed met elkaar
vergeleken worden.
Het belang van hooi voor de bedrijfsvoering
Over de zestiende-eeuwse agrarische bedrijfsvoering in Zuidoost-Friesland
is maar weinig bekend. Dit komt doordat tot op heden nog nooit een
gedegen regionaal onderzoek naar dit thema, en vooral voor deze periode,
is uitgevoerd.
Klaas Bouwer beschreef in 1970 de agrarische bedrijfsvoering in de
Stellingwerven. Hij baseerde zich vooral op negentiende-eeuwse percentages van bouw-, wei-, hooiland en bos. Bouwer ging uit van een statische
en autarkische bedrijfsvoering en zag in het negentiende-eeuwse bedrijf
een goede afspiegeling van die in de voorgaande eeuwen. Zijn studie is
overigens erg regionaal van opzet met als gevolg dat er alleen hoofdlijnen
in gevonden worden. Daarbij zijn de conclusies weinig opzienbarend. Hooi
vormde volgens hem in de Stellingwerven een zeer belangrijke schakel in
de bedrijfsvoering. Het beschikbare areaal hooiland en de kwaliteit van dit
hooiland bepaalde de grootte van de veestapel (runderen). De schapenteelt
was van belang voor de productie van wol en mest. En deze mestvoorziening
stond in dienst van de roggeverbouw op de akkers.11 Spahr van der Hoek,
van zijn kant, zegt in zijn artikel over Opsterland ook maar weinig over de
agrarische bedrijfsvoering. Hij gaat ervan uit dat we hier te maken hebben
met een zuiver bouwbedrijf waarbij vanaf de zestiende tot de achttiende
eeuw het hoofdaccent op de akkerbouw lag. De melkproductie was slechts
een nevenzaak.
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Voor het oostelijke deel van Opsterland heb ik recentelijk nieuw
onderzoek gedaan en heb daarbij op basis van documentatie uit proclamatie- en weesboeken het beeld van de agrarische bedrijfsvoering kunnen
bijstellen.13 De behandelde proclamaties dateerden uit de zeventiende
eeuw, de boedelinventarissen stamden grotendeels uit de late zestiende
en vroege zeventiende eeuw en zijn getranscribeerd door J. Post. Anders
dan Spahr van der Hoek kon ik vaststellen dat er sprake was van een
gemengde bedrijfsvoering. De veeteelt was gericht op melkproductie en
de opfok van jongvee, veulens en ossen. Schapen werden gehouden voor
de productie van wol en mest. Deze mest was van groot belang voor de
verbouw van gewassen als rogge en haver. Rogge vormde de belangrijkste
bouwvrucht, gevolgd door haver en boekweit. De melkkoeien en de karnen melkvaten wezen op de productie van melk en boter. Uit alles bleek dat
men deed aan risicospreiding. Het belang van hooi is onmiskenbaar. Men
had hooi nodig om de voor de melk-, wol- en mestproductie zo belangrijke
veestapel de winter door te krijgen.14 Dit beeld komt overeen met dat van
Pierius Winsemius uit 1622, in wiens Beschrijvinge van Vrieslandt men een
zeer uitvoerige kenschets van Opsterland vindt. Daarin wordt onder meer
gezegd dat de voornaamste vruchten van deze grietenij ‘… rogge, haver
ende boeckweyt zijn.’15 Zeer interessant is de passage die gaat over de lokale
veeteelt.
Dese grietenye geeft oock veel schoone ossen uyt die na Swol ende [U]trecht met
groote meenichte, ghelijck mede veel swijnen die na Noortholland ghevoert ende vercocht worden, als oock mede veel schapen, lammeren ende wolle, gelijck oock uyt
eenige dorpen veel turf ende brandhout inde steden gevoert wort.16

Hieruit kunnen we opmaken dat vanuit Opsterland als grietenij in de zeventiende eeuw veel landbouwproducten naar de steden werden vervoerd. Niet
alleen de export van ossen was van belang, ook zwijnen (varkens), schapen
en lammeren werden op de stedelijke markt aangeboden.
Helaas beschrijft Winsemius de voormalige grietenij Schoterland veel
minder uitvoerig dan Opsterland.17 Studies naar de agrarische bedrijfsvoering ontbreken voor deze gemeente. De dissertatie van Mol over de Friese
huizen van de Duitse Orde biedt enig zicht op een laat vijftiende-eeuwse
exploitatie van een kloosterhoeve in Oudeschoot. Uit enkele opeenvolgende jaarrekeningen blijkt dat de veestapel tussen 1497-1501 bestond uit
paarden, (trek)ossen, koeien, kalveren, runderen, varkens en een wisselend
aantal schapen. Het akkerbouwbedrijf was gericht op de verbouw van rogge.
Een deel van het corpusgoed werd verhuurd aan een meier. Van dit bedrijf
zijn alleen de rogge-opbrengsten per jaar bekend. Volgens Mol vormde de
akkerbouw het zwaartepunt van de bedrijfsvoering.18 Hoewel de gegevens
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nog uitgebreid geanalyseerd dienen te worden lijken ze verhoudingsgewijs
overeen te komen met de laat zestiende-eeuwse gegevens in Opsterland.
Het aantal koeien en de aanwezigheid van een ‘melkenmecht’ vormt een
voorname aanwijzing voor melkproductie (of boter). Schapen leverden
mest en wol; de wol werd in Kuinre verhandeld. Een deel van de varkens
werd doorverkocht terwijl het andere deel voor eigen consumptie bestemd
was. Het is niet duidelijk wat de functie van de kalveren en runderen was.
Mogelijkerwijs werden ze opgefokt en doorverkocht. De paarden en paren
ossen werden ingezet op het bouwbedrijf. Het akkerbouwbedrijf was grotendeels gericht op de teelt van rogge. De mestproductie van de veestapel was
hiervoor van groot belang. Interessant is de verkoop van hop. De teelt van
hop is namelijk zeer intensief en vraagt veel bemesting.19 Voor een dergelijke
bedrijfsvoering is hooi van eminent belang. Dit blijkt ook uit de uitgaven
van commandeur Melchior de Grote voor ‘hoijlant dat ick gehuert heb’ en
uitgaven voor ‘megen ende hoijgen’ (maaien en hooien).20 Ook hier lijkt het
dat de exploitatie was gericht op risicospreiding waarbij de bedrijfsvoering
was gestoeld op verschillende componenten.
De vraag blijft hoeveel hooi de boeren langs de midden- en bovenstroom
in eigen parochie hadden liggen. De fictieve dwarsdoorsnede van twee
agrarische bedrijven in Wijnjeterp geeft hier een goed beeld van (zie kleurkatern afb. 13). De breedte van het beekdal, en dus het aandeel hooiland, is
maar zeer beperkt. Helemaal als we dit afzetten tegenover het aandeel bouwen grasland. Om een dergelijke bedrijfsvoering gaande te houden was de
aanvoer van hooi dus een noodzaak. Dit wordt bevestigd door het beeld uit
de zeventiende-eeuwse proclamatieboeken van Opsterland. De boeren uit
oostelijk Opsterland kochten of verkochten vele hooilanden ten westen van
Beets en Terwispel.21 Deze levendige handel in ver weg gelegen hooilanden
geeft aan hoe belangrijk deze landerijen waren. Dit geldt niet alleen voor
Opsterland. Het natuurlijke landschap in het oostelijk deel van de Stellingwerven en Schoterland toont vele overeenkomsten met dat van oostelijk
Opsterland. Op basis van deze gelijkenis en op basis van de marginale historische gegevens kan de agrarische bedrijfsvoering van oostelijk Opsterland
op hoofdlijnen gelijk worden gesteld met die van de boeren langs de bovenen middenloop van de Kuinder en Linde. De exploitatie van de kloosterhoeve lijkt dit beeld voor een groot deel te ondersteunen. Nader onderzoek
zal deze hypothese moeten bevestigen.
De noodzaak van hooi voor het boerenbedrijf in de zestiende en zeventiende eeuw lijkt eminent. De Beneficiaalboeken handelen over geestelijke eigendommen van de kerk – of patroon, de pastoor – of pastorie, de
vicarie, prebende en kosterij. Hoe voerden deze instituties, c.q. hun voogden
en geestelijken het beheer over hun goederen? Welke urgentie was er voor
hen om benedenstroomse hooilanden in bezit te hebben? Van oorsprong
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zijn de patroon en de pastoor in agrarische veenontginningsgebieden
elk gedoteerd met één opstrekkend kavel. De kerkvoogden beheerden de
patroonsgoederen en verhuurden de landerijen die tot dit goed behoorden.
De opbrengsten waren bestemd voor elk plaatselijk kerkelijk doel; het
onderhoud van de kerk en de weme, boeken en ook voor de armenzorg
en het onderwijs.22 Getuige de Beneficiaalboeken lukte het niet altijd de
patroonszate te verhuren; voor Olterterp kan men lezen over: ‘… leege
woeste landen zijn ende mooge geen meyer foeden …’.23 De opbrengsten
van de landerijen die tot de pastorie behoorden kwamen uiteraard toe
aan de pastoor. Het merendeel van de pastoriezaten langs de boven- en
middenloop van het Koningsdiep, Kuinder en Linde werd in 1543 verhuurd.
Alleen voor Ter Idzard wordt genoemd: ‘de welcke landen de pastoir al selffs
gebruyct ende alsmen dese verhuyren solde, soude dese de vierde garve
doen…’. 24 In Oldelamer beheert de pastoor samen met zijn meier de landerijen: ‘… die zaete landts daer die pastoir nu ter tijt selffs op woent ende
mede gebruyct met zijn meyer Marten Peter zoon…’.25 Interessant is ook de
vermelding dat: ‘… die ingesetenen van Finckegae schuldich den pastoir
zyn hoy te halen van Freesenbroeck, van dat scutenstal dat die pastoir
toecompt’.26 Net als de patroons en de pastorieën hadden ook de vicarieën
in Zuidoost-Friesland elk de beschikking over een opstrekkend kavel. Deze
opstrek werd verhuurd en de opbrengsten kwamen ten goede aan de vicaris.
In Zuidoost-Friesland komen maar enkele prebenden voor en geen enkele
kosterij. Deze goederen zijn dan ook niet meegenomen in de beschouwing.
Tijdens het landsheerlijk bestuur van de hertog van Saksen in Westerlauwers Friesland (1498-1524) werd een staatsbestel ingevoerd dat op
de heffing van (grond)belastingen steunde. Daartoe heeft het hertogelijk
bestuur lijsten laten aanleggen van de volwaardige agrarische bedrijven
(zaten). De zate stond aan de basis van verschillende bestuurssystemen en
bewoners hadden letterlijk stem in de staat. Tot in de achttiende en zelfs in
de negentiende eeuw vormde de zate een registratie-eenheid. Overheidsadministraties als de floreen- en stemkohieren zijn hierop gebaseerd.27 Bekijken
we deze voor Zuidoost-Friesland dan blijkt dat de pastorie-, patroon- en
vicarielanden bijna altijd genoteerd staan in de floreen- en stemkohieren.
In de meeste gevallen gaat het hier om volledig opstrekkende kavels.28
Hieruit kunnen we concluderen dat de pastorie-, patroons- of vicariezaten
altijd als een volwaardige agrarische bedrijf zijn geregistreerd. We kunnen
deze (pacht)boerderijen dus gelijkstellen aan een gemiddeld boerenbedrijf
langs de boven- en middenloop. Dit heeft als consequentie dat de meier/
geestelijke tegen dezelfde problemen aanliep als de gewone boer wat betreft
de exploitatie van zijn zate. Ook de geestelijken hadden mogelijk te maken
met een schaarste aan hooiland en werden gedwongen hun hooivoorraad
aan te vullen. Nu is de vraag hoe, wanneer en waarom men dit hooiland-
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bezit heeft verworven. Dienden de hooilanden in het westen eerst en
vooral ter aanvulling van de bestaande hooivoorraad waardoor men een
grotere veestapel kon houden en het bedrijf kon uitbreiden? Of waren de
hooilanden in dorpen langs de boven- en middenloop van nature nauwelijks toereikend voor een goede uitoefening van het agrarische bedrijf en
waren de daar gesitueerde boeren daardoor al heel snel gedwongen om hooi
te importeren?
Hooi halen nader bekeken: de casus Opsterland
De hooiwinningsgebieden van Opsterland lagen ten westen van Beets en
Terwispel (zie kleurkatern afb. 14). Het complex hooilanden ten westen van
Terwispel wordt in tweeën gedeeld door de Wispel; een voormalige zijrivier
van het Koningsdiep. Archeologische gegevens en enkele veertiende-eeuwse
charters geven een indicatie wanneer deze gebieden in de late middeleeuwen zijn verlaten. Ten westen van de Wispel lag in de veertiende eeuw de
parochie Rijp. De parochie omvatte waarschijnlijk het gebied van de ‘Lange
Rijp’, de ‘Korte Rijp’ en de ‘Rijper Wolden’. In een oorkonde uit 1315 worden
alle kapellen opgesomd die behoren tot de moederkerk Oldeboorn.29 Tussen
‘Gerslote’ (Gersleat) en ‘Lukeswalde’ wordt de kapel van ‘Ryp’ genoemd.
Spahr van der Hoek bewees op basis van deze volgorde en verschillende
veldnamen dat Ryp inderdaad ten westen van de Wispel gezocht moest
worden.30 In de jaartax van 1501 komt het dorp niet meer voor.31 Net ten
westen van Rijp, in het gebied ten oosten van de buurschap Oosterboorn, is
in 1986 een veenterp opgegraven. Het gebied is vergelijkbaar met het naastgelegen Rijp. De bewoning op de veenterp werd in eerste instantie geplaatst
in de twaalfde eeuw. Later is de datering bijgesteld naar de tiende tot de
twaalfde eeuw met een mogelijke uitloop in de dertiende eeuw. In de nabije
omgeving waren nog meer van deze veenterpen bekend. De veenterp van
Oosterboorn bestond uit een kleipodium dat op het veen was opgeworpen.32
Later is in de omgeving ervan een laagje klei afgezet, wat duidt op een
vernatting van het gebied. Het oostelijk gelegen Rijp zal met dezelfde problematiek te maken hebben gehad. Door oxidatie en inklinking van het veen
kwam het gebied steeds lager te liggen. Mogelijk handhaafde de bewoning
zich in eerste instantie achter de Rijper Keer/Rijper Weg. Uiteindelijk moest
men de bewoning opgeven. Dit wordt bevestigd door een opgraving uit
1993 die even ten westen van Tijnje is gedaan. Amateurarcheologen zochten
naar de oorspronkelijke kerk van Rijp. Deze zou op een perceel land hebben
gestaan dat in de volksmond werd aangeduid als het ‘Klokmed’. Tijdens het
onderzoek werd Paffrath-, Pingsdorf- en kogelpotaardewerk aangetroffen.
Dit materiaal werd gedateerd op de twaalfde en dertiende eeuw. Ook werden
vele fragmenten van kloostermoppen aangetroffen. Steengoed uit een latere
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periode ontbrak geheel.33 Het lijkt er daarom op dat de bewoning in Rijp in
de loop van de dertiende eeuw is opgegeven. Hetzelfde geld voor Oosterboorn. Mogelijk heeft een klein deel van de bevolking in Rijp het langer
uitgehouden waardoor de parochie in de 1315 nog kon worden genoemd.
Aan de overzijde van het Koningsdiep ligt ten westen van Beets een uitgestrekt hooiwinningsgebied. Winsemius schreef in 1622 het volgende over
Beets:
Van desen allen is het voornaemste Beetz ghelegen int Westen, naest aen Utingeradeel is een groot dorp heeft een parochie kercke, ter eeren van S. Geertruid eertijds
gewyet, ende heeft een witte toorn ghehadt, maer is voor enighe jaren van outheyt
omgevallen. Dit dorp gaet in vruchtbaerheyt ende goedicheyt van weyden alle
d’andere te boven, waerom oock d’inwoonders van’t vee ende bouw haer alleen
geneeren, hebbende gantsch geen veenen. Dit dorp heeft in alle by-een-comsten van
ghemeene saken altijdt de vaorstemme, wordt ghehouden voor een seer oudt dorp,
ende is in eertijden veel grooter gheweest, gelijck verscheyden oude heemsteden ten
westen van ’t selve dorp claerlijck uytwijsen.34

Blijkbaar heeft het dorp zich ooit verder westwaarts uitgestrekt. Dit is niet
verwonderlijk aangezien het vergelijkbaar is met Rijp. Ik sluit daarom niet
uit dat tussen de ‘Swynswei’ (Bexterwerren) en ‘De Geeren’ (Gaerren) ooit
een parochie heeft gelegen waarvan de naam niet is overgeleverd (zie
kleurkatern afb. 14). In dit laaggelegen gebied zijn verschillende vondsten
gedaan die wijzen op voormalige bewoning.35 Tijdens de vervening zijn
hier en in de Kraanlanden (aan de noordzijde in Smallingerland) verschillende huissteden (veenterpjes), waterputten en greppels aangetroffen. De
huissteden en waterputten leverden veel scherfmateriaal op.36 Helaas is
veel van dit materiaal verloren gegaan en nooit gedateerd. Dat wat er nog
van resteert is in het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis opgeslagen
en stamt uit de twaalfde en dertiende eeuw. Recentelijk heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek plaatsgevonden naar de gaafheid
en datering van nog resterende veenterpen in westelijk Opsterland.
Helaas kon het aardewerk in het algemeen niet nader worden gedateerd
dan in de periode van de tiende tot de vijftiende eeuw.37 Meer informatie
geeft het archeologische onderzoek in de Kraanlanden. Even ten noorden
van het hooiwinningsgebied vond in 1976 een opgraving plaats in het
kader van de ruilverkaveling Boornbergum. Het gebied stond bekend als
‘Kloesewier’. De opgravingsresultaten zullen hier niet besproken worden.38
Van belang is dat de nederzetting in de twaalfde of in de loop van de
dertiende eeuw is verlaten vanwege de oxidatie en inklinking van het veen
en de daarmee gepaard gaande vernatting. Uit het bovenstaande kunnen
we concluderen dat eertijds bewoning heeft plaatsgevonden in het gebied
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ten westen van Beets en Boornbergum. Waarschijnlijk zijn deze gebieden
tegen het eind van de twaalfde eeuw of in de loop van de dertiende eeuw
verlaten. Zowel in het gebied van Rijp als ten westen van Beets was vanaf
dit moment permanente bewoning uitgesloten. De gronden leenden zich
nog wel voor hooiwinning in drogere zomermaanden wanneer de landerijen beter toegankelijk waren. Helemaal toen na verloop van tijd het
draagvlak van de bouwvoor werd versterkt door de afzetting van een dun
kleidek.
De hooiwinningsgebieden ten westen van Beets zijn waarschijnlijk eerder
ontvolkt geraakt dan het tegenoverliggende gebied aan de zuidkant van
het Koningsdiep. Of dit consequenties heeft gehad voor de bezitsverdeling
wordt niet duidelijk. De oorspronkelijke bewoners zijn weggetrokken en het
is onbekend of zij later nog wel bezitsrechten in dit gebied konden claimen.
Het eerstgenoemde gebied is later samengevoegd met de parochie Beets.
Frappant genoeg bezaten de kerk van Beets en de pastorie van Beetsterzwaag in 1832 enkele opstrekkende kavels in dit westelijk gelegen gebied.40
Naast Beets en Beetsterzwaag had toen ook de kerk van Wijnjeterp nog
enkele kleine percelen land in eigendom.41 Richten we ons op de Beneficiaalboeken dan blijkt dat geestelijken van Beets, Beetsterzwaag en Wijnjeterp
in 1543 inderdaad over hooilanden ten westen van Beets beschikten, evenals
parochiepriesters uit Olterterp, Ureterp, Siegerswoude, Duurswoude en de
Hemrik (tabel 1).42 Voor het hooiwinningsgebied ten westen van Terwispel
kunnen we constateren dat alleen geestelijken uit Hemrik, Lippenhuizen,
Terwispel, Kortezwaag en Langezwaag hier in 1543 bezittingen hadden.43
Opmerkelijk genoeg concentreert het bezit zich in Polder de Dulf (Muwe
en Dolfft), Brugwarren (Bregewerren), de Wouden (Wolden) en het gebied
tussen Terwispel en de voormalige rivier de Wispel (zie kleurkatern afb.
14). Alleen de vicarieën van Lippenhuizen en Terwispel en de pastorie van
Tabel 1

Parochie
Beets
Beetsterzwaag
Olterterp
Ureterp
Siegerswoude
Duurswoude
Wijnjewoude
Hemrik
Lippenhuizen
Terwispel
Kortezwaag
Langezwaag

Westen van
Beets
x
x
x
x
x
x
x
x

Westen van
Terwispel

Rijp

x
x
x
x
x

x
x
x

Kerkelijk fonds
Pastorie, patroon en vicarie
Pastorie en patroon
Pastorie
Pastorie en patroon
Pastorie
Patroon
Pastorie en vicarie
Pastorie
Pastorie en vicarie
Pastorie, patroon en vicarie
Pastorie
Pastorie en vicarie

Tabel1:
2 Bezit van hooiland van geestelijken in westelijk Opsterland
Tabel
Parochie
Hoornsterzwaag
Jubbega/
Schurega
Oudehorne
Nieuwehorne
Katlijk
Mildam/
Brongerga
Oudeschoot
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Schoter
Uiterdijken

Oosterzee/
Echten

Delfstrahuizen

Oldeholtwolde/
Ter Idzard

Kerkelijk fonds

x

Pastorie

x
x
x
x

x

Pastorie en patroon
Pastorie
Pastorie en patroon
Pastorie

x

x

x
x

x
x

Pastorie, patroon en
vicarie
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Kortezwaag claimden bezit binnen de voormalige parochie van Rijp (tabel
1). Bekijken we het geestelijke bezit per parochie dan kunnen we vaststellen
dat inclusief Beets en Beetsterzwaag acht parochies land in bezit hadden ten
westen van Beets tegenover drie parochies voor het gebied ten westen van
de Wispel.
Of dit iets te maken heeft met de latere ontvolking van Rijp is niet te
zeggen. Opmerkelijk is wel dat de geestelijken aan de zuidzijde van het
Koningsdiep (Terwispel en Lippenhuizen niet meegerekend) hier geen land
in bezit hadden maar juist aan de noordzijde. Wat was er gebeurd met de
geestelijke goederen van de parochie Rijp en de veronderstelde parochie ten
westen van Beets? Nog in 1832 beschikte de pastorie van Langezwaag over
een klein stukje land direct ten oosten van het oud kerkhof van Rijp. Vormde
dit samen met de opstrekkende kavels die de pastorie van Beetsterzwaag,
als dochter van Beets, en de kerk van Beets in bezit hadden, nog relicten
van geestelijke goederen? Hoe zit het met de overige geestelijke goederen
in de hooiwinningsgebieden? Vooralsnog kunnen we enkel concluderen
dat de hooiwinningsgebieden in de loop van de twaalfde of dertiende eeuw
ontvolkt zijn geraakt door oxidatie van het veen en de hiermee gepaard
gaande maaivelddaling. Op deze lage landen werd al snel een dun laagje klei
afgezet. Mijn hypothese is dat deze gebieden al zeer snel gebruikt werden
als extensief hooiwinningsgebied. Oorspronkelijke geestelijke eigendommen
in deze gebieden zijn mogelijk in handen gekomen van dochter- of moederparochies. Verder is aannemelijk gemaakt dat de boerenbedrijven langs de
boven- en middenloop van het Koningsdiep in de late zestiende eeuw en
in de zeventiende eeuw hooi haalden uit afgelegen hooiwinningsgebieden.
De boeren hadden er dus veel voor over om de hooivoorraad aan te vullen.
Het kan zijn dat dit hooi een surplus vormde waardoor ze de veestapel,
en dus hun bedrijf, konden uitbreiden. Een andere mogelijkheid is dat de
aanvulling van de hooivoorraad een bittere noodzaak was. Of dit ook al in
de dertiende eeuw speelde is niet bekend.
Hooi halen nader bekeken: de casus Schoterland
Voor de grietenij Schoterland zijn de gegevens over de geestelijke goederen
uit 1543 niet overgeleverd. Gelukkig is voor deze grietenij in 1580 alsnog
een inventarisatie gemaakt van de pastorie-, patroons-, vicarie-, kosterijen prebendegoederen.44 Zodoende was het voor deze grietenij mogelijk de
hooilanden van geestelijken en kerkelijke fondsen rond 1580 in kaart te
brengen. Een groot verschil met Opsterland is dat de hooilanden verspreid
zijn gelegen in verschillende parochies en grietenijen. Alleen in de Schoter
Uiterdijken is voor genoemd jaar sprake van een bezitsconcentratie. De
overige gebieden waarin geestelijken uit verschillende parochies dan
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hooiland in bezit hebben zijn: Delfstrahuizen, Echten, Oosterzee, Oldeholtwolde/Ter Idzard. Over deze gebieden is zeer weinig informatie voorhanden.
Een datering van de bezitsverwerving is dan ook niet te geven. Voor de
Schoter Uiterdijken zijn alleen enkele globale uitspraken te doen.
Met de Uiterdijken van Schoten wordt een langgerekte, smalle strook
grond bedoeld die is gelegen tussen de parochie van Echten en de rivier
de Kuinder (zie kleurkatern afb. 15). Waarschijnlijk vormt het gebied een
zeer vroege toepassing van het begrip ‘ruimte voor de rivier’. Aan overzijde
van de Kuinder, in Weststellingwerf, ligt de verkaveling haaks op de rivier.
Tijdens hoge waterstanden overstroomden hier de meest westelijk gelegen
landen van alle opstrekken. Deze westelijk gelegen landen waren grotendeels hooilanden. Winterse overstromingen vormden hier dus geen groot
probleem. De verkaveling van Echten volgt de lengterichting van de rivier
de Kuinder. Vanwege de situering van de opstrekken had een overstroming
in Echten een vele grotere uitwerking. Met name voor de meest oostelijke
boeren. Mogelijk is dit de reden dat de opstrekkende verkaveling van Echten
niet direct aan de Kuinder grenst. De boeren gaven de rivier enige ruimte
om buiten haar oevers te treden; vandaar ‘ruimte voor de rivier’. Doordat
het gebied met enige regelmaat overstroomde – de Kuinder was immers
een getijdenrivier – werd een sliblaagje afgezet. Zo vormde zich een bodem
die zeer geschikt was om als hooiland te dienen. Deze hooilanden konden
pas goed geëxploiteerd worden toen de getijdeninvloed was ingeperkt. Dit
is gebeurd met de aanleg van het Schoterzijl. Wanneer deze is aangelegd
is niet bekend. In 1545 wordt er voor het eerst melding van gemaakt.
De twee duikerzijlen werden toen vervangen door een grote zijl. Enkele
decennia later verkeerde deze in desolate toestand en werd een nieuw zijl
gebouwd te Slijkenburg.45 Worp van Thabor en andere kroniekschrijvers
melden dat in 1396 te Schoterzijl een veldslag plaatsvond tussen de Friezen
en hertog Albrecht van Beieren als graaf van Holland.46 Andere kronieken
hebben het over de slag bij Kuinderzijl of plaatsen het gevecht in de buurt
van Oosterzee.47 Kunresijl staat overigen op de kapellenlijst van de SintOdulfusabdij uit 1245; verder vinden we daarop nabijgelegen dorpen als
Kune (Kuinre) en het thans verdwenen Fenehusum (Veenhuizen).48 Waar
Kunresijl precies gelokaliseerd moet worden is onbekend. Het ligt voor de
hand Kunresijl te vereenzelvigen met Schoterzijl, wat overigens niet wordt
gedaan door Antheun Janse, de auteur die als laatste uitvoerig de slag in
kwestie besproken heeft; volgens hem zou de Schoterzijl in 1396 nog niet
bestaan hebben, al is het niet duidelijk waarop hij deze mening baseert.49
Vóór 1545 zijn de Schoter Uiterdijken binnendijks komen te liggen. Uit
de inventarisatie van de geestelijke goederen blijkt dat verschillende geestelijken hooilanden op de Schoter Uiterdijken in bezit hadden (tabel 2). De
stemkohieren, floreenkohieren en het kadaster van 1832 bevestigen dit
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Beetsterzwaag
Olterterp
Ureterp
Siegerswoude
Duurswoude
Wijnjewoude
Hemrik
Lippenhuizen
Terwispel
Kortezwaag 2 9 0
Langezwaag

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

Pastorie en patroon
Pastorie
Pastorie en patroon
Pastorie
Patroon
Pastorie en vicarie
Pastorie
Pastorie en vicarie
Pastorie, patroon en vicarie
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Pastorie
Pastorie en vicarie

Tabel 2
Parochie
Hoornsterzwaag
Jubbega/
Schurega
Oudehorne
Nieuwehorne
Katlijk
Mildam/
Brongerga
Oudeschoot
Nieuweschoot
Rottum
Rotsterhaule/
Sintjohannesga
Rohel
Rotstergaast
Delfstrahuizen

Schoter
Uiterdijken

Oosterzee/
Echten

Delfstrahuizen

Oldeholtwolde/
Ter Idzard

Kerkelijk fonds

x

Pastorie

x
x
x
x

x

Pastorie en patroon
Pastorie
Pastorie en patroon
Pastorie

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

Pastorie, patroon en
vicarie
Patroon
Pastorie, patroon en
vicarie
Pastorie en patroon
Pastorie

Tabel
Tabel2:
3 Bezit van hooiland van geestelijken op de Schoter Uiterdijken
Parochie	
  

Het	
  Friesche	
  
Kerkelijk	
  fonds	
  
Broek	
  
beeld. Dex kerkelijke
fondsen
Boijl
Pastorie
en vicarie van Rotstergaast, Rottum, Haule (als SintNoordwolde Johannesga),
x
Vicarie
Mildam
en Oudeschoot beschikken ook in latere perioden over
Vinkega
x
Pastorie
Uiterdijken.
Dit geldt niet voor de kerkelijke fondsen
Steggerda landerijenxin de Schoter
Pastorie en
vicarie
Peperga
x
Pastorie
en vicarie en Katlijk. De vraag blijft hoe de geestelijken
van Nieuwehorne,
Oudehorne
Blesdijke
x
Pastorie en vicarie
en anderex ingezetenen
Oldeholtpade
Vicarie uit Schoterland hun hooilanden hier verworven
Wolvega
x
Pastorie,
patroon en vicarie
hebben. Gezien
de
geografische
ligging is het vreemd dat de parochie
Sonnega
x
Pastorie

	
  

Echten hier geen bezitsrechten heeft geclaimd. In het Register van de Jaartax
1501 worden de Schoterlandse parochies op volgorde vermeld waarbij
na Rottum en voor Rotstergaast ‘Delserhuysen ende Oldeghae’ worden
genoemd.50 In 1516 zou de kerk van de parochie Oudega door huursoldaten
verwoest zijn tijdens hun tocht over het Tjeukemeer richting Lemmer.51
Gedacht wordt dat deze parochie in de Schoter Uiterdijken was gelegen.52
In 2000 is aan de westzijde van de Kuinder, ter hoogte van Langelille, scherfmateriaal gevonden uit de periode 1250-1350.53 Nader onderzoek is uitgebleven waardoor niet vastgesteld kan worden of we hier daadwerkelijk met
een nederzetting van doen hebben. Een voormalige nederzetting langs de
Kuinder in de Schoter Uiterdijken lijkt wel plausibel. Dit maakt de bezitsverhoudingen nog complexer. Gaat het hier om een oudere nederzetting die
zich langs de Kuinder uitstrekte en mogelijk vanwege vernatting en oxidatie
verlaten moest worden? De parochie Oudega werd in 1501 nog onder
Schoterland geschaard. Zou dit verklaren waarom de Schoterlanders hier
hun rechten konden doen gelden? De veenbodem was sinds de overslibbing
met klei erg geschikt om als hooiland te gebruiken. Helemaal toen de
Schoter Uiterdijken binnendijks was komen te liggen waardoor de landerijen bij vloed niet meer overstroomden. Het belang van dit hooicomplex
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blijkt wel uit de afstand die men moest afleggen om het hooi te halen. De
pastoor van Oudehorne moest al snel een slordige 25 kilometer over land
en/of water overbruggen om zijn hooi naar de wemeplaats te vervoeren.
In Schoterland valt maar één duidelijk hooiwinningsgebied te onderscheiden. Een deel van dit gebied is mogelijk tot 1516 bewoond geweest.
Het blijft de vraag hoe en wanneer de geestelijken en andere ingezetenen
de hooilanden op de Schoter Uiterdijken verworven hebben. Vooralsnog
lijkt het erop dat de ingebruikname van het hooiwinningscomplex hier later
tot stand kwam dan in Opsterland. Het is niet mogelijk om nadere vergelijkingen te trekken. Hoewel we mogelijk – zoals in Opsterland – van doen
hebben met een voormalige parochie is de verkavelingsstructuur sterk
afwijkend.
Hooi halen nader bekeken: de casus Stellingwerf
In 1309 werd het Vollenhoofse kasteel van de bisschop van Utrecht
belegerd door een legertje Friezen, bestaande uit mannen van Stellingwerf,
Schoterland en het dorp Oosterzee.54 De bisschop eiste schadevergoeding
en deed de Stellingwervers en Schoterlanders in de ban. Er mochten geen
publieke kerkdiensten plaatsvinden. De straf had effect want in 1313 volgde
een uitspraak door scheidslieden van beide kanten.55 Uit de oorkonde waarin
deze uitspraak beschreven is, blijkt dat het conflict tussen de bisschop en
de Stelling- en Schoterwervers vooral betrekking had op het bezit en het
gebruik van de hooi- en weilanden in het Overijsselse broekgebied langs
de Linde. De bisschop verweet zijn tegenstanders dat ze landerijen hadden
aangekocht van horigen uit IJsselham zonder dat hij hiervoor toestemming
had gegeven.56 De broeklanden in kwestie lagen voornamelijk ten zuiden van
de Linde en behoorden tot de moederparochies IJsselham en Steenwijk (zie
kleurkatern afb. 16). Oorspronkelijk werden deze landen door de inwoners
van de parochies IJsselham en Steenwijk (Paaslo) als weidegrond gebruikt.
Dat het van origine weidegronden betrof blijkt uit de oorkonde van 1313;
er is duidelijk sprake van prata et pascua.57 Waarschijnlijk zijn de broeklanden pas grootschalig geëxploiteerd als hooiland nadat de Stelling- en
Schoterwervers ze in gebruik namen. Dit vermoeden wordt bevestigd in een
latere overeenkomst tussen Paaslo/IJsselham en laatstgenoemden.58 Vanaf 1
januari tot veertien dagen voor 1 mei (‘meies dage’) mochten zij het vee op
de broeklanden laten weiden.59 Na deze periode werd het vee van de broeklanden gehaald zodat later in het jaar gehooid kon worden.
Al in 1313 blijken de Stelling- en Schoterwervers over hooilanden op
het Friesche Broek te beschikken. De uitspraak voorzag namelijk in de
opmetingen van de landerijen. Maar toen die moest plaatsvinden, kwamen
de Stellingwervers, Schoterlanders en Oosterzeeïngers niet opdagen, met
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als consequentie dat hun een zeer hoge boete door de scheidslieden werd
opgelegd.60 Het conflict is nadien nooit echt bijgelegd. Na bijna een eeuw
van plunderingen, rooftochten en overvallen door beide partijen probeerde
de krachtige bisschop Frederik van Blankenheim in 1408 orde op zaken te
stellen. Dit resulteerde in een overeenkomst, die duidelijk voortbouwde op
die van 1313. Voor alle parochies van Stellingwerf en Schoterland is toen
een bedrag opgegeven dat betaald moest worden, bij wijze van achterstallige pacht op de hooilanden in het Friesche Broek. Daarnaast dienden de
gebruikers van de hooilanden voortaan per pondemaat jaarlijks drie Engelse
sterlingen aan de bisschop te betalen.61 Opnieuw kwamen de Friezen niet
opdagen. Als represaille is de bisschop twee keer met een leger de Linde
overgestoken en heeft daarbij vele huizen geplunderd en verwoest.62 In 1413
kwamen beide partijen weer bij elkaar om onder leiding van scheidsrechters
over vergoeding voor het hooilandgebruik met elkaar te overleggen.63
Besloten werd dat de Stellingwervers, Schoterlanders en Oosterzeeïngers
tegen een bepaald bedrag per oppervlaktemaat hooiland op het Friesche
Broek mochten aankopen van de bisschop. De Schoterlanders hadden toen
nog niet aangegeven of zij hun deel van het hooiland wilden aannemen.
Als zij de landerijen in kwestie in koop wilden verwerven, moesten ze
tevoren samen met de kastelein van Kuinre de ligging ervan aangeven.
Voorts dienden ze nog een boete van twaalfhonderd schilden te betalen.
De Stellingwervers hadden reeds aan voornoemde zaken voldaan.64 In 1423
volgde nog een bevestiging waarin werd aangegeven dat de ‘Vriezen van
Stellingwerff, en van Scoterlant’ de hooilanden hebben afbetaald. Zij waren
nu de rechtmatige eigenaars van de aangekochte hooilanden en zouden dit
bij een aanstelling van een nieuwe landsheer ook blijven.65 Zo leken dan
toch in de loop van de vijftiende eeuw de twisten over het eigendoms- en
gebruiksrecht op de landen in de Friesche Broek beslecht; sindsdien vindt
men de broeklanden alleen nog vermeld in lokale historische bronnen.
Nu is de vraag hoe de eigendommen op het Friesche Broek verdeeld
waren. Uit de boetelijst uit 1408 zou men kunnen opmaken dat boeren
uit alle Stellingwerfse en Schoterlandse dorpen hooiland op het Friesche
Broek bezaten. Dit valt echter niet te constateren in de Beneficiaalboeken.
Alleen de kerkelijke fondsen van Sonnega, Wolvega, Oldeholtpade, Blesdijke,
Peperga, Steggerda, Vinkega en Boijl bezaten hooilanden op het Friesche
Broek.66 Verder beschikte de pastoor van Oudeschoot over eigendommen
aldaar. In 1580 staat vermeld: ‘Noch acht dachmadt hoeijlandes men een
dardepaert, leggende int Vriesche velt…’. Vermoedelijk is dit ‘Vriesche velt’
te identificeren met het ‘Freesenbroeck’. Ook andere oorkonden geven ons
niet meer informatie over de bezitsverhoudingen. In 1320 sloten zeventien
verschillende parochies (kerspelburen) uit de Stellingwerven een overeenkomst met bisschop Frederik van Sierck. Zij verklaarden daarbij alsnog
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Afbeelding 1. De zeventien parochies die in 1320 een overeenkomst aangaan met de bisschop
van Utrecht zijn allemaal, op Boijl na, gelegen tussen de Linde en Kuinder (schuin gearceerd).
De parochie Boijl past niet goed binnen het geografische patroon. De parochies die zich in 1328
aansluiten bij de ‘Frisones van Stellingwarf’ zijn horizontaal gearceerd. Bron: HISGIS, Friese
parochiegrenzen

te willen voldoen aan de in 1313 gestelde eisen (afb. 1).67 Behalve Boijl
zijn deze parochies allen ten noorden van de Linde gelegen. Van deze
zeventien parochies hadden alleen de kerkvoogden en parochiepriesters
van Boijl, Sonnega, Wolvega en Oldeholtpade in 1543 bezit in de broeklanden. Acht jaar later sloten twaalf parochies zich aan bij de Frisones van
Stellingwarf.68 In een uitgebreide beschouwing beargumenteert Vries dat het
hier zeven Ooststellingwerfse en vijf Weststellingwerfse dorpen betrof (afb.
1).69 Vijf van deze parochies (Noordwolde, Vinkega, Steggerda, Peperga en
Blesdijke) beschikten in 1543 over hooiland in het Friesche Broek (tabel 3).
De vraag is waarom zij niet in de oorkonde uit 1320 genoemd worden. Het
is immers onwaarschijnlijk dat ze hun hooilandbezittingen in de Kop van
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Tabel 3
Parochie	
  

Tabel 3: Bezit van hooiland
van geestelijken in het
Friesche Broek

Boijl
Noordwolde
Vinkega
Steggerda
Peperga
Blesdijke
Oldeholtpade
Wolvega
Sonnega

Het	
  Friesche	
  
Broek	
  
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kerkelijk	
  fonds	
  
Pastorie en vicarie
Vicarie
Pastorie
Pastorie en vicarie
Pastorie en vicarie
Pastorie en vicarie
Vicarie
Pastorie, patroon en vicarie
Pastorie

	
  

Overijssel pas na 1328 hadden verworven. Mogelijk zijn in 1320 alleen de
parochies genoemd die zich reeds van het bisdom hadden afgescheiden,
ongeacht of zij over hooilanden op het Friesche Broek beschikten. Hiermee
lijkt de oorkonde uit 1320 – en later ook de boetelijst van 1408 – een
afspiegeling te geven van de territoriale indeling. Met andere woorden,
de parochies werden communaal en op basis van een territoriale indeling
beboet. Niet iedere parochie had fysiek bezit op het Friesche Broek.
Wanneer we de bezittingen van kerkelijke fondsen op het Friesche Broek
geografisch bezien, dan ontdekken we meteen dat zij allemaal georiënteerd zijn geweest op de Linde (afb. 2). Binnen de Linde-ontginningsgroep
hadden alleen de kerkelijke instellingen van de dorpen Nijetrijne, Oldetrijne
en Elsloo geen hooilandbezittingen op het Friesche Broek. De twee eerstgenoemde dorpen beschikten zelf over een groot areaal hooiland. Dit zou
kunnen verklaren waren zij geen eigendommen op het Friesche Broek
hadden. De overige parochies met hooiland op het Broek liggen verspreid
langs de midden- en bovenloop van de Linde. Waarschijnlijk hadden de
agrarische bedrijven ook hier te maken met een tekort aan hooi. Vooralsnog
kan niet verklaard worden hoe de kerkelijke fondsen de bezittingen hebben
verworven. Het is echter zeer opmerkelijk dat geen enkele kerkelijke
instelling – uit een dorp ontgonnen vanuit de Kuinder – over bezittingen op
het Friesche Broek beschikte, met uitzondering dan van Oudeschoot.
De strubbelingen om de hooilanden op het Friesche Broek zullen voor
een deel van de Stellingwervers de hoofdreden zijn geweest om in 1309
het bisschoppelijk kasteel te Vollenhove aan te vallen. Ervan uitgaande dat
deze onenigheden al even hebben gespeeld kunnen we de ingebruikname
van deze hooilanden in ieder geval aan het einde van de dertiende eeuw
plaatsen. Hiermee vormen deze historische gegevens een waardevolle
aanvulling op de datering van het archeologische materiaal in Opsterland.
Vooralsnog is niet op microniveau gekeken naar de bezitsverhoudingen op
het Friesche Broek. Wel bleek dat alleen kerkelijke fondsen van dorpen langs
de Linde hier over eigendommen beschikten. Hoe zij deze eigendommen
hebben verworven is onduidelijk. Ook weten we niet precies in welk deel
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Afbeelding 2. De parochies waarvan de kerkelijke fondsen in 1543 hooilanden op het Friesche
Broek in bezit hebben zijn horizontaal gearceerd. Het is opmerkelijk dat deze parochies allemaal
op de Linde zijn georiënteerd. Bron: HISGIS, Friese parochiegrenzen

van het Friesche Broek de hooilanden waren gelegen.70 Een nader onderzoek
naar laatmiddeleeuwse grondverkopingen zou meer inzicht kunnen geven.
Door de geografische spreiding van de eigenaren in kaart te brengen kunnen
nadere uitspraken worden gedaan over de oorspronkelijke bezitsverhoudingen.
Conclusie
De zestiende- en zeventiende-eeuwse agrarische bedrijven langs de bovenen middenloop van de Kuinder, het Koningsdiep en de Linde hadden
gemiddeld genomen een tekort aan hooiland. Het beekdal was hier te
smal en stroomopwaarts werd geen rijke sliblaag afgezet. De boeren waren
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genoodzaakt hooi van elders aan te voeren. De grote afstand die zij moesten
afleggen om bij deze hooilanden te komen zegt veel over de importantie van
deze landerijen. Het tekort aan hooi gold ook voor de patroons-, pastorieof vicariezates. Om de hooivoorraad aan te vullen hadden geestelijken uit
oostelijk gelegen parochies benedenstroomse hooilanden in bezit. De
hooiwinning op deze westelijke gelegen hooiwinningsgebieden blijkt geen
zestiende-eeuwse ontwikkeling te zijn. De hooiwinningscomplexen in
Opsterland en de Kop van Overijssel werden aan het eind van de dertiende
eeuw al als zodanig geëxploiteerd. Het is niet mogelijk gebleken de
ingebruikname van hooilanden in de Schoter Uiterdijken nader te dateren.
Ook blijkt het onduidelijk hoe de kerkelijke instellingen de hooilanden
hebben verworven. Alleen in de Stellingwerven zijn de eigendommen
van kerkelijke instellingen op het Friesche Broek te koppelen aan een
afgegrensde geografische eenheid, namelijk de parochies die van oorsprong
vanaf de Linde in ontginning zijn genomen.
Het uitkomen van de nieuwe editie van de Beneficiaalboeken vormde de
aanleiding om dit onderzoek aan te pakken. Bij een eerste oriëntatie bleek
al snel dat de problematiek omtrent de hooiwinningsgebieden diverse
aspecten omvat die niet alleen met gegevens uit Beneficiaalboeken te
belichten zijn. De nieuwe bevindingen betreffen vooral een scherpere
datering van het hooi halen stroomafwaarts. In een vervolgonderzoek
zouden meer thema’s aangesneden kunnen worden. Interessant om te
bestuderen lijkt allereerst de relatie tussen de agrarische veenontginningsbeweging van de elfde en twaalfde eeuw en de vorming van permanente
nederzettingen in de dertiende eeuw.71 Het opschuiven van de bewoning is in
deze periode ten einde gekomen; mogelijk hangt dit samen met een omslag
in de agrarische bedrijfsvoering. Dit proces kan aan de hand van de ontwikkeling in boerderijplattegronden worden gevolgd.72 Een andere factor die
mogelijk veel invloed heeft uitgeoefend, is de daling van het maaiveld en het
veranderende natuurlijke landschap. Welke consequenties heeft deze daling
gehad op het areaal wei- en hooiland dat elke boer tot zijn beschikking had?
Hoe meer we daarover te weten komen, hoe meer zicht we krijgen op de
‘push- en pullfactoren’ voor de ingebruikname van de hooilanden. Verder
is het belangrijk een diepgaande bezitsreconstructie door te voeren om
de oorspronkelijke verdeling van de hooilanden te achterhalen. Tot slot
dienen parallellen bestudeerd te worden in vergelijkbare gebieden, bijvoorbeeld met de randveenontginningen in Drenthe, waarover al veel bekend is
door onderzoek van Bieleman en Elerie.73 Pas dan kunnen we gefundeerde
uitspraken doen over de betekenis van de hooiwinningsgebieden voor de
agrarische bedrijfsvoering.
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Fryslân (Leeuwarden 2008) 206-230.
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tot Heden. Geschiedenis van het dorp Een (Bedum 2008) 82-125.
Snitser recesboeken 1490-1517, 2 dln., M. Oosterhout (ed.) (Assen 1960).
Spahr van der Hoek, J.J., ‘De ald-fryske pastoar as troud man en as boer’, in
Earebondel ta de tachtichste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes (Bolsward 1950) 182-190.
Spahr van der Hoek, J.J., ‘Verdeling van het landschap’, in: J.P. Bakker (red), A.
Bohmers en
Spahr van der Hoek, J.J., Boven-Boornegebied. Rapport betreffende het onderzoek
van het Lânskip-genetysk Wurkforbân van de Fryske Akademy (Drachten 1961)
170-196.
Spahr van der Hoek, J.J., en O. Postma, Geschiedenis van de Friese landbouw, 2 dln.
(Drachten 1952).
Spek, Th., en D.G. van Smeerdijk, Verdwenen venen in Schoterland. Een veldbodemkundig en paleoecologisch onderzoek van spitsporen, veengreppels en hoogveenresten bij Oranjewoud en Katlijk (Zuidoost-Friesland) (Wageningen 2001).
Spek, Th., Het Drents esdorpenlandschap: Een historisch-geografische studie
(Wageningen 2004).
Steller, W., Das altwestfriesische Schulzenrecht (Breslau 1926).
Stemcohieren 1640 en 1698. 6 dln (Leeuwarden 1700); Stemcohieren 1640 en 1728 3
dln. (Leeuwarden 1730). Zie ook: www.hisgis.nl, Fryslân, laag ‘stemkohier’.
Szabó-Bechstein, B., ‘“Libertas ecclesiae” vom 12. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts. Verbreitung und Wandel des Begriffs seit seiner Prägung durch Gregor VII.’,
in: J. Fried (red.), Die abendländische Freiheit vom 10. zum 14. Jahrhundert. Der
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(Dokkum 1938).
Theissen, J.S., Centraal gezag en Friesche vrijheid. Friesland onder Karel V (Groningen
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de Late Middeleeuwen’, in: Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België
(Leuven 1968) 48-134.
Veenstra, H.W., RAAP-rapport 2769. Onderzoeksgebied De Gearen in de noordwestelijke hoek van Opsterland, gemeente Opsterland; archeologisch vooronderzoek: een
bureau- en inventariserend veldonderzoek naar 19 mogelijke laatmiddeleeuwse
huisterpen (Weesp 2013).
Verbeek, K., Broekbeslag. De geschiedenis van de broeklanden in de voormalige
gemeente Oldemarkt (Oldemarkt 2000).
Verhoeff, J.M., De oude Nederlandse maten en gewichten (tweede druk, Amsterdam
1983).
Verhoeven, G., ‘De middeleeuwse kerkpatrocinia van Friesland. Een inventaris’,
Fryske Nammen 8 (Leeuwarden 1989) 23-52.
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1550-1750’, in: W.N. Parker en E. Jones (red.), European peasants and their markets
(Princeton 1975) 238-268.
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economy and society in the Low countries (middel ages-19th century) in light of the
Brenner debate (Turnhout 2001) 67-84.
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52-64.
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De Ovend 6 (2012) 3-8.
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schrijftaal door het Nederlands (tot 1580) (Leeuwarden 1993).
Vries, O., Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering
(Leeuwarden-Utrecht 2007).
Wal, M. van der, en C. van Bree, Geschiedenis van het Nederlands (vijfde, bijgewerkte
druk, Houten 2008).
WFT = Wurdboek fan de Fryske Taal / Woordenboek van de Friese Taal, 25 dln.
(Leeuwarden 1984-2011).
Winsemius, P., Chronique ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (Franeker
1622).
WNT = Woordenboek der Nederlandse Taal.
Woltjer, J.J., Friesland in hervormingstijd (Leiden 1962).
Worp van Thabor: Kronijken van Friesland J.G. Ottema (ed.) (Leeuwarden 1850).
Worp van Thabor: Worperi Thaborita, Chronicon Frisiae Libri tres. J.G. Ottema (ed.)
(Leeuwarden 1847).
Worst, D., Agrarische veenontginningen in oostelijk Opsterland (900 – 1700 AD). Een
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interdisciplinair onderzoek naar de natuurlijke landschapsopbouw, de nederzettings- en ontginningsgeschiedenis en het agrarische landgebruik langs de boven- en
middenloop van het Koningsdiep (Master Thesis Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen 2012)
Zijlstra, S., Het geleerde Friesland – een mythe? Universiteit en maatschappij in
Friesland en Stad en Lande ca. 1380-1650 (Leeuwarden 1996).
Zijlstra, S., Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in
de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum 2000).
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Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis
en Cultuur / Keninklik Frysk Genoatskip foar
Skiednis en Kultuer
185ste verslag, over het jaar 2013

B E SC H ER MV R O U W E H . M. P R I N S E S B E ATR I X

Het bestuur
Het bestuur kwam in het verslagjaar acht keer in vergadering bijeen. Er werd
één algemene ledenvergadering gehouden.
Op 25 oktober 2013 moest het bestuur afscheid nemen van het medebestuurslid drs. Tjebbe T. de Jong. Hij overleed na een kort ziekbed. De Jong
heeft bijna twee zittingstermijnen als bestuurslid de belangen van het
Genootschap gediend. Als publicist was hij met name betrokken bij de
uitgaven van het Genootschap en de website. Het Genootschap is hem veel
dank verschuldigd voor zijn inzet gedurende zijn bestuurslidmaatschap.
De bestuursleden dr. P. Hemminga en mevr. drs. H.F. van der Palm waren
in 2013 definitief aftredend. Beiden hebben de volle zittingsperiode van twee
termijnen volgemaakt. Als nieuwe bestuursleden werd aan de Algemene
Ledenvergadering voorgesteld te benoemen: mevr. drs. A. Hellinga en
mevr. mr. R. Bremer. De ledenvergadering ging unaniem akkoord met deze
voordracht en benoemde beide dames tot bestuurslid van het Koninklijk
Fries Genootschap. De heer Spanninga, sedert 2012 bestuurslid en vicevoorzitter, volgde de heer Hemminga op als voorzitter.
Voorzitter Hemminga stond in de ledenvergadering stil bij de inzet van
mevrouw Van der Palm voor het Genootschap. De nieuwe voorzitter Spanninga
bedankte de heer Hemminga voor zijn inzet voor het Genootschap.
Eind 2013 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dr. Hotso Spanninga
Drs. Meindert Seffinga
Drs. Dirk van der Bij
Lourens Oldersma
Drs. Jan Folkerts
Mevr. drs. A. Hellinga
Mevr. mr. R. Bremer

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid

tussentijds aftredend in 2016
tussentijds aftredend in 2015
definitief aftredend in 2016
definitief aftredend in 2014
definitief aftredend in 2015
tussentijds aftredend in 2017
tussentijds aftredend in 2017
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Fries Museum en stichting Kanselarij
Het nieuwe Fries Museum werd op 13 september 2013 door H.M. koningin
Máxima geopend, na een periode van meer dan een jaar waarin de collectie
van het museum en dus ook grotendeels van het Genootschap niet was te
zien.
In het nieuwe Fries Museum heeft men gekozen voor een presentatie
gericht op Fryslân. In de ledenvergadering heeft de algemeen directeur
van het Fries Museum, mevr. drs. S.M. Bak, een toelichting gegeven op de
nieuwe wijze van presenteren. Het museum gaat niet voor ‘blockbusters’
met veel materiaal van buiten de eigen collectie, maar wil zo veel mogelijk
eigen collectie-onderdelen presenteren.
Voorafgaand aan de opening van het nieuwe Fries Museum zijn de
afspraken over de vrije toegang van de leden en hun gezin tot het museum
opnieuw bevestigd. Het is een herbevestiging van de afspraken zoals die in
1973 al waren gemaakt tussen museum en Genootschap.
Provinciale Staten van Fryslân hebben in hun vergadering van 26 juni
2013 geld beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw museumdepot
voor de vier provinciale musea en Tresoar. De afgelopen jaren hebben de
musea en Tresoar veel tijd gestoken in onderzoek naar de haalbaarheid
van een dergelijk depot en de mogelijkheden. Uiteindelijk ligt er een plan
van eisen voor een duurzaam depot gebaseerd op ervaringen van musea
in Denemarken. In dit zogenaamde Deense depotconcept wordt de depotruimte niet verwarmd of gekoeld middels installaties. De ervaringen in
Denemarken zijn goed en het levert, mits de vochtigheidsgraad goed wordt
geregeld, geen schade op aan de museale objecten. De verwachting is dat
eind 2015 het nieuwe depot opgeleverd zal worden. Dan kan de collectie van
het Genootschap niet in presentatie in het museum te zien is onder optimale
omstandigheden worden bewaard. De verhuizing naar het nieuwe depot kan
mogelijk wel leiden tot een herbezinning op de totale collectie in de zin wat
voor museale bewaring in aanmerking komt en wat eventueel niet. Mochten
er collectie-onderdelen voorgedragen worden voor afstoting dan zal dat aan
de ledenvergadering van het Genootschap voorgelegd worden.
In het verslagjaar was er nog geen zicht op ontwikkelingen rond het
Eysingahuis. De stichting Kanselarij, eigenaar van het pand, probeert een
herbestemming te vinden voor de gebouwen aan de Tweebaksmarkt. Het
bestuur heeft zijn zorgen geuit over de onderhoudstoestand van het Eysingahuis.
Administratieve activiteiten
De administratie van het Genootschap werd bijgehouden door Hilda
Dekkinga, die een dagdeel in de week kantoor hield in het oude gebouw
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van het Fries Museum aan de Tweebaksmarkt. Eind 2013 heeft mevrouw
Dekkinga een werkplek gekregen bij Tresoar. De ledenadministratie wordt
uitgevoerd door Abonnementenland, die ook de automatische incasso van
de contributie regelt.
Legaten en erfenis
In het verslagjaar werd een legaat ontvangen van ‘tante Lena’. Omdat de
penningmeester vermoedde dat hier sprake was van een foute boeking, heeft
hij het nodige in het werk gesteld om de afzender te achterhalen. Uiteindelijk
is dat gelukt en bleek het inderdaad te gaan om een onjuiste overboeking. De
penningmeester heeft het bedrag vervolgens teruggestort.
Van diverse personen ontving het Genootschap een gift, in totaal werd
€ 115 aan giften ontvangen.
Lezingen
Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering heeft mevr. mr.dr. H. de
Jong een lezing gehouden met als titel: ‘Dr. Henricus Popta en zijn rechtspraktijk’. Aan de hand van enkele voorbeelden uit het archief van het Hof van
Friesland liet zij zien hoe zij een beeld kon schetsen van de rechtspraktijk
van de beroemde advocaat die in Marsum een vrouwengasthuis stichtte.
Excursies
Er zijn in het verslagjaar geen excursies geweest.
Fryslân en de Vrije Fries
De ervaringen met de uitgave van het historisch tijdschrift Fryslân zijn
positief. Het tijdschrift verschijnt op tijd, is zeer gevarieerd, fraai geïllustreerd
en ziet er zeer verzorgd uit. Zowel redactie als uitgever doen goed werk. In
het verslagjaar was er nog geen helder zicht op het effect van het blad voor
de ledenwerving en hoeveel bladen er in de losse verkoop verkocht worden.
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Fries Museum werd
een dubbeldik nummer van Fryslân uitgegeven. Voor dit nummer heeft het
bestuur extra middelen ter beschikking gesteld. Verder werd deze uitgave
gesubsidieerd door de Kingma-stichting.
De redactie van De Vrije Fries onderging in het verslagjaar enkele wijzigingen. Het lukte de nieuwe redactie om in 2013 het jaarboek aan het eind
van het jaar bij alle leden in de bus te laten vallen.
Financiën
De contributie werd per 1 januari 2013, overeenkomstig het besluit in de
ledenvergadering van 2012 verhoogd naar € 42,50 per jaar.
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Voor de openingstentoonstelling van het Fries Museum heeft het bestuur
€ 2500 beschikbaar gesteld. Aan het blad ENSAFH werd een éénmalige
subsidie van € 2000 verstrekt voor de uitgave met een specifiek literair
historisch inhoud. Aan de organisatie Sirkwy is een subsidie van € 1250
toegezegd voor een symposium rond klassiekers in de Friese Literatuur, ‘Alde
Meuk’. Voor de uitgave van het onderzoek van de heer Betten naar ‘De Fries’
stelde het bestuur een garantiesubsidie beschikbaar. Van het fonds ‘Hora
Siccama van de Harkstede’ is een subsidie toegezegd van € 10.000 voor een
onderzoek naar de relatie van Eise Eisinga met Engelse wetenschappers.
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Over de auteurs
Henk Bloemhoff is gepensioneerd hoofddocent Nederlands NHL (UAS) en gaf
colleges algemene en historische taalkunde. Daarnaast was hij onderzoeker
aan de RUG, hoofd wetenschap IJsselacademie en streektaalfunctionaris bij de
Stellingwarver Schrieversronte. Hij schreef o.m. het Stellingwarfs Woordeboek
(4 dln.), promoveerde op de generatieve (mor)fonologie van het Stellingwerfs
(1991) en werkte mee aan de reeks Taal in Stad en Land (2002/2004), het
Handboek Nedersaksische Taal- en Letterkunde (2008) en Language and Space.
An International Handbook of Linguistic Variation Volume 3: Dutch (2013).
Momenteel is hij gastonderzoeker bij de Fryske Akademy.
Gunar Reinaut Boon (Leeuwarden 1987) is historicus bij de gemeente
Súdwest-Fryslân en maakt in die gemeente deel uit van de commissie
Naamgeving. Hij studeert tevens geschiedenis aan de Noordelijke
Hogeschool van Leeuwarden en is als gids verbonden aan Heringa-State
ofwel het Poptaslot te Marssum. Ook is hij enkele jaren redacteur geweest
van het historische tijdschrift Scripta Periodica.
Ph. H. Breuker (Schingen 1939) publiceert op het gebied van de Friese taal,
literatuur en geschiedenis. Zijn Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875 (Leeuwarden 2014) staat op het punt van verschijnen.
Ben Broos (1944) is kunsthistoricus. Hij promoveerde in 1977 op Rembrandt
Studies en was van 1986 tot 2001 (hoofd)conservator van het Mauritshuis
in Den Haag. Hij publiceerde over verschillende Hollandse meesters
(Rembrandt en zijn leerlingen, Vermeer). In 2012 verscheen van zijn hand de
biografie Saskia, de vrouw van Rembrandt. (bpjbroos@ziggo.nl)
Matthijs Droog (Leeuwarden 1977) studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde zijn Master in 2014. Was werkzaam als
journalist bij onder meer het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant.
Hij is sinds 2011 docent Geschiedenis aan het Praedinius Gymnasium in
Groningen. (m.droog@praedinius.nl)
Karel F. Gildemacher werkte vele jaren in het onderwijs als manager en voordien
als leraar biologie, aardrijkskunde, geschiedenis en Fries. Hij promoveerde
in 1993 op een naam- en historisch-taalkundig onderzoek naar historische
Friese waternamen. Van 2002 tot 2007 was hij als naamkundige aan de Fryske
Akademy verbonden voor een onderzoek over terpnamen. Hij publiceerde
verscheidene boeken, brochures en artikelen, voornamelijk op naamkundig,
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historisch-geografisch en cultuur-historisch terrein. Hij is redacteur van de
Nieuwe Encyclopedie van Fryslân voor geografie en waterstaat.
Hans (D.J.) Huisman volgde een opleiding tot bodemkundige aan de
universiteit Wageningen (1993). In 1998 promoveerde hij op onderzoek aan
de chemische samenstelling van de Nederlandse ondergrond. Van 1998 tot
en met 2002 werkte hij als onderzoeker en projectleider bij het geochemisch
laboratorium van TNO – NITG/Rijks Geologische Dienst. In 2003 begon
hij als senior onderzoeker bodem en degradatie bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Hier is zijn belangrijkste taak het doen van onderzoek ten
behoeve van bescherming en instandhouding van archeologie. Sinds 2009
geeft hij daarnaast onderwijs aan de faculteit archeologie van de universiteit
Leiden. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Afdeling Instandhouding,
Postbus 1600, 3800 BP, Amersfoort, h.huisman@cultureelerfgoed.nl)
Merijn Knibbe (1960) studeerde economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1993 promoveerde hij op een studie naar de
productie van de Nederlandse landbouw, 1851-1950. In 2006 publiceerde
hij een boek over de lange termijn ontwikkeling van de productiviteit van
de Friese landbouw (1505-1830). Hij heeft gewerkt bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek en de Rijksuniversiteit Groningen en is tegenwoordig
docent aan de Hogeschool Van Hall-Larenstein en als ‘fellow’ verbonden aan
het Noordelijk Agronomisch Historisch Instituut. Hij woont in Leeuwarden.
(Merijn.Knibbe@wur.nl)
J.A.E. (Jan) Kuys (1952) is senior onderzoeker en universitair docent bij de
leerstoelgroep Oude en Middeleeuwse Geschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoeksterrein omvat kerkelijke instellingen in
laatmiddeleeuws Noordwest-Europa, instellingen van het hertogdom Gelre
en de middeleeuwse geschiedenis van de steden Arnhem en Nijmegen. Hij
publiceerde o.a. Kerkelijke organisatie in het middeleeuwse bisdom Utrecht
(Nijmegen 2004) en Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse
bisdom Utrecht (Hilversum 2014). Verder is hij redacteur van het Biografisch
Woordenboek Gelderland en de Bijdragen en Mededelingen ‘Gelre’.
Geert Mak (1946) is auteur van onder andere Hoe God verdween uit Jorwert,
Een kleine geschiedenis van Amsterdam, De eeuw van mijn vader en In
Europa. Hij groeide op in Leeuwarden, studeerde rechten en sociologie aan
de Universiteit van Amsterdam en was redacteur van De Groene Amsterdammer en NRC/Handelsblad. Jarenlang maakte hij buitenlandreportages
voor de VPRO-radio en specialiseerde zich met name in stads- en plattelandsproblematiek. Van 2000 tot 2003 bekleedde hij de Wibaut-leerstoel
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voor grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam
waaruit onder andere de essaybundel De Goede Stad voortkwam. Vanaf 2005
is hij, deels, weer woonachtig in Friesland. Zijn boeken verwierven diverse
binnen- en buitenlandse prijzen en zijn vertaald in meer dan twintig talen.
Peter van der Meer (Pijnacker 1958) studeerde geschiedenis aan de
Universtiteit Leiden en is als onderzoeksmedewerker en informatiespecialist verbonden aan de Fryske Akademy. Eén van zijn taken aldaar is het
verzorgen van bronnenpublicaties en tekstedities, zoals bijv. Opkomst en
ûndergong fan in boerebedriuw ûnder Achlum (2001), Skoalmasters yn
Fryslân, 1600-1950 (website Fryske Akademy, 2008) en De Beneficiaalboeken
van Friesland, 1543 (met Hans Mol, 2013). (pvdmeer@fryske-akademy.nl)
J.A. (Hans) Mol is onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis
aan de Fryske Akademy in Leeuwarden en bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen aan de Universiteit Leiden.
Behalve over Friese geschiedenis publiceert hij regelmatig over het klooster
en de geestelijke ridderorden in de Nederlanden. Verder is hij betrokken
bij de ontwikkeling van een historisch GIS infrastructuur voor Nederland.
(hmol@fryske-akademy.nl)
Paul N. Noomen was tot 2014 als medewerker nederzettingsgeschiedenis
verbonden aan de Fryske Akademy. Momenteel is hij daar werkzaam als gastonderzoeker. Hij publiceert over de middeleeuwse geschiedenis van de Friese
landen, waarbij de adel, het parochiewezen en vroegmiddeleeuwse domaniale
structuren zijn bijzondere aandacht hebben. (pnoomen@fryske-akademy.nl)
Bertil (B.J.H.) van Os is senior onderzoeker anorganische materialen en
hoofd van het laboratorium bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
te Amersfoort. Hij is opgeleid als geoloog (geochemie, universiteit van
Utrecht). Na zijn promotie in de mariene geochemie heeft hij gewerkt bij
de Rijks Geologische Dienst en TNO aan de geochemie van de Nederlandse
ondergrond. Hij werkt sinds 2007 als wetenschappelijk medewerker bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en doet onderzoek ten behoeve van
het behoud van archeologische resten in situ.
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Afdeling Instandhouding, Postbus
1600, 3800 BP, Amersfoort, b.van.os@cultureelerfgoed.nl)
Otto Derk Jan Roemeling (Beetsterzwaag 1937) studeerde economie en
rechten te Groningen en was directielid/lid Raad van Bestuur van het Medisch
Centrum Leeuwarden. Hij publiceerde over genealogische en historische
onderwerpen, in het bijzonder betreffende Drenthe en Groningen, en promo-
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veerde in 2013 te Leiden bij prof. dr J.A. Mol op het proefschrift Heiligen en
Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór
1600.
Marcus Roxburgh volgde een opleiding in product design (Sheffield Hallam
University 1993). Na een carrière van 15 jaar als ontwerper en projectleider
besloot hij om zich professioneel te richten op de archeologie. In 2010
studeerde hij af aan de universiteit van York. In 2011 ging hij naar Leiden om
een tweede Mastertitel te verkrijgen (2013), en om zijn interesse in vroegmiddeleeuwse artefacten verder te ontwikkelen. Hij is momenteel bezig
met onderzoek naar op de organisatie van de productie van Nederlandse
vroegmiddeleeuwse artefacten van koperlegeringen. (Universiteit Leiden,
Faculteit Archeologie, Leerstoelgroep Romeinse en Middeleeuwse archeologie, Reuvensplaats 3-4 2311 BE, Leiden. Findingthepast@hotmail.co.uk)
Suzanne Rus (1990) studeerde in 2013 cum laude af als kunsthistoricus
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar masterscriptie droeg de titel: ‘Het
album amicorum van Wybrand de Geest. Een uniek kunstenaarsalbum als
blijvende herinnering aan een reis naar Rome’. Tijdens de Master ‘Conservator in opleiding’ liep ze zes maanden stage bij het Fries Museum en
werkte vervolgens nog zes maanden als projectmedewerker. Gedurende
deze periode ondersteunde ze de conservator met de voorbereidingen van
twee tentoonstellingen en verschillende publicaties naar aanloop van de
opening van het nieuwe Fries Museum. Op dit moment werkt ze tijdelijk als
projectmedewerker voor CODART, een internationaal netwerk voor conservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst.
Dennis Worst (1986) volgde de opleiding Bos- en Natuurbeheer in Velp en
vervolgens de master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. In 2012 studeerde hij cum laude af. Zijn masterscriptie was
gericht op de middeleeuwse agrarische veenontginningen in de gemeente
Opsterland. Momenteel doet hij promotieonderzoek bij de Fryske Akademy
naar hetzelfde thema alleen dan voor geheel Zuidoost-Friesland. Tijdens
zijn opleiding heeft hij gewerkt bij het Kenniscentrum Landschap van de
Rijksuniversiteit Groningen en bij het archeologisch adviesbureau RAAP in
Drachten.

a
Rectificatie De Vrije Fries 93 (2013)
Op p. 8 in de vorige jaargang is de naam van oud-redactielid Joke Corporaal
onjuist vermeld. De redactie biedt haar verontschuldigingen hiervoor aan.
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