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BONIFATIUS' LEVENSEINDE IN HET LICHT DER OPGRAVINGEN
Drs. H. HALBERTSMA

De plaats

Overbekend mogen de gebeurtenissen wel heten waaraan
Dokkum zulk een trieste vermaardheid in de historie te danken
heeft.
Een stroom van geschriften, in verband met het Bonifatius-jaar
1954 verschenen, heeft ons nog weer herinnerd aan de figuur,
die een onbekend stadje, hoog in het verre, nevelige Friesland,
voor al de komende eeuwen in het licht van zijn schijnsel zou
plaatsen. Geschriften, welke intussen niet alle vragen vermochten
te beantwoorden welke er rijzen, zodra men zich nader gaat
verdiepen in hetgeen er op de vroege ochtend van de 5de juni
754 te Dokkum eigenlijk geschiedde.
Te Dokkum. Maar staat het wel vast dat Bonifatius te Dokkum
de dood vond? Willibald, die kort na het jaar 754 Bonifatius'
leven beschreef, noemt Dokkum niet eens, doch vertelt alleen
dat Bonifatius en zijn gezelschap overvallen werden in het
tentenkamp, opgeslagen aan de oever van de Boorne, een stroom
welke Westergo van Oostergo scheidde: 1
„Postquam igitur fidei, ut praediximus, per Fresiam inhixeret splendor et felix sanctis
huius vitae adpropinquaret finis, iam quidam secus ripam fluminis quod dicitur Bordne,
quod est in confinibus eorum, qui rustica dicuntur lingua Ostor- et Westeraeche, suorum
tantum stipatus clientum numero, erexit tentoria."

Willibald's beweringen over de plaats van het martelveld heeft
menige onderzoeker in verlegenheid gebracht. Enerzijds kon men
toch moeilijk volhouden dat Dokkum ooit aan de Boorne had
gelegen, anderzijds de banden tussen Bonifatius en Dokkum niet
loochenen.
De onbekende auteur van de Vita Altera schrijft immers dat
Bonifatius te Dokkum de dood vond. Hij maakte er zelfs een
reis voor naar Friesland en werd aan een hoog-bejaarde vrouw
voorgesteld, die van het gruwelijke schouwspel getuige was
geweest:2
1 Vita Bonifatii auctore Wülibaldo; Vitae sancti Bonifatii, ree. W. Levison, SS Rer.
Germ. in usum schol., Hannoverae 1905, p. 48—49. Over Bonifatius' sterfdatum, vgl.
F. Flaskamp, Das Todesjahr des hl. Bonifatius; Hist. Jahrb. XLVII, 1927, p. 473 ss.
en de daar aangehaalde literatuur.
2 Vita Altera, l.c, p. 73.
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„Michi autem in eadem regïone sciscitanti de eo, si quid scribere possem, relatum
est adhuc superstitem esse quandam mulierem, sed iam valde decrepitam, que
iureiurando asserebat, se decollationi militis Cliristi fuisse presentem, dicebatque, quod,
cum gladio feriendus esset, sacrum ewangelium codicem capiti suo imposuerit, ut sub
eo j'ctum percussoris exciperet eiusque presidium haberet in morte, cuius lectionem
dileserat in vita. Perempti sunt autem et discipuli eius cum eo in loco qui Dockinga
dicitur, ubi postea in honore tanti martirii constructa est basilica nobilis, îuxta quam
fons aque dulcis emanat, cum alibi per totam regionem illam salse et amare sint aque."

Daar Willibaid Friesland niet uit eigen aanschouwing kende
dient men de Vita II in dit opzicht hogere waarde toe te kennen
dan de Vita I. Wel weet Willibaid nog mede te delen dat de
gedachteniskerk, de „basilica nobilis", gebouwd boven het martelveld, op een heuvel kwam te verrijzen welke men tot dit doel
opzettelijk had opgeworpen opdat het bouwwerk mitsgaders de
„servorum Dei habitatio", het priesterhuis, voor overstromingen
gevrijwaard zouden zijn:3
, , . . . . quod in loco, ubi quondam pretiosus sancti martyris effusus esset sartguis, cum
consilio plebis atque ingentis partis populi Fresonum structura cuiusdam tumuli propter
immensas ledonis ac malinae inruptiones, quae diverso inter se ordine maris aestum
oceanique cursum, sed et aquarum diminutiones infusionesque commovent, ab imo in
excelsum usque construeretur; super quem denique ecclesiam, sicut postea gestum est,
exstruere cogitabant ac servorum Dei habitationem in loco eodem collocare."

Ook Willibaid was op de hoogte van de „fons", welke in dit
verzilte land van zulk een betekenis was. Hij schrijft dat deze
bron, waaruit zoet water opwelde, op wonderlijke wijze ontdekt
werd nadat iemand met zijn paard onverhoeds was weggezakt.
Dit geschiedde tijdens het opwerpen van de heuvel, toen de
militaire bevelhebber Abba, die namens koning Pippijn het
onderhavige gebied bestuurde, de werkzaamheden in ogenschouw
kwam nemen en met zijn geleide te paard om de terp heenreed: 4
„ . . . . turn demum unus, Domino miserante, qui officium praefecturae secundum
indictum gloriosî regis Pippini super pagum locumque ilîum gerebat et princeps ipsius
erat operis, nomine Abba, sumptis secum collegis, equum ascendit, ac, circumagrato colle
tumuloque inspecto, repente cuiusdam caballus pueri ex inproviso, tantum pedibus terrae
inpressis, ruinae penitus casuram temptabatur, anterioribusque humo infixis cruribus,
volutabatur, donec hii, qui agiliores solertioresque extiterant, discensis suis praepropere
caballis, equurn terrae inherentem extraherent.
Sed stupendum statim ac spectaculo dignum bis qui aderant ostensum erat miraculum:
et limpidissimus extra consuetudinem illius terrae fons, mirae suavitatis gustu indulcatus,
prorumpebat et per incognitos penetrans meatus profluebat, ut rivus iam maximus esse
videretur, Quo obstupefacti miraculo, exultantes atque alacres domum reversi, ea quae
viderunt plebibus devulgarunt."

De schrijver der Vita II maakt van dit wonder geen gewag
doch meent dat de bron door Bonifatius was geslagen:5
3 L . c , p. 5 6 - 5 7 .
4 L . c , p. 57.
5 L . c , p. 73.
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„Et ferunt hunc fontem a Bonifacio inventum et sanctificatum esse ideoque tanta
dulcedine insignitum et potationi cunctorum satis accommodum."

In ieder geval lag de bron „iuxta basilicam", naast Bonifatius'
gedachteniskerk.
Bron, heuvel en kerk, alles te Dokkum gelegen, ogenschijnlijk
zou over de plaats van een en ander geen twijfel behoeven te
bestaan. Toch heeft een gezaghebbend geleerde als P. Norberto
Backmund, O.Praem., deze in 1952 nog weer geuit. Hij zoekt
alles buiten Dokkum, zij het in de naaste omgeving en beschouwt
de, inmiddels afgegraven terp, waarop tot aan het jaar 1580 het
Praemonstratenser vrouwenklooster „Marienberg" stond, als de
heuvel, onder toezicht van Abba opgeworpen. 6
Nieuw was deze opvatting geenszins. In 1865 had de oudheidkundige Westerhoff zich reeds in gelijke zin uitgelaten, waarbij
het uitgangspunt de nog steeds bestaande, nimmer opdrogende
„dobbe" vormde, sinds mensenheugenis juist buiten Dokkum te
vinden, aan de zuidelijke oever van het Dokkumer Diep. Op de
oudste plattegrond van Dokkum, in 1562 door Jacob van Deventer
getekend, ziet men deze vijver duidelijk aangegeven (afb. 1). De
gedachte lag voor de hand dat dit de „fons" uit Abba's dagen
was terwijl men de 750 m ten oosten daarvan gelegen kloosterterp — eveneens op Van Deventer's kaart afgebeeld — als de
„tumulus" diende te beschouwen waarvan Willibald rept.T
Inderdaad heeft de „dobbe" van oudsher een belangrijke rol
in de watervoorziening van Dokkum gespeeld terwijl deze voor
de talrijke bierbrouwerijen, welke dit stadje voorheen telde,
onmisbaar was. In 1672 werd er zelfs, met het oog op onverhoopte
inundatien, van stadswege een ringdijk omheen gelegd.8 De vijver
is bovendien niet aan menselijk ingrijpen te danken, in tegenstelling met de wel degelijk door mensenhand tot stand gekomen,
« P. Norberto Backmund, O. Praem., Monasticon Praemonstratense; Straubing, II, 1952,
p. 238.
7
R. Westerhoff, Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provinciën Groningen en Friesland; Groningen 1865, aantekening 179, p. 2 6 6 - 2 6 7 :
„Dirks (Koophandel der Friezen, p. 68) denkt dat de Fetse-pomp, zijnde eene oude put
of eene bron op het kerkhof te Dokkum, dezelfde zal zijn als waarover wij thans
handelen, doch dit is eene dwaling, daar onze bron, die wij zelve gezien hebben (de
Bonifaciusbron genaamd) zoowel als de heuvel (nu de berg Sions genaamd) beide op
eenigen afstand buiten Dokkum gelegen en nog wel bekend zijn, behoorende, naar wij
meenen, de terp, die vier bunders groot is, thans in eigendom aan zekere Mejufvrouw
De Vries te Dokkum."
8 E. J. Kooi, Geschiedenis van het Fonteinland; Bonifatius' Marteldood, 7 5 4 - 1 9 5 4 ;
Dokkum 1954, p. 3 2 - 3 3 .
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tot aan haar afgraving tot 6 m hoogte reikende kloosterwierde.
Nu heeft P. Backmund zijn betoog trachten te staven met een
verwijzing naar bepaalde bodemvondsten, bij deze afgraving
geborgen. Geheel ten onrechte beweert deze Witheer evenwel
dat deze vondsten bewezen zouden hebben dat de kloosterterp
inderdaad eerst in het Karolingische Tijdvak tot stand zou zijn
gekomen! Van Giffen, die sinds 1910 op de afgraving toezag,
maakt melding van een Merovingisch grafveld, dat zowel de
resten van begraven personen bevatte als met crematies gevulde
urnen. 9 Nadien doken nog enige andere vondsten op, welke Van
Giffen's indruk, dat het hier een terp betrof, welks grondslagen
vóór de 8ste eeuw waren gelegd, bevestigden. 10
Maar ook de geschreven geschiedbronnen pleiten tegen Backmund's opvattingen. Wij kennen namelijk de naam van deze
nederzetting, eer er van een nonnenklooster sprake was: Waltheim.
De naam Waltheim raakte in onbruik doch de betekenis van
deze „villa" ten tijde van Bonifatius blijkt uit de belangrijke
schenkingen, nog in de 8ste eeuw in dit dorp gedaan aan het
door Bonifatius in 744 aan de Fulda bij Marburg gestichte
Benedictijnenklooster.
Het betreft hier de overdracht van minstens vier hoeven,
geschonken door Wolfraban, Nohtleib, Rudolf en Ramolt.11
Schenkingen, welke niet alleen „grazen lands", „boum terrae",
behelzen doch tevens de bijbehorende opstallen, gebruiksrechten
en lijfeigenen met hun kroost, „cum omnibus possessionibus et
familiis", „cum domibus edificiis et mancipiis", „quicquid in
terminis eiusdem ville".

9 A. E. van Giffen, Die Fauna der Wurten; Leiden 1913, Tafel II, nrs 13, 15 en 16.
10
P. C. J. A. Boeles, 108ste Verslag van het Friesch Genootschap van Geschied-,
Oudheid- en Taalkunde, 1936, p. 46.
1
1 L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland; 's-Gravenhage, I,
1866, p. 5 ss. (gedrukt naar Dronke, Traditiones et Antiquitates Fuldenses, Fulda 1844).
12
T. E. Teunissen, Hwet to sizzen fen „Walters gersdam", ît Beaken, II, 1940,
p. 155—157, zocht, getroffen door benamingen als „Waltershemrik", „Waltersloane" en
„Walterstille", de „villa Waltheim" benoorden het zanddorp Wouterswoude, zonder
nochtans op de gedachte te komen de toch zo nabij gelegen kloosterterp als het gezochte
dorp aan te wijzen.
De naam Wouterswoude (1482: „Walterswald") is klaarblijkelijk van „Waltheim" afgeleid. Evenals het aangrenzende Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude betreft
het hier kolonistendorpen uit de 11de—12de eeuw, die hun inwoners betrokken uit de
reeds eeuwen eerder in cultuur gebrachte kweldergebieden verder noordwaarts. Voor een
nadere beschrijving dezer dorpen, die tezamen met het, aanvankelijk tot de Driesumer
terp beperkte, zanddorp Driesum de „Dokkumer Wouden" uitmaakten, vgl. T. E. Teunissen, De Dokkumer Walden; Kollum 1938.

Wumkes.nl

9
De ligging van deze „villa Waltheim" wordt nader aangeduid
als „in pago Ostrache" dan wel „in pago Tockingen".12 Toch
wordt de „villa Waltheim" wel degelijk onderscheiden van
„Tochingen" zelf, blijkens het uit de 10de eeuw daterende
inkomstenregister van abt Hadamar. Deze vermeldt namelijk uit
„Waltheim" twee sikkels te ontvangen, daarentegen dertig
en een half pond uit „Tochingen", „ubi scs Bonifacius passus
est".13
Vermoedelijk laten de beide omschrijvingen „in pago Ostrache"
en „in pago Tochingen" zich met elkaar rijmen door aan te nemen
dat „Waltheim" in een gedeelte van Oostergo gelegen was, dat
vanuit Dokkum werd bestierd. 14
De grietenij Dantumadeel, waarbinnen het voormalige „Waltheim" thans ligt, is een rechtsgebied dat eerst in de loop der
14de eeuw tot enige zelfstandigheid kwam terwijl de benoorden
het Dokkumerdiep gelegen grietenijen Oost- en West-Dongeradeel
hun naam zelfs aan Dokkum hebben ontleend. 15
De anonymus der Vita II spreekt bovendien van de „locus,
qui Dockinga vocatur" — het stadje zelf — in tegenstelling met de
„pagus Tochingen" der schenkingsregisters, het rondom gelegen,
gelijknamige bestuursdistrict.
Wij houden er ons mede van overtuigd dat „Waltheim"
een kerk bezat en tot de oudste parochies van Oostergo
behoorde. Dit valt namelijk op te maken uit een stuk,
opgesteld in het jaar 1332, wanneer er om offergaven
wordt gevraagd ten behoeve der „novae capellae in mon-

!3 F. Buitenrust Hettema, Friese Plaatsnamen, tegeîijk een bijdrage tot de oude aardrijkskunde van Friesland; Nomina Geographica Neerlandica, IV, Leiden 1889, p. 233 ss.
Ten onrechte heeft Hettema, op het voetspoor van Van den Bergh en Andreae, verondersteld dat met „Waltheim" het dorp Oudwoude in Kollumerland zou zijn bedoeld.
P. Sipma, De namme Dokkum, It Beaken, XVI, 1954, p. 125 ss., heeft zich, zij het
aarzelend, bij deze opvatting aangesloten.
14
Het grondgebied van Oostergo wordt sinds de 15de eeuw ingenomen door de grietenijen Oost- en West-Dongeradeel, Ferwerderadeei, Dantumadeel, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Tietjerksteradeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem en Smallingerland.
Van deze rechtsgebieden behoren Kollumerland, Rauwerderhem en Smallingerland tot de
jongste afsplitsingen terwijl Oost- en West-Dongeradeel eertijds één bestuursdistrict uitmaakten.
De alzo overblijvende 6 districten waren weer in twee groepen verdeeld, de Noorderen Zuider „Nyoghen", welke hun naam ontleenden aan de negen afgevaardigden — uit
ieder „deel" drie — die het bestuur vormden.
Vgl. M. P. van Buijtenen, De Leppa; Dokkum 1944, p. 12 ss., met overzichtskaartje
t.o. p. 18.
i= T. Hoekema, Fan Dokkum en Dongeradiel; Fryske Plaknammen, XI, 1958, p. 8—9.
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tibus Stae Mariae ecclesiae Sti Stephani prope Dockem".16
Voorwaar een zonderlinge omschrijving voor een Praemonstratenser kloosterkerk! Een aan Maria gewijde kapel viel te verwachten doch een „ecclesia Sti Stephani" bovendien? Dit kan
toch bezwaarlijk iets anders geweest zijn dan de oude dorpskerk
van Waltheim, naderhand bij het nonnenklooster „op de berg"
geïncorporeerd. De aard van de patroon — Sint Steven — past
goed bij een dorp als Waltheim, dat reeds zo vroeg zulke nauwe
banden met Fulda onderhield.
Des te meer mag het ons verwonderen van een bizondere
verering der kloosterzusters voor Bonifatius niets te vernemen.
In tegenstelling met hetgeen er in Dokkum op dit gebied in de
Witherenabdij te aanschouwen viel. Schotanus schrijft er in 1664
op onderhoudende wijze over:17
„Daer ter plaetse was een hoochte ofte Wier, voortijden opgeworpen teghen 't
opwateren der Zee ende op de selve was 't vleck ghesticht. Op een seecker plaetse
van desen heuvel, boudemen een clooster tot ghedachtenis der martelisatie van den
Heylighen Man en men was beducht om versch ende soet water voort Clooster.
Pipyns (des Franschen Conincks) Stadthouder, teghenwoordigh zijnde, sat te peerde,
ende besichtighde de plaets. 't Stampen der hoef-ysers ende voeten van 't peerdt opende
een Fonteyn. Dit is even so waerachtigh, als dat na' et schryven der poëten aen den
berg Helicon in Boeotia door 't vliegende peerdt Pegasus de fonteyn Hippocrene zij
ontsloten. De Hippocrene van Doekum is in de Stadt aen ende op 't Kerckhof; oock
is een fonteyn buyten de Stadt, die de Brouwers met goedt water dient, 't Is vreemdt,
datmen so overvloedighe Fonteynen in dese Provincie niet en vindt als tot Doekum. Dat
en geeft evenwel gheen fasticheyt tot bewys van desen fabel."

Nu was er bijkans reeds een eeuw verstreken sinds het verbod
tot openlijke uitoefening der R.K. eredienst eer Schotanus' werk
van de pers kwam. De Bonifatiusabdij had in 1572 ernstig geleden
bij de „Waalse Furie", waarbij de abdijtoren tot vesting had
gediend terwijl het klooster in 1580 andermaal aan een plundering
werd blootgesteld, gevolgd door gedeeltelijke afbraak. In 1588
werd de abdijkerk met de grond gelijk gemaakt zodat er nadien
nog slechts de abdijtoren restte benevens een gedeelte van het
kloosterpand mitsgaders de parochiekerk, welke naast de abdij16 G. Colmjon, Register van oorkonden, die in het charterboek van Friesland ontbreken
tot het jaar 1400; Leeuwarden 1884, no. 227.
De meervoudsvorm „montes" houdt wellicht verband met de omstandigheid dat naast de
eigenlijke kloosterterp nog een kleinere heuvel lag; beide worden door Van Deventer
afgebeeld.
De floreencohieren van het jaar 1640 maken onderscheid tussen „groot berg by Doccum"
en ,,kleine berg by Doccum".
1 7 Chr. Schotanus, Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie
end de Lauwers e t c ; Franeker 1664, fol. 2 4 9 - 2 5 0 .
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kerk stond en aan de Calvinisten was overgedragen. Niettemin
weet Schotanus ons nog het een en ander over de gebruiken in
het Roomse Dokkum te vertellen:
„By oudts was Dockum seer vermaerd door de reliquien van S.Bonifaes: jaerlijcks
aldaer besocht inden omganck van veele duysenden van menschen, die derwaerts te
saemen lieepen uyt kracht vant overgeloof. Men toonde de plasse vant hooft van
S.Bonifaes, met de brooden, die in Steen waren verandert."

Ook het klooster buiten de stad op de berg gold als een
pelgrimsoord bij uitstek. Hier was het echter niet Bonifatius, doch
Maria, die de pelgrimscharen tot zich trok;
„Ontrent een half ure gaens ten zuyd-oosten van Dockum lach een Uythof van
't Clooster Sion, van Bagynen, genaemt Sions-bergh. Hier plachmen omt clooster in
Processie, een wassen Marien-beeld, om te draghen op Palmsondach: met wonder toeloop van menschen so datter dickwils te Dockum gheen brood noch bier voor de
menichte was te bekomen. Men offerde ten principaele was ende vlas. Daer op hadmen
een spreeckwoord: Onse Lieve Vrouwe van ter Bergh heeft alsoo lief vlas als gaem."

Winsemius, die zijn wetenschap in 1622 te boek stelde, is
minder uitvoerig dan Schotanus doch vat het voornaamste bondig
samen:18
„Binnen dese Stadt is oock ter eeren des Martelaers Bonifacij sekeren Clooster vande
Reguliers ordre gestift, twelck daerna die vande ordre der premonstreyten, aen sich
getrocken hebben, binnen welcke Convent de springende Fonteyn-wateren (even als oock
buyten de Stadt, alwaer de Bom is) haer tot desen dage noch sien laten. Desen Bom
oft Fonteyn hebben die vande Stadt grooten dienst van om versch Water te halen, en
is seer goet Water voor Brouwers ende de gheheeîe Burgerye die het ghebruycken."

Winsemius onderscheidt derhalve de buiten de stad gelegen
„Born" van de „Fonteyn", welke binnen het klooster in de stad
gevonden werd terwijl hij er evenmin als Schotanus twijfel over
laat bestaan dat de Dokkumer abdij — en niet het vrouwenklooster
buiten de stad — iets met Bonifatius te maken had.
Naar Winsemius' „Fonteyn" is liet straatje „Bij de Fetse"
genoemd, in de noord-oostelijke hoek van het voormalige abdijterrein. Men treft aldaar nog een monumentale pomp aan, bekroond met een zandstenen, uit het eerste kwart der 18de eeuw
daterende tuinvaas terwijl de zijmuur van het tegenover gelegen
hoekhuis versierd is met een gevelsteen, vermeldende „DIT IS
DE FETZE-FONTEYN - ANNO 1712". De Friese voornaam
Fetse is van Bonifatius afgeleid.
Van meer belang zijn echter de mededelingen welke Cornelius
18

P. Winsemius, Chronique ofte Historische geschiedenisse van Frieslant etc.; Franeker
1622, Beschrijvinghe der Steden.
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Kempius over Dokkum en Bonifatius' verering aldaar heeft nagelaten.
Kempius sleet zijn kinderjaren in Dokkum en bleef de stad
zijner vaderen een warm hart toedragen, ook al moest hij als
trouw Katholiek de wijk nemen zodat hij in 1587 als balling in
Groningen stierf. Hij vertelt ons ondermeer het een en ander over
de beide kerken, „in uno coemiterio constructas, unam Sancto
Martino, et alteram Sancto Bonifacio dicatam" en houdt het er
voor dat de abdij boven de plaats staat, waar Bonifatius en de
zijnen gemarteld werden. 19 Thans door de Witheren bewoond,
ging deze stichting terug op een vestiging van Reguliere Kanunniken, wier levenswijze eenmaal door Willibrord en Bonifatius
was gevolgd:20
„Est autem hodie in loco illi ubi St.Bonifacius ram suis socijs est passus martyrium,
nobilis extructa Ecclesia cum Monasterio adiuncto, quod olim Canonicos Regulares
tenuisse crediderunt, eo quod S.Willebrordus primus Episcopus Traiectensis, cum suis
socijs, & S.Bonifacius annis tredecim cum eo ante Episcopatum suum, & multi Episcopi
Traiectenses, multo tempore post eos in habitu & regula Canonicorum Regularium
Traiecti in Monasterio degerunt."

Kempius beweert vervolgens dat het Dokkumer klooster, „haud
multum post mortem S.Bonifacij" gesticht, vanuit Utrecht werd
bevolkt en het alleroudste van Friesland was. Hij beroept zich
hiertoe op Marcellinus' „Vita S.Suidberti", waarbij een brief was
opgenomen van Rixfried, zevende bisschop van Utrecht en gericht
aan Liudger, de eerste bisschop van Munster. Een brief, welke
onder meer de volgende zinsnede bevatte:
,,nos in nostro Monasterio Frisiae in pago Dockum, in quo B.Bonifacius secundus
Traiectensis Ecclesiae Episcopus cum quinquaginta duobus fratribus martyrium pertulit."

Kempius is echter het slachtoffer geweest van bedrog — de
„Vita S.Suidberti" is namelijk een vervalsing, waarmede de abt
van het door Suidbert op het Rijneilandje Kaiserwerth gestichte
klooster in 1473 werd beetgenomen.
Kempius had van deze „Vita" kennis kunnen nemen nadat het
geschrift in 1508 te Keulen was gedrukt doch de Jesuieten
Brower en Gretser uitten er ais eersten hun twijfel over terwijl
de Bollandist Henschen aantoonde dat de Vita niet kon zijn wat
19

C. Kempius, De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae e t c ; Coloniae Agrippinae
1588, p. 119.
20 Idem, p. 2 9 5 - 2 9 8 .
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zij voorgaf: een geschrift van Marchelm, een van Willibrord's
gezellen.21
Thans weten wij wie de ware schrijver is geweest: Dirck
Franckenzoon Pauw, in 1416 te Gorinchem geboren en kanunnik
van het St Maartenskapittel aldaar, 22
Diekamp had in 1881 het pad gebaand voor deze ontmaskering
doch meende dat ook Pauw zelf het slachtoffer van misleiding
was geweest omdat een der handschriften van de onderhavige
Vita uit het laatst der 14de- of het begin der 15de eeuw dateerde.
Hetgeen naderhand onjuist gebleken is.23
Over de juiste toedracht van het bedrog tasten wij in onzekerheid. Vast staat dat Pauw in 1463 een reis naar Keulen heeft
gemaakt, teneinde een onderzoek in te stellen naar de relieken
van St Apollinaris, bewaard in enige kerken te Keulen, Düsseldorf, Remagen en Siegburg. Men meende te Gorinchem eveneens
relieken van deze heilige te bezitten, hetgeen Pauw inspireerde
tot het schrijven van een verhandeling. 24 In Keulen kan hij vernomen hebben dat men op Kaiserwerth het gemis van een „Vita
S.Suidberti" pijnlijk gevoelde, hetgeen de aanleiding zal hebben
gevormd er achteraf een samen te stellen, op grond van hetgeen
over Suidbert te lezen viel in Beda's werken, de Vitae van Liudger
en Gregorius, de Passio S.Frederici en andere geschriften.
Bruch neemt aan dat Pauw in 1472 Friesland heeft bereisd
en daar de laatste hand aan het bedrog legde. In ieder geval
liet hij zijn vervalsingen — de „Vita sancti Zwiberti" alsmede de
„canonizacio sancti Zwiberti" — vergezeld gaan van twee notariële
verklaringen, opgesteld door de notaris Nycolaus Claeuwairt en
gedateerd 24 october 1472 achtereenvolgens 1 februari 1473.
Volgens deze verklaringen — de woonplaats van de notaris blijkt
niet — zouden de beide stukken afschriften behelzen van twee
21
Ch. Brower, Sidera illustrium et sanctorum virorum, qui Germaniam praesertim
magnam olim gestis rebus omarunt; Moguntiae 1616, p. 89 ss.
J. Gretser, De Eystettensis ecclesiae divis tutelaribus; Ingolstadii 1617, observ. I, c. 9.
G. Henschen en D. Papenbroch, Acta Sanctorum Martii; Antverpiae 1684, I, p. 67 ss.
22 A. Hulshof, Bijdragen en Mededelingen Hist. Genootschap, XXXV, 1914, p. 128 ss.
O. Oppermann, Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, XIX, 1900, p. 296 ss.
J. Romein, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving in de middeleeuwen;
Haarlem 1932, p. 219 ss.
H. Bruch, Supplement op bovenvermeld werk, Haarlem 1956, p. 68 ss.
23
W. Diekamp, Die Fälschung der vita sancti Suidberti; Hist. Jahrbuch der GörresGesellschaft, 1881, p. 272 ss.
2* Theodericus Franconis, De translationibus reliquiarum corporis s. Apollinaris; gedrukt
als aanhangsel achter Damasius' Historia divi Apollinaris Antiocheni, Coloniae 1526 (niet
vermeld bij Romein).
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andere, buitengewoon oude handschriften, de notaris door Pauw
getoond.
Wij gaan op deze, niet onvermakelijke historie in omdat de
Dokkumer abdij er een belangrijke rol in speelt. Pauw zou de
oude handschriften namelijk te leen hebben bekomen van de
Dokkumer kloosterling Arnoldus filius Zigeri:25
„habens et tenens in manibus suis quendam librum papireum, quem muitis instancüs
posita firma caucione remittendi mediante hon. et rel. viro domino et fratre Arnoldi
fiïio Zigeri, fratre conventuali monasterii s.Bonifacii in Dockem."

Het betrof hier niets minder dan een door Marcellinus eigenhandig geschreven „Vita S.Suidberti":
„in plerisque locis et foliis ruinam, fracturam et scissuram passus fertur seu verius
ferebatur, conscriptis et compilatus fuit a s.Marcellino."

Het titelblad vertoonde voorts het volgende opschrift:
„Liber sancti Marceilini presbyteri et confessoris de vita sancti Zwiberti gloriosi
episcopi et confessoris egregiique predicatoris gentilium per eundern sanctum Marcellinum
propria manu conscriptus" — Ex monasterio Dockem ex Frisia orientali."

De abt van Kaiserwerth moest zich met afschriften van de
beide handschriften tevreden stellen aangezien het Pauw niet was
toegestaan de originele mede te brengen. Het tweede manuscript
bevatte namelijk ook de pseudo-brief van bisschop Rixfried,
waarin te lezen stond dat het reeds bisschop Alberik's wens was
geweest, Marcellinus' autograaf nimmer buiten de muren van het
Dokkumer klooster te brengen. 28
Pauw heeft eer van zijn werk gehad want in 1689 wijst het
kapittel onthutst de beschuldiging, door de Bollandisten geuit,
dat de Vita vals zou zijn, van de hand.2T
Er is wel beweerd, doch nimmer bewezen dat Pauw zijn
bedrieglijk spel met de abt van „Kaiserwert" niet onbaatzuchtig
heeft gespeeld. Veeleer dient echter te worden aangenomen dat
het voor Pauw inderdaad een spel is geweest, waarbij hij zich
voldoende door het welslagen beloond zal hebben geacht. Daar
de inhoud van zijn maaksel uiteindelijk op andere, authentieke
teksten was gebaseerd zal hij zich van dit bedrog amper bewust
25 Hulshof, L a , p. 128 ss.
26 De pseudo-brief van bisschop Rixfried benevens het „antwoord" van bisschop Liudger
vindt men afgedrukt bij S. Muller Fzn en A. C. Bouman, Oorkondenboek van het Sticht
Utrecht; I, Utrecht 1920, p. 51 ss. Deze tekst is nauwkeuriger dan de passages, overgenomen door Kempius.
27 Diekamp, l . c , p. 282.
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zijn geweest — Marcellinus had een dergelijk werk immers kunnen
schrijven!
Ongetwijfeld is ook de naam „Arnoldus filius Zigeri" gefingeerd,
al schijnt Bruch het niet uitgesloten te achten dat Pauw Dokkum
inderdaad heeft bezocht. De aanduiding „ex Frisia oriëntale" is
wel zulk een typisch „Hollands" begrip dat dit in een Fries
klooster nimmer gebezigd kan zijn. Dokkum lag echter ver genoeg
van Kaiserwerth om navraag te kunnen risqueren.
Wel kan men uit deze historie opmaken dat in Pauw's dagen
ieder ontwikkeld man bij voorbaat gaarne aannam, juist in het
Dokkumer klooster iets te kunnen vinden wat op het eerste
hoofdstuk uit de Noord-Nederlandse kersteningsgeschiedenis betrekking had. Een aansporing temeer, de spade in het kloosterterrein te steken.
*

*

*

De voorbereiding
Het stadje doet zich thans voor als een door brede grachten
omsloten, onregelmatige vijfhoek, waarvan het vestingsachtige
karakter duidelijk spreekt.
Bleek ons de betekenis van het stadje als bestuursmiddelpunt
reeds in het Karolingische tijdvak, ook gedurende de latere
middeleeuwen, eigenlijk tot in een zeer nabij verleden wist het
zijn overwicht, niet minder als marktplaats, over een uitgestrekt
gebied te behouden, waarbij men slechts rekening diende te
houden met de invloedssfeer van de stad Leeuwarden enerzijds,
de stad Groningen anderzijds.
Dokkum dankte deze gunstige omstandigheden in de eerste
plaats aan haar ligging — een samenvloeiingspunt van getijdewateren, welke zich met het Dokkumer Diep verenigden tot een
brede stroom. Een stroom, welke in verbinding stond met de
Scholbalg in de Lauwerszee en Dokkum voor de grootste schepen
van weleer toegankelijk maakte (afb. 1).
Het Dokkumer Diep verdeelt de oude stad in twee wijken
waarvan de noordelijkste vanouds de grootste en belangrijkste is
geweest. Tot 1583 toe trok het zoute water twee maal daags aan
Dokkum voorbij om zich bewesten de stad te verliezen in het
netwerk van prielen en slenken, dat de bovenloop van het Diep
voedde. In 1583 werd het Diep, in verband met Dokkum's nieuwe
vestingswerken, in het hart van de stad door een keersluis af-
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gesloten zodat Dokkum toch zeehaven bleef. In 1729 kwam
hieraan een einde door de bouw van de ook nu nog in werking
zijnde Dokkumer Nieuwe Zijlen.28
Tot 1729 toe is men derhalve in Dokkum op hoge zeestanden
voorbereid geweest. Beide stadsdelen, aan weerszijden van het
Diep, besloegen de flanken van een kunstmatige verhevenheid
waarvan de noordelijke thans tot 6.71 m boven N.A.P. oprijst,
de zuidelijke tot 3.14 m. Het beloop der straten en watergangen
onderging de eeuwen door v/einig verandering, met uitzondering
van de wijzigingen welke het gevolg waren der in 1582—1583 tot
stand gekomen stadswallen en grachten, die belangrijk afweken
van de oude, in 1525 geslechte en in 1572 slechts deels herstelde
verdedigingswerken. 29
Op de oude vogelvluchtkaarten, in het bizonder de kaart van
Van Deventer (afb. 1), zien wij een belangrijk gedeelte van de
noordelijke stadshelft ingenomen door het in 1562 nog aanwezige
St Bonifatiusklooster met zijn kerkhof, tuinen en hoven. Daarbinnen ontwaart men twee, naast elkaar staande kerken, waarvan
de noordelijke aanzienlijker schijnt dan de zuidelijke en bovendien een dwarsschip bezit. Ook de toren van eerstgenoemde kerk
maakt een veel forsere indruk dan die van de andere (afb. 2).
Daar de kleinste kerk, hoe onderkomen ook, nog steeds bestaat
— in tegenstelling met de in 1588 afgebroken, grootste kerk —
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Fig. la.
Vroeg-middeleeuwse, gouden vingerring,
opgehaald uit de Dokkumer Ee,
Oudheidkamer Dokkum.
Tekening G. J. de Vries.

5

5CM

Fig. lb.
Specimina van laat-middeleeuwse, bronzen
vingerringen, voorzien van de inscriptie
„S. BONEVASIUS" en op verschillende
plaatsen in Friesland gevonden.
Fries Museum Leeuwarden — Oudheidkamer
Dokkum.
Tekening G. J. de Vries.

28 K. A. Rienks en G. L. Walther, Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân; Bolswert
1954, I, Tekst, p. 75 ss.; II, Atlas, p. 25 ss.
29 Ch. C. van der Vlis, Dokkum als vestingstad; It Beaken, XVI, 1954, p. 155-157.
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viel het derhalve niet moeilijk de plek aan te wijzen, waar het
klooster eenmaal stond — het tegenwoordige Marktplein.
Nu waren er bij het afgraven der vele terpen in Dokkum's
naaste omgeving dan wel bij het slatten van sloten of andere
gelegenheden talrijke aanwijzingen verkregen op grond waarvan
kon worden vastgesteld dat dit gebied — een door de zee afgezette, door ontelbare geulen doorsneden reeks van kwelders —
reeds vóór het begin der jaartelling door een bevolking van veehouders in bezit was genomen. Vondsten uit later eeuwen ontbraken al evenmin, waarbij een enkele, zoals de gouden ring uit
de Dokkumer Ee, het vroege Christendom in herinnering bracht.
Daarnaast ontbraken ook niet de getuigen van een Bonifatiusverering in de vorm van bronzen pelgrimsringen, die men waarschijnlijk te Dokkum kon kopen (fig. la en b).
Dokkum zelf stelde de onderzoekers in dit opzicht evenwei
teleur. Weliswaar bevat de Dokkumer Oudheidkamer een schat
van curiosa, voor en na uit
de Dokkumer stadsterp opgedolven, doch deze bepalen
zich alle tot de late middeleeuwen of nog dichter bij
ons liggende perioden. De
op zichzelf uiterst zeldzame,
tinnen sierschijf, welke vermoedelijk tot een 16de
eeuwse lijfdracht behoorde,
moge het karakter van deze
vondsten illustreren (fig. 2).
Voorts had men bij de
bouw van het nieuwe postFig. 2.
kantoor, aan het zuidelijke
16de eeuwse, tinnen sierschijf, te Dokkum
uiteinde van de Breedstraat,
gevonden. Oudheidkamer Dokkum.
alsmede bij
graafwerken
Tekening G. J. de Vries.
voor het stadhuis, kunnen
waarnemen hoe het Dokkumer Diep oudtijds aanzienlijk breder was geweest dan sinds
1583, waarbij de Lange Oosterstraat de voortzetting geweest
scheen te zijn van de zeedijk, gelegd langs de noordelijke oever
van het Dokkumer Diep.
Deze bevindingen stemden overeen met Kempius' beschrijving
van de stad Dokkum, waarin de tegenwoordige Hoogstraat de
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taak van „forum" vervulde. Hier ook, op de hoek van de Lange
Oosterstraat, verrees het „olde" raadhuis, dat tevens tot waag
diende. Het „publicus domus", „speciem peninsulae praebens",
dat het „forum" beheerste: „satis amplum et oblongum, magnificus
et preciosis aedibus ornatum". 30
In 1572 werd het oude stadhuis dusdanig toegetakeld dat de
vroede vaderen tijdelijk hun intrek in de abdij moesten nemen.
Na het herstel bleef men echter naar een ruimere behuizing
omzien, totdat men in 1610 verhuisde naar het „Blaeuhuis" aan
de Zijl, voordien door jonker Unia bewoond en in 1607—1609 tot
de kern van het tegenwoordige stadhuis verbouwd. 31
Voor onze begrippen wel een zeer eng „forum", deze smalle,
van zuid naar noord steil oplopende Hoogstraat! De huizen
stonden bovendien in vroeger eeuwen nóg dichter op elkaar dan
thans, hetgeen in 1949 gebleken is.
In genoemd jaar werd namelijk een riool door de Hoogstraat
gelegd, waarbij men op de resten van houten huizen stiet, welker
rooilijnen ten naaste bij samenvielen met de huidige stoepranden.
Voorts doorgroef men minstens twee oudere straatplaveisels,
bestaande uit mosselschalen en schelpen. Bepaald geen overbodige weelde, als regen- of spoelwater zijn weg terpafwaarts
zocht!
De rioleringssleuf stak niet diep genoeg om ook de onderste
lagen van de stadsterp te bereiken terwijl van de gelegenheid
— helaas — geen gebruik werd gemaakt, daartoe alsnog een
opzettelijke poging te doen. Een antwoord op de vraag, hoe oud
Dokkum was werd aldus niet verkregen. Wél kon worden vastgesteld dat de stadsterp zich in niets onderscheidde van een
normale Friese wierde en allengs op volle hoogte moest zijn
gekomen, getuige de grote hoeveelheden turfas, plantenresten,
mest, aardewerkscherven en andere verontreinigingen der bij de
ophoging gebezigde aarde. De in één keer, op last van koning
Pippijn opgeworpen „tumulus" kon dit toch moeilijk zijn.
Men had eigenlijk ook niet anders kunnen verwachten, aangezien Bonifatius zijn bekeerlingen in het jaar 754 zeker niet
naar een plaats zou hebben laten komen waar het aan iedere
voorziening, de schare te herbergen of te laven, ontbrak. Men
diende er ook gemakkelijk te kunnen komen. Vereisten, waaraan

so Kempius, l . c , p. 119.
si H. T. Obreen, Dokkum; Inventaris der archieven, Dokkum 1959, Inleiding p. 15—16.
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een gunstig gelegen oord als Dokkum het beste kon voldoen.
Er bestaat echter nog een mogelijkheid te bewijzen, dat Dokkum
in 754 inderdaad reeds een plaats van betekenis was. Het nog
vele raadselen biedende werk, bekend onder de naam „Ravennatis Anonymi Cosmographia", dat volgens de beste kenners vóór
het tweede kwart der 8ste eeuw zou zijn afgesloten, maakt
namelijk melding van twee, in Friesland gelegen „civitates" of
steden, te weten „Bordonchar" en „Nocdac": 32
„Et audaces homines eandem patriam proferre asserunt, et nullo modo civitates in
eandem Frigonum patriam fuisse iegimus, exceptis duobus quae antiquitus leguntur
Bordonchar et Nocdac."

Het is verleidelijk te veronderstellen dat met deze twee
„civitates" Oldeboorn en Dokkum zijn bedoeld. Maar in dit geval
mag het toch wel verwondering wekken juist twee plaatsen in
Friesland genoemd te vinden die met Bonifatius in verband
kunnen worden gebracht.
Weliswaar wordt alleen Dokkum ons bij name opgegeven
doch men houde in het oog dat aan Bonifatius' laatste reis een
andere tocht naar Friesland in het jaar 753 vooraf is gegaan.
De Vitae van Bonifatius maken van deze eerste reis geen van
alle gewag doch de wei-ingelichte Eigil, die het leven van
Bonifatius' opvolger te Fulda beschreef, abt Sturmi, verzekert
ons dat de grijze bisschop ook reeds in het jaar 753 een tocht
naar het aan de overzijde van het Flie gelegen deel van Friesland had gemaakt, waar de bevolking nog in de duisternis van
het heidendom verkeerde.
Blijkens de bewoordingen, welke Eigil kiest had hij de tekst
van Willibald's Vita Bonifatii tot zijn beschikking zodat de
Fulda'se kloosterling zich van de afwijking wel bewust moet zijn
geweest:33
„Anno decimo, postquam ad sanctum commigravit locum (Fulda) sanctus archiepiscopus Bonifatius ad ultiora Fresonum loca paganico ritu dedita ingressus est ingentemque
ibi multitudinem hominum Domino docendo et baptizando adquisivit; inde post multum
temporis migrans, sospes ad suas in Germaniam pervenit."

Tegen het invallen van de winter keerde Bonifatius blijkbaar
„in Germaniam" terug, om het volgende voorjaar zijn tweede —
en laatste — reis naar het noorden te ondernemen:
32
Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographia, ed. J. Schnetz; Itineraria
Romana, II, Lipsiae 1940, IV, 23, p. 59.
33 Eigilis Vita sancti Sturmi, ed. G. H. Pertz; MG SS II, Hannoverae 1829, p. 372.
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„Sequenti vero anno iterum ad aquosa Fresonum pervenerat arva, coeptum opus
praedicatioiiîs implere desiderans."

Middeleeuwse schrijfwijzen voor Oldeboorn, dat tevens haar
naam verleende aan het rondom gelegen bestuursdistrict en
dekenaat, luiden: 34 „Bornego" (1230), „Borndegha" (1276), „Bordengo" (1304), „Bordego" (1338), „Borne" (1338), „Bordego" (1389)
en „Borndegho" (1395). Vormen, welke zich zeer wel met „Bordonchar" laten vergelijken.33
Laat-middeleeuwse tradities brengen de St Pancraskerk te
Oldeboorn, moederkerk van het dekenaat Bornego, in verband met
een verblijf van Bonifatius aldaar zodat het alleszins verantwoord
schijnt Eigil's mededelingen over een tocht in het jaar 753 als
verklaring te doen strekken voor Willibald's beweringen over
Bonifatius' tentenkamp aan de Boorne-oever: in 754 was Dokkum
het reisdoel, in 753 zal het daarentegen Oldeboorn geweest zijn,
welke beide campagnes Wiilibald dooreen heeft gehaald.
Aanvaardt men de afhankelijkheid van de Anonymus Ravennas
ten opzichte van een bepaalde, ons verder onbekende bron, waarin
aan Bonifatius' beide Friese reizen ontleende aardrijkskundige
kennis was verwerkt, zo komt men in botsing met de gevestigde
opvatting, dat de Cosmographia reeds een kwart eeuw vóór
Bonifatius' verscheiden haar uiteindelijke omvang had verkregen.
Het laatste woord over de datering der Cosmographia schijnt ons
echter nog niet gesproken te zijn.
Hoe dan ook, men mocht van oudheidkundig bodemonderzoek
op het voormalige kloosterterrein enige opheldering verwachten
in de vraagstukken waarover het raadplegen der schriftelijke
geschiedbronnen geen uitsluitsel gaf.
Het onderzoek

Nadat overleg had plaatsgevonden tussen de gemeente Dokkum
en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te
Amersfoort werd op maandag 22 maart 1954 een aanvang gemaakt
met het opbreken van het plaveisel op het marktplein. In zoverre
werd de Rijksdienst hierbij een beperking opgelegd dat een
rijbaan ter breedte van 6 meter over het plein moest worden
uitgespaard. Voorts diende een parkeerplaats aan het zuidelijke
34 Buitenrust Hettema, l . c , p. 5 1 .
35
Men zie in de naam Bornego — „Boorne — dorp" — geen aequivalent van Oostergo
of Westergo, welke laatste zijn samengesteld met het oud-Friese „aege" = oog, eiland.
Vgl. H. Halbertsma, Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der 13de eeuw;
Berichten R.O.B., VI, 1955, p. 155.
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uiteinde te worden ontzien alsmede het tot veemarkt dienende
noordelijke deel. Tenslotte vormde het weinig fraaie monument,
midden op het plein, een obstakel waarvan in de loop van het
onderzoek geduchte hinder werd ondervonden.
De D.A.C.W. garandeerde voor de ganse duur van het onderzoek 20 werklieden terwijl de Ned. Heide Mij met de regie van
het werk werd belast.
De directeur van de Rijksdienst, Dr P. Glazema, delegeerde
de wetenschappelijke leiding van het werk aan H. Halbertsma,
conservator bij vermelde dienst, bijgestaan door de technicus
G. Plug.
De burgemeester van Dokkum, S. van Tuinen, toonde vrijwel
dagelijks zijn belangstelling, terwijl de directeur van Gemeentewerken, S. Adema, medewerking verleende waar deze maar kon
worden geboden.
Van niet minder aangename aard waren de verhoudingen tot
de D.A.C.W. en de Ned. Heide Mij, terwijl nimmer vergeefs een
beroep werd gedaan op de brede kennis van de conservator der
Dokkumer Oudheidkamer, D. J. Kamminga.
De meeste dank zijn wij niettemin verschuldigd aan G. Plug,
die even bekwaam als blijmoedig het werk gaande hield en de
vereiste opmetingen met grote nauwkeurigheid verrichtte.
Van stonde af aan verheugde het onderzoek zich in een ongewoon grote publiciteit, waaraan het Bonifatius-jaar uiteraard
debet was. In talloze couranten werd het verloop der werkzaamheden gevolgd terwijl ook de radio zich niet onbetuigd liet. Als
een novum werd bovendien op 27 augustus 1954 in een televisieuitzending, in het teken van Dokkum en Bonifatius staande, aan
de opgraving aandacht besteed.
Ook oudheidkundigen van naam mochten wij op het opgravingsterrein begroeten, waarvan hier genoemd mogen worden
prof. dr A. E. van Giffen uit Groningen, prof. dr M. D. Ozinga
uit 's-Gravenhage en dr W. Haarnagel uit Wilhelmshaven.
Het hoogtepunt vormde het bezoek van H.M. Koningin Juliana
op 4 juli 1954. H.K.H, woonde op deze dag de Bonifatiusherdenking te Dokkum bij en gaf de wens te kennen, na afloop
de opgravingen in ogenschouw te nemen. Zij liet zich hierbij
vergezellen door Z.E. mr J. M. L. Th. Cals, minister van O.K.W.
en hoorde met grote aandacht de uiteenzettingen aan, Haar op
het afgravingsterrein door de oudheidkundige staf gegeven
(afb. 3).

Wumkes.nl

22
Het viel niet moeilijk een geschikt uitgangspunt tot de
opgravingen te vinden. In 1949 had men de rioleringssleuf door
de Hoogstraat tot over de markt voorlangs de westgevel der
Ned. Herv. kerk doorgetrokken en was daarbij op een zware,
uit kloostermoppen bestaande fundering gestoten. Het betrof
hier blijkbaar de onderbouw van de zuidelijke kloosterpoort,
welke op de 17de eeuwse vogelvluchtkaarten van Dokkum staat
afgebeeld (afb. 4).
Deze kaarten waren ook anderszins voor een eerste oriëntering
uiterst waardevol, in het bizonder echter een uit 1788 daterende,
met de hand gekleurde plattegrond, door de landmeter Smedema
getekend en aanwezig op het stadhuis te Dokkum (afb. 5).
Daarnaast kon men dankbaar zijn voor twee potloodschetsen
van J. Gardenier Visscher, aanwezig in het Fries Museum te
Leeuwarden, eveneens uit de tachtiger jaren der 18de eeuw
stammende (afb. 6 en 7).
Al deze voorstellingen tonen ons, naast de ook nu nog
bestaande Ned. Herv. kerk, de vroegere abdijtoren mitsgaders
overblijfselen van het kloosterpand. Eerst in 1832 trad de toestand
in, welke in grote trekken tot op de huidige dag onveranderd
gebleven is en waarbij ook werkelijk alle luister aan dit eens
zo bekoorlijke stadsdeel ontnomen werd. Het marktplein strekt
zich over de noordelijke flank van de stadsterp uit en vertoont
een duidelijk waarneembare helling van zuid naar noord. Vindt
men het hoogste punt van de stadsterp nabij de R.K, Bonifatiuskerk — Bagijnesteeg 6.71 m boven N.A.P.; Hoogstraat 6.47 m;
Bargemarkt 6.56 m — het plaveisel van het marktplein reikt niet
boven de 5 m N.A.P.
De abdijtoren

Put I werd uitgezet daar, waar de fundering der in 1832
afgebroken abdijtoren mocht worden verwacht (fig. 3, put I).
Het straatoppervlak bevond zich op dit punt 4.26 m boven
N.A.P.
Onmiddellijk onder de bestrating stiet men op een bakstenen
onderbouw, opgetrokken uit kloostermoppen van het formaat
30—32 X 15—16 X 7—8 cm, een rechthoek uitmakende van
11 X 11 m welke was samengesteld uit een muur van 2.5 m
dikte (fig. 4, afb. 8 en 9). Het uit vlak neergelegde kloostermoppen bestaande plaveisel der onderste torenverdieping bleek
nog gedeeltelijk voorhanden te zijn. Voorts leverde de fundering
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Fig. 3.
Overzichtskaart van het voormalige abdijterrein te Dokkum, De stippellijnen
geven de omtrek der onderzochte putten I, II en III aan.
Opmeting G. Plug.

Tekening A. van Pernis.
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aanwijzingen op over een westelijke toreningang, een in de
zuidelijke torenmuur uitgespaarde wenteltrap mitsgaders een
tweede doorgang in de oostelijke muur. De betrekkelijke geringe
breedte van deze toegangen, gevoegd bij de geweldige zwaarte
der muren verklaarde genoegzaam het falen der Prinsgezinde
burgers, bijgestaan door een 30-tal hun te hulp gezonden soldaten,
dit bouwwerk te veroveren nadat zich hierin een deel der uit
Walen bestaande, Spaanse bezetting alsmede sommige Koningsgezinde burgers hadden verschanst tijdens de „Waalse Furie"
(15-17 september 1572).
Winsemius beschrijft ons deze mislukte poging 36 . Nadat men
het eerst met een beschieting had geprobeerd, waarbij de
belegerden de kracht der inslaande kogels met een „root laken"
trachtten te smoren, werd besloten de toren in brand te steken:
„Maer alsoo alles te vergeefs was, heeft men eyndelijck alle materije van brandinghe
daer voor gebracht, als Hop, Stroo, Peck, vaetsche Boter ende andersins, mitsgaders,
na het aengeven van sommige, de Beelden ende holten Heyligen uyt den Kercken
genomen, om de selve in brandt te steken.
Maer evenwel ofte sulcks gheschiede, ende dat men soo een schrickelijck vyer stoockte
alsser by menschen memorye niet ghesien was, heeft de couragie ende stoutmoedicheyt
der belegerden niet conen vercleynen, die daeromme midden in den Brandt, als 't houtwerck aengesteken, ende de Kloeken van heete ghesmolten waren, den Burgers ende
Soldaten toegheroepen, dat de straffe van haer lieden niet verre was, ende dat sy niet
minder courage hadden, als vooren, ende in den beginne, hebben oock de Trommel
boven op den brandenden Toorn gheslagen, de welcke, om dat van groote breete ende
viercante dickte was, ende met een stenen ghewulft versien, min schade gheleden heeft/*

Naar de ouderdom van de toren is het gissen doch de aard
van de gebruikte bouwstenen wijst eerder op de 13de dan de
14de eeuw. Uit de afbeeldingen (afb. 6 en 7) krijgt men sterk
de indruk dat de bovenbouw van de 200 voet hoge toren niet
aan de bedoelingen van de grondleggers kan hebben beantwoord.
Hetzij dat de fondsen niet toereikend waren de toren in éénmaal
tot volle hoogte af te bouwen, hetzij dat verzakkingen tot
matiging noopten. De fundering mocht dan wel zeer breed zijn
aangelegd, men had zich misrekend in de draagkracht van de
bodem en deze slechts oppervlakkig ingegraven. Kort voor de
afbraak in 1832 moet de toren dan ook merkbaar naar het westen
hebben overgeheld.
Bij het blootleggen van de torenvoet kwamen in de noordwestelijke hoek de wel zeer schamele overblijfselen te voorschijn
van de aansluitende, westelijke vleugel van het voormalige
kloosterpand (afb. 10).
38 Chronique van Vrieslant, l . c , fol. 5 6 4 - 5 6 8 .
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De abdijkerk
Van een geheel ander karakter was daarentegen de uit
zwerfkeien bestaande fundering, op een iets dieper niveau dan
de torenresten te voorschijn komende (afb. 11).
Alvorens de betekenis van deze resten kon worden vastgesteld
dienden enige honderden menselijke geraamten te worden
opgenomen welke blijkbaar de overblijfselen vormden van
degenen, die hier sinds de afbraak van de abdijkerk — 1588 —
tot aan het buiten gebruik stellen van het kloosterterrein als
begraafplaats — 1830 — hun laatste rustplaats gevonden hadden.
Hier en daar bleek zich op het zwerfkeienbed een brok
metselwerk van tufsteen te bevinden doch over het algemeen
bood het muurwerk een desolate aanblik, waarbij het aan de
zuidzijde tot 3.06 m boven N.A.P. reikte, aan de noordzijde tot
3.95 m (afb. 12).
De muurresten moeten de doodgravers op dit overvolle
kerkhof de eeuwen door wel geduchte hinder hebben opgeleverd.
Een merkwaardige aantekening uit het jaar 1705, te vinden in
het dagboek van G. Hesman, bewaard in het gemeente-archief
te Leeuwarden, getuigt daarvan:
„1705 — de 9 april wierden de fondamenten van het Bonifacii klooster uitgegraven,
en een schoone waterput aan de Zuidersijde aen't selve fondament ontdekt, overdekt
sijnde met een swaere houten post, hebbende deese put een uitwaeteringe noordwaerts
aen nae het diept, zijnde gemaekt van ronde huispannen, en overdekt met ruige kalfsvellen, en wierden de fondamenten met de doodbeenderen die uit de beenekou, aen het
oostereinde ten noorden van de kerk staende, wederom opgevuld, doordien des selvs
muire omgestort was."

In 1706 werd het geslechte kerkhof van een betere afwatering
voorzien. Men vond opnieuw een oude put terwijl het graafwerk
bovendien een schat opleverde:
„1706 — in Julio wierde aende noorder uitgang van het kerkhof een groote ronde
bornput ontdekt, omtrent vijf voeten diep onderdegrond, welke aleer voor een secreet
gediend hadde, wanneer de magistraat aldaar tot het waatertoe een diep groppel liet
graaven, en met huispannen twee, en twee sijd aan sijd, en soo tweemaal boven
malkander, makende tesamen vier waterkanalen, om voor een uitwateringe voor het
kerkhof te dienen, in dit graven wierde door Tuenes Olcherts, metselaer, en Tamme
Hendriks doodgraver een groote buit gevonden, soo aen goud als anders."

Teneinde nu de loop der veldkeienfundering te kunnen
vervolgen werd put I in oostelijke richting verlengd tot aan
het monument en de daarlangs lopende, uit te sparen rijbaan.
Aan de andere zijde van deze strook werd put II uitgezet en

Wumkes.nl

O

5

10

15

ÎOM

mMåMåmåâk,
4.06

•©O©

Z.
mS

veldkeien

ES

brandresten

BB

begravingen

ES

pLaqqen

iMTTO

vaste qrond

Fig. 4.
Plattegrond der voormalige abdijkerk. Profiel N-Z stelt de dwarsdoorsnede
voor onder de scheidsmuur tussen sehip en koor.
Opmeting G. Plug.

Tekening A. van Pernis.

Wumkes.nl

tubteen
baksteen
reconstructie

cjraven
opqravinqsput

Wumkes.nl

25
doorgetrokken tot aan de stoep voor de oostelijke huizenrand
van het marktplein (fig. 3).
Ook in put II moesten honderden menselijke geraamten worden
geruimd eer de keienfundering in haar geheel te voorschijn
kon worden gebracht (afb. 13 en 14). De tufstenen opzet reikte
in put II, voorzover gespaard, tot 3.29 boven N.A.P. in het
zuidelijke gedeelte, tot 2.85 m in het noordelijke (fig. 4.).
De teruggevonden fundering deed ons kennis maken met een
uit tufsteen opgetrokken, éénbeukige kruiskerk, aan de westzijde
met een uitgebouwde toren dan wel portiek verrijkt.
Helaas kon de oostelijke sluitwand van het koor slechts ten
dele worden blootgelegd in verband met de aanwezigheid van
allerhande leidingen, langs de gevels der huizen aan de oostelijke
pleinwand lopende. Niettemin kunnen de beide schelpvormige
nissen, aangebracht in de oostelijke afsluitingen der dwarspanden,
een aanwijzing zijn dat ook de oostmuur van het hoofdkoor van
een dergelijke uitgebouwde nis was voorzien.
De fundering van het zuidelijke dwarsschip kon evenmin in
haar geheel te voorschijn worden gebracht, daar deze zich tot
onder de noordelijke zijbeuk van de Ned. Herv. kerk uitstrekte.
Deze zijbeuk kwam uiteraard eerst na afbraak van de abdijkerk
tot stand, hetgeen het gebruik van middeleeuws sloopmateriaal
mede verklaart.
De breedte van de tufstenen kruiskerk bedroeg, buitenwerks
gemeten, 12.50 m, de lengte 45.50 m, de muurdikte aan de voet
1.10 m.
Sporen van verbouwingen of herstellingen beperkten zich tot
een verwijding van het koor door een uit baksteen opgetrokken
bouwwerk, waardoor het nieuwe koor dezelfde breedte verkreeg
als het schip der kerk. Ongetwijfeld werd het koor tevens dieper
dan het vorige doch dit kon in verband met de huidige
bebouwing ter plaatse niet worden nagegaan (afb. 14). Jacob
van Deventer's schets wekt de indruk dat het nieuwe koor een
half-rond afsluiting bezat (afb. 2).
Naar de gebezigde soort steen te oordelen — geel tot oranjerood
gekleurde moppen van het formaat 31—32 X 15—16 X 8 cm —
kwam het nieuwe koor in de 13de eeuw tot stand. Ongetwijfeld
kwam men hierdoor tegemoet aan een nijpend ruimtegebrek,
wanneer zovele priesters met hun dienaren iedere ochtend hun
beurt moesten afwachten, het Misoffer op te dragen. Abt Sibrand
van „Mariengaarde" (1230—1238), wiens bouwkundige verdiensten
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meteen nog nader ter sprake zullen komen, raadt abt Pauîus
van „Bloemhof" te Wittewierum dan ook aan, naar het voorbeeld
in de kerk van het moederklooster te Prémontré, twee altaren
in het koor te plaatsen en dit zo ver mogelijk in oostwaartse
richting te verlengen, opdat men elkaar zo weinig mogelijk
hinder zou bezorgen: 37
„Nee hoc pretermittendum, quod dominus Sibrandus abbas de orto summopere
instigabat, ut in sanctuario fierent duo altarie, sicut in premonstrato, et ideo dilatata
fuit ecclesia et maxime propter pressuram offerentium et communicantium.''

Nu bevonden zich de graven niet alleen boven- of tussen de
kerkfundering maar ook daaronder, terwijl andere zelfs doorsneden
werden bij het delven der sleuven waarin de zwerfkeien waren
gevlijd. Er had zich dus een grafveld op de plaats der kruiskerk
bevonden eer met de bouw van dit godshuis een begin was
gemaakt.
Aangezien zich noch naast, noch onder de fundering ~ met
één, aanstonds te behandelen uitzondering — aanwijzingen voordeden over een uit hout of natuursteen opgetrokken bouwwerk,
dat de kruiskerk moest zijn voorafgegaan, moest de mogelijkheid,
hier met Willibald's „basilica" te doen te hebben, uitgesloten
worden geacht. Veeleer zou de geschiedenis van het Witherenklooster hier de „terminus post quem" dienen te verschaffen.
Stichting van hei Wifherenklooster
Nu is de stichting van dit klooster in nevelen gehuld. Een
kroniek van de Dokkumer Witherenabdij bleef niet bewaard
terwijl wij slechts over een pover restant der voormalige kloosterarchieven beschikken.38
Men kan de historie laten aanvangen met de Witheer Tadeco,
die tijdens het leven van de eerste abt en stichter, Frederik
(1163—1175), in het klooster „Mariengaarde" bij Haîlum trad.
Met heilig vuur bezield trok hij, door zijn grote welsprekendheid, zovele mannen en vrouwen naar „Mariengaarde" dat het
klooster de toeloop niet verwerken kon en men zich moest
bezinnen op de stichting van een tweede gemeenschap elders.
Tadeco stelde zich aan het hoofd van deze nieuwe gemeenschap, doch het staat niet vast waar deze zich vestigde. De
3 7 P. Gerbenzon, De feanelist fan it Dokkumer kleaster; It Beaken, XVI, 1954, p. 143 ss.
3S Kronijken van Emo en Menko, Abten van het klooster te Wittewierum, met het
vervolg van een ongenoemde, ed. H. O. Feith en G. Aeker Stratingh; Utrecht 1866,
p. 179.
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schrijver der Vita Frederici, de ons reeds bekende abt Sibrand
van „Mariengaarde", die zijn kroniek vermoedelijk reeds voor
diens ambtsaanvaarding afsloot, wekt namelijk de indruk dat
Tadeco's gemeenschap eerst naderhand over twee kloosters werd
verdeeld, waarvan het ene te Dokkum werd gevestigd, het andere
over de Lauwers, in het huidige dorp Kloosterburen. De stichting
van het klooster te Dokkum zou eerst betrekkelijk kort geleden,
„vero modo", een feit geworden zijn:39
„Verunt etiam ad eum (Fredericum) clerici quidam Deum timentes, Tadeco videlicet
et Alardus, Meinoldus et Ekardus, fratres uterini, et alii, quorum nomina Deus novit.
E quibus Tadeco vir fuit mansuetus valde et tractabüis per omnia, clarus etiam eloquio
et gratia predicacionis insignis. Et quia linguam habuit eraditam, tantam post se traxit
multitudinem, cooperante Dei gratia, ut non caperet eos novella plantatio. Qua de causa
recedens a viro Dei, per se congregationem instituit, que postmodum, in se divisa, in
duas est distincta, quarum una trans Lavicam in Meme se recepit, altera vero modo
Dockinge ad sanctam Bonifacium est translata."

Men neemt wel aan dat deze splitsing verband houdt met
verdeeldheid in Tadeco's gemeenschap, als gevolg waarvan Tadeco
zelf over de Eems trok en het bestuur op zich nam van een derde
klooster, „St Nicolaas" te Barthe. Deze verdeeldheid zou het
gevolg zijn geweest van de aandrang, uitgeoefend door de abt
van het moederhuis der Friese kloosters, de abdij te Steinfeld in
de Eiffel, een einde te maken aan het instituut der dubbelkloosters. Abt Frederik had zich daar reeds tegen verklaard en
liet de vrouwelijke bewoonsters van zijn klooster in 1170 verhuizen naar „Bethlehem" te Wrans bij Birdaard.
Hoe het ook zij, omstreeks 1204 moet het klooster te Dokkum
hebben bestaan terwijl kort daarna als neven-instelling het nonnenklooster op de berg buiten de stad zal zijn gesticht. Hoogstwaarschijnlijk maakten de reguliere kanunniken, die sinds Liudger's
dagen aan de Dokkumer kerk verbonden waren, van de nieuwe
stichting de kern uit.40
Van jonger datum kan de tufstenen kerk ook al bezwaarlijk
geweest zijn, aangezien in abt Sibrand's dagen het bezigen van
baksteen reeds geruime tijd ingang had gevonden. Dit blijkt wel
uit de woorden, door hem gewijd aan de bouw der Marien39 Gesta Abbatum Orti Sancte Marie. Gedenkschriften van de abdij Mariengaarde in
Friesland, ed. Aem. W. Wybrands; Leeuwarden 1879, p. 3 7 - 3 8 .
40
Backmund, L a , p, 190 ss. Zie tevens Aem. W. Wybrands, De abdij Bloemhof te
Wittewierum; Amsterdam 1883, p. 26.
Zonder grond beweert Backmund, in verlegenheid gebracht door diens onjuiste uitgangspunt inzake de plaats van het martelveld, dat het Witherenklooster te Dokkum aanvankelijk op „Marienberg" gelegen zou hebben en mannen zowel als vrouwen huisvesting bood.
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gaarder kloosterkerk, welke nog uit tufsteen werd opgetrokken,
door abt Inte (1175—1184) in eigen persoon te Deventer gekocht:41
„Placuit etiam abbati, pro comparandïs lapidibus cum quibusdam fratribus Daventriam
ire, asportato secum argento non modico, quod ad idem negotium diu preparaverant.
Eo enim tempore genus lapidus, quod vulgo dufsten dicitur, Daventriam et Traiectum
in magna quantitate per alveum Reni deportabatur venale."

„Eo tempore", schrijft abt Sibrand — destijds. Want als hij op
zijn beurt als bouwheer optreedt, de kloosterkerk in westelijke
richting uitbreidt, een „camenade" laat bouwen om abten en
andere aanzienlijke gasten te herbergen, een refter voor de
kanunniken doet verrijzen en een keuken voor de lekebroeders,
terwijl hij ook nog voor een nieuw dormter voor de nonnen van
„Bethlehem" zorgt, heeft de „dufsten" afgedaan en is vervangen
door „lateres", baksteen: 42
„Iste opera predecessoris, sui, que morte corporis interveniente reliquerat imperfecta,
citius ad perfeetum ducere nitebatur studiose: camenadam videlicet abbatis, ad abbates
aliosque hospites recipiendos maiores; dormitorium sorcrum in Bethlehem; occidentalem
quoque partem ecclesie, que eatenus remanserat imperfecta, ex lateribus constructam
ecclesie adiecit; refectorium conventus canonicorum, coquinam conventualem a fundamentis erexit et, ut nunc cernitur, ad perfectionem usque perduxit."

Daar de abt van „Mariengaarde", het oudste Witherenklooster
in de Friese kustgebieden, de vader-abt uit Steinfeld placht te
vervangen, telkens wanneer diens aanwezigheid bij een abtsverkiezing werd verlangd, hield abt Sibrand enige tijd in „Bloemhof"
te Wittewierum verblijf na het heengaan van abt Emo. De nieuwbenoemde abt, Paulus, reisde Sibrand in 1238 achterna teneinde
diens raad in te winnen over de bouw van een nieuwe kloosterkerk en kreeg van abt Sibrand mee de Keulse steenhouwer en
bouwmeester Everhard met zijn zoons, die hun sporen in „Mariengaarde" reeds hadden verdiend: 43
„Eodem anno videlicet anno domini MCCXXXVIII, anno ab inchoatione lateri cü
operis tercio, predictus abbas electus veniens in ortum sancte Marie, de consilio domini
Sibrandi abbatis ibidem conduxit Magistrum Everardum, lapicidarie artis peritum, natione
Coloniensium, ad novam ecclesiam in florido orto faciendam, mercede ipsius taxata tam
hieme quam estate, videlicet ut reciperet preter victum estivo tempore ad diem VII
daventrienses."

Abt Menko, Paulus' opvolger, aan wien wij het uitvoerige relaas
over de bouw der kloosterkerk van „Bloemhof" te danken hebben,
merkt dus op dat met de werkzaamheden een aanvang werd
41 Gesta Abbatum, l . c , p. 5 6 - 5 7 .
42 Idem, p. 153.
43 Kronijken van Emo en Menko, l.c., p. 175 ss.
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gemaakt „in het derde jaar na het in werking stellen van het
tichelwerk".
Sommigen hebben op grond hiervan wel gemeend dat de kunst
van het steenbakken eerst in het jaar 1235 de inwoners van Fivelgo
bekend werd, doch deze opvatting kan in het licht der Friese
bouwkunsthistorie onmogelijk worden gehandhaafd. 44 Veeleer
dient men uit Menko's mededeling op te maken dat in het jaar
1235 de kloosterlijke steenoven in bedrijf werd gesteld zodat
bijtijds een flinke voorraad stenen zou zijn aangelegd en het werk
niet door gebrek aan materiaal behoefde te stagneren.
Biedt nu vergelijking der te Dokkum teruggevonden overblijfselen met hetgeen wij van andere Praemonstratenser kloosterkerken weten een nadere bevestiging van ons vermoeden, hier
inderdaad met een Witherenkerk te doen te hebben?
Helaas heeft men in de Friese kustgebieden wel zeer grondig
opruiming onder de kloosters ten plattelande gehouden. Wij
bezitten echter nog een uit het midden van de 16de eeuw
daterende schets van de kerk van „Mariengaarde" alsmede een
korte beschrijving van dit bouwwerk, waaruit een treffende overeenkomst met de abdijkerk te Dokkum blijkt.45 Het betreft hier
de tufstenen kerk, waarvan de grondslagen door abt Inte (1175—
1185) waren gelegd als een samenstel van rechthoeken: 46
„Hos Daventria per Ysulam vectos (scil. de te Deventer gekochte tufsteen) Frisiam
deduxit, politos templo addidit, summaque diligentia ipsam sacram aedem maximam, ea
qua videmus forma tetrangulari, ad culmen perduxit."

De „tumulus"
Mocht nu de toeschrijving van de teruggevonden kerk aan de
Witheren en haar ouderdom geen vraagstuk meer zijn, deze
bevinding riep weer nieuwe vragen op omdat nog steeds geen
zekerheid was verkregen over de samenhang tussen de gebeurtenissen in het jaar 754 en de stad Dokkum.
Nu bewees het peil van het tot dusverre bereikte opgravingsniveau — 2.70 m boven N.A.P. — op zichzelf reeds dat de
„geschapen grond" nog niet kon zijn bereikt. Met uitsparing der
funderingen dieper gravende kwamen er nog steeds nieuwe
4* H. Halbertsma, De kroniek van de Witherenabdij „Mariendal" te Lidlum. Een bron
voor de kennis der Friese bouwkunst in de Middeleeuwen; Berichten R.O.B., V. 1954,
p. 94 ss., in het biz. p. 125 ss.
« Idem, Plaat XXIII.
46
Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum, ed. D. A.
Wumkes; Bolsward 1929, p . 5 - 6 .
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menselijke geraamten aan het daglicht. Daaronder bevonden zich
in de eerste plaats zeer diep ingegraven doodkisten, uit buitengewoon zware eiken planken samengevoegd en van een scherpverheven deksel voorzien.47 Deze dateerden vermoedelijk nog uit
de 17de eeuw, in tegenstelling met een aantal, uit kloostermoppen
opgezette keldertjes, op nagenoeg dezelfde diepte aangetroffen
(afb. 15). Deze hadden bepaald
het gebeente bevat van personen, eertijds binnen de kloosterkerk bijgezet, doch waren
thans ledig.
Tot 2 m boven N.A.P. bleken
3M.
zich de begravingen voort te
zetten, in de vorm van dikwandige, eiken kisten met ruwbedisselde kanten, door de op
grotere
diepte
toenemende
gronddruk
vrijwel
volkomen
* % ,
platgedrukt (fig. 4, profiel N.Z.,
afb. 16).
Beter geconserveerd bleek
een groep van vier vergelijkbare kistgraven te zijn, aangetroffen in put III (fig. 3 en
.•s¾t¾s¾ïi.
5, afb. 17). Deze put was
was uitgezet teneinde de plaats
van de noord-oostelijke hoek
van het voormalige kloosterpand vast te stellen.
Het marktplein helde hier
sterk naar het noorden en
oosten af zodat het straatoppendak boven de graven nog
Fig. 5.
Plattegrond van overblijfselen noordelijk
slechts tot 2.15 m boven N.A.P.
kloosterpand. Ten zuiden enige brandresten,
reikte
en de kisten zelf tot
alsmede een viertal, in eiken kisten bijgeop 1.20 m waren ingegraven.
zette personen.
De lengte der kisten vaOpmeting G. Plug. Tekening G. J. de Vries.
rieerde van 1.75 — 1.85 m,

G

47 W. Dijkstra, Uit Friesland's Volksleven, I, Leeuwarden 1894, p. 421—422, onderscheidt drie soorten doodkisten — Fries: „deafet" —: plat, plat-verheven en scherpverheven, al naar gelang aanzien of stand der overledenen vergde.
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de breedte van 40 — 50 cm, de hoogte van 25 — 30 cm.
De platte deksels waren niet aan de kisten bevestigd; evenmin
bestond er enig verband tussen zijwanden en bodem in de vorm
van nagels of zwaluwstaarten, terwijl de kisten zo stijf tegen
elkaar geklemd stonden dat men de indruk kreeg met een gelijktijdige, viervoudige bijzetting te doen te hebben.
Iedere kist bevatte het geraamte van een volwassen mens, in
gestrekte houding, de armen over de borst gevouwen, het hoofd
aan de westzijde ter aarde besteld. Kisten noch inhoud leverden
een nadere aanwijzing over het tijdstip van bijzetting op. Niettemin menen wij dat de groep gerekend moet worden tot het
tijdvak, dat aan het Witherenklooster vooraf is gegaan. Mogelijk
hebben tot dezelfde groep ook de doodkisten behoord welke voor
en na onder de huizen aan de westzijde van de Anjelierstraat,
zelfs tot onder het plaveisel van deze straat zijn aangetroffen.
Deze laatste omstandigheid behoeft geen verwondering te
wekken aangezien Van Deventer's plattegrond bewijst dat de
Anjelierstraat eerst na de opheffing van het klooster in het verlengde van de Gasthuisstraat werd aangelegd, juist ter hoogte
van de vroegere, oostelijke kloosterafscheiding (afb. 1—2, 3—4).
Nu had de oorspronkelijke indeling van de Karolingische kerkheuvel met haar uitgestrekte grafveld ook al de nodige wijzigingen
ondergaan bij de bouw van de Witherenabdij, ten gevolge waarvan belangrijke gedeelten van het kerkhof door bebouwing aan
hun aanvankelijke bestemming waren onttrokken. Aangezien er
ten oosten van de pandhof geen ruimte meer tot begraving overschoot moeten de bijzettingen tussen marktplein en Anjelierstraat
wel ouder zijn dan het begin der 13de eeuw.
Benoorden de abdijkerk bleef een ruim terrein vrij dat, voorzover binnen de palen van het klooster gelegen, de lekebroeders
tot kerkhof gediend zal hebben. Deze vormden een talrijke
bevolking; volgens het bekende onderzoek, dat de abt van
Prémontré in de Friese kloosters deed instellen na de beruchte
vloed van het jaar 1287, herbergde de Dokkumer abdij niet
minder dan 400 inwoners, evenals „Mariengaarde" terwijl de
abdijen te Lidlum en Wittewierum er zelfs 800, achtereenvolgens
1000 telden, te Kloosterburen 240.48
De Witheren zullen voor zichzelf de pandhof benoorden de
abdijkerk als begraafplaats hebben bestemd, zodat er voor de
4S Sibrandus Leo's Abtenlevens, l . c , p. 49—50.
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Dokkumer parochianen slechts de ruimte overschoot, door de
zuidgevel van de ene-, door de westgevel van de andere kerk
begrensd (afb. 2).
Naarmate de verontreinigingen van de ondergrond ten gevolge
der begravingen op dieper niveau afnamen begon de aard der
samenstelling duidelijk te spreken. Onmiskenbaar was het aan de
bouw van het klooster voorafgegane grafveld aangelegd op een
kunstmatige verhevenheid, opgeworpen uit zoden, gestoken op
een uit zware zavel opgebouwd kwelderoppervlak (fig. 4, profiel
N.Z., afb. 18).
Eerst op 50 cm boven N.A.P. werd het natuurlijke oppervlak
bereikt, een sterk bewortelde horizon welke de willekeurig
dooreengetuimelde, gemiddeld 40 cm lange en 25 cm brede
kwelderzoden scherp van de ongerepte moederbodem scheidde.
Ook het natuurlijke oppervlak ter plaatse gold intussen kweldergrond, waarvan het karakter, althans in de bovenste 80 cm,
weinig verschilde van die der aarde in de opgeworpen zoden.
Mej. Dr. U. Grohne, verbonden aan de Niedersächsiseche
Landesstelle für Marsenen und Wurtenforschung te Wilhelmshaven, was zo vriendelijk enige plantenresten van het kwelderoppervlak, op het ogenblik dat dit onder de kwelderzoden
bedolven moest zijn geraakt, te onderzoeken. Zij deelde ons naar
aanleiding van dit onderzoek op 3 februari 1955 het volgende
mede:
„Die Probe besteht aus sandigem Lehm, der stark von Wurzeln und Rhizomen von
Scirpus maritimus durebwachsen ist. Ein kurzer Einblick in die Diatomeengesellscbaft
zeigte, dasz der Biotop dem sebwachen Brackwasserbereich angehörte. Eine reicbhaltige
autoebtbone Diatomeenflora deutet auf den Absatz in rubigen, flachem Wasser bin.
Ob Sturmfluteinschwemmungen stattgefundea haben, könnte erst eine eingehende
Diatomeenanalyse zeigen."

Op 12 mei 1954 werd Ir. J. Cnossen, verbonden aan de Stichting
Bodemkartering te Wageningen, bereid gevonden enige boringen
in de ondergrond van de zodenheuvel te doen verrichten. Aan
het door hem ons 9 juli 1954 toegezonden verslag ontlenen wij
dat de zavel, waaruit de ondergrond der terpzooi bestond een
gelaagd karakter vertoonde waarbij zandige afzettingen stormvloeden verrieden, humeuze afzettingen daarentegen perioden
van rust.
Vanaf 30 cm beneden N.A.P. nam deze zavel een stugger
karakter aan totdat 1.60 m beneden N.A.P. zware klei werd
aangeboord, zich voorzettende tot 2.20 m.
Van 2.20 m beneden N.A.P. tot 2.70 m strekte zich een sterk
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Aft. 1.
Plattegrond van Dokkum naar de opmeting van Jacob van Deventer uit het jaar 1.562. Aan de oostzijde
het Praemonstratenser Vrouwenklooster „Marienberg". Fries Museum Leeuwarden.
Foto L. Bie¾srraien.
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Afb. 2.
Het voormalige abdijterrein te Dokkum naar de kaart van Jaeob van Deventer.
Foto L. Biegstraten.
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Afh. 3.
Het bezoek van H.M. Koningin Juliana aan de opgravingen te Dokkum op 4 juli 1954.
Foto A.X.P.
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Af fa. 4.

Het voormalige abdijterrein te Dokkum naar de kaart uit
Schotanus' Bescbryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt uit het jaar 1664.
Foto W. Kamminga,
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Aft. 5.
Het voormalige abdijterrein te Dokkum naar de opmeting
van Smedema nit het jaar 1788.
Foto W. Kamminea.

Afb. 6.
Het voormalige abdijterrein te Dokkum, gezien uit het noordoosten naar eei
tekening van J. Gardenier Visscher uit het jaar 178. . Fries Museum Leeuwarden
Foto H. de Vries
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Afb. 7.
De voormalige abdijtoren te Dokkum, gezien uit het noordwesten naar een tekening
van J. Gardenier Yisscher uit bet jaar 1 7 8 . . Fries Museum Leeuwarden.
Foto H. de Vries.
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Afb. 8.
Fundering abdijtoren, gezien uit het noord-oosten.
Foto W. Kamminga
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Afb. 9.
'undering abdijtoren, gezien uit liet zuid-oosten.
Foto W. Kammmga.
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Afb. 10.
Fundering westelijk kloosterpand, aansluitende op noordwestelijke torenboek.
Foto \V. Kanrminga.
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Afh. 11.
Fundering abdijtoren, gezien uit het zuidwesten met westelijk uiteinde
fundering abdijkerk en zuidelijk uiteinde fundering westelijk kloosterpand.
Foto W. Kamminga.
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Aft. 12.
uiteinde abdijkerk,

eezien uit het noorden.
Foto W. Kamminga.
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Fundering schip- zuidelijk

Afb. 13,
cUvarspand- en koor abdijkerk, gezien uit bet
zuidwesten.
Foto W. Kamminga.
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Afb. 14.
F . m d m n e 7i.nck.liik dwarspanrî en koor abdijkerk, Sez.en uit het noordoosten.
Foto W. Kamminga.
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At'b. 15.
Grafkeldertjes in het schip der abdijkerk, gezien uit het westen.
Foto W. Kamminga.
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Afb. 16.
Samengedrukte doodkisten onder de scheidingsmuur tussen schip en koor,
gezien uit het noordwesten.
Foto W. Kamminga.
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Afb. 17.
Doodkisten in de noordoosthoek van het voormalige kloosterterrein, gezien
uit het zuidwesten.
Foto W. Kamminga.
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Afb. 18.
Zodenheuvel, ondergrond van het voormalige abdijterrein te Dokkum.
Foto W. Kamminga,
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samengeperste laag mosveen uit, door een kleilaagje gescheiden
van een bosveenafzetting ter dikte van 5 cm.
Op 2.76 m werd sterk humeus zand aangetroffen dat op
2.83 m beneden N.A.P. overging in zuiver diluviaal zand.
Hoezeer voldeed deze zodenheuvel niet aan de verwachtingen,
welke men aan Willibald's „tumulus" mocht stellen! Slechts in
de bovenste lagen door ingravingen gestoord, vertoonde zij een
opvallend verschil met een normale wierde, steeds gekenmerkt
door een schier onontwarbaar geheel van opeenvolgende woonlagen, huisresten, waterputten en organische afvalstoffen, door
mens en dier achtergelaten.
Een verschil, dat de kloosterheuvel niet minder vertoonde ten
opzichte van de kern der Dokkumer stadswierde, waarmede zij
nochtans één geheel uitmaakte!
Willibald's beschrijving diende derhalve zodanig te worden
opgevat dat de „tumulus" tot stand kwam als een noordelijke
uitbreiding van een tevoren bestaande terp. Uiteraard was deze
terp reeds dicht met opstallen overdekt zodat er amper ruimte
voor straatjes overbleef — laat staan een kerk van enigszins forse
afmetingen met pastorie en kerkhof. Uiteraard behoeft deze
zienswijze nog de steun van verder onderzoek, daar het scheidingsvlak tussen oude en nieuwe ophogingen buiten onze putten
viel. Ongetwijfeld zal dit zich echter aftekenen in de profielen,
gesteld dat het mogelijk zou zijn ten zuiden van het abdijterrein
alsnog een sleuf te delven — hetgeen in 1954 helaas niet uitvoerbaar bleek, in verband met de aard der bebouwing in dit stadsdeel.
De diepte van een dergelijke sleuf zou namelijk 6 m dienen
te bedragen terwijl de instortingskansen der belendende, zeer
ondiep gefundeerde gebouwen nog zouden toenemen naarmate
meer grondwater aan de put onttrokken werd. Het wachten is
derhalve op het vrijkomen van een terrein, ruim genoeg het
gewenste onderzoek zonder onaanvaardbare risico's te kunnen
afronden.
Intussen bleek het in 754 aan de oppervlakte liggende, met
Scirpus maritimus begroeide kwelderoppervlak onder de zodenheuvel in oostelijke richting af te hellen om tenslotte allengs
over te gaan in een drassig, met rietwortels doorweven oeverland.
Verdere nasporingen bewezen dat zich onmiddellijk ten oosten
van de Anjelier- en Gasthuisstraat een kreek van aanzienlijke
breedte bevonden had, over de bedding waarvan de tegenwoordige Breedstraat zich uitstrekt.
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De veronderstelling ligt voor de hand dat het hier de
oorspronkelijke, gezamenlijke benedenloop betreft van twee getijwateren, welke thans nog voortleven in de Paesens en de Zuider
Ee en zich ter hoogte van Dokkum met het Dokkumer Diep
verenigden. Het moet ook deze aardrijkskundige gesteldheid
geweest zijn welke Dokkum reeds in het Karolingische tijdvak
tot een handelsvlek maakte.
Nu wordt ook de keuze van Bonefatius' verzamelpunt begrijpelijker. Laten wij hiertoe de loop der gebeurtenissen, welke tot
zijn marteldood leidden, nog eens aan ons geestesoog voorbijgaan.
Het martelveld
WiUibald vertelt ons hoe Bonifatius „onnem Fresiam' bereisde,
per schip de „aquosa Fresonum arva" doorkruisende en
onderweg de „dilubra", de heiligdommen der heidenen verwoestende. In stede daarvan stichtte hij „ecclesias" doch waar
deze kwamen te verrijzen, hierover laat Willibald ons helaas in
het onzekere. Hij biedt ook zijn verontschuldigingen aan de
volgorde en de namen te hebben weggelaten der „pagi", de door
wateren van elkaar gescheiden gouwen, welke Bonifatius achtereenvolgens bezocht, daar dit hem te ver van zijn eigenlijke
onderwerp zou doen afdwalen.
Het is echter de vraag of Willibald wel tot het verstrekken
van de ons onthouden mededelingen in staat zou zijn geweest.
Het verzwijgen van de naam Dokkum en de beweringen over
het martelveld aan de Boorne geven althans geen hoge dunk
van diens aardrijkskundige kennis.
Intussen weten wij uit anderen hoofde dat het Dokkum was,
waar Bonifatius op 5 juni 754 de nieuwe bekeerlingen ontboden
had, teneinde het vormsel te ontvangen.
Langs welk vaarwater Bonifatius Dokkum bereikte, ook hiernaar is het gissen. Wel schrijft Willibald dat het gezelschap over
twee schepen beschikte, waarvan het ene de „clericos" aan boord
had, het andere de „pueri", het gewapend geleide. Geen
overbodige weelde in een door Karel Martel eerst in 734 veroverd
gebied, waar zich roversschepen licht konden schuil houden en
ook van de zijde der bevolking bedreigingen mogelijk waren.
Bonifatius' vloot meerde tenslotte af aan de westelijke oever
van het door ons gevonden getijwater, niet ver van het
verenigingspunt met het Dokkumer Diep, aan de noordzijde van
de „locus, qui Dockinga vocatur".
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Op de oever sloegen de „pueri" het tentenkamp op, de „castra"
met de „tentoria", waarin het gezelschap enige tijd verblijf zou
houden. Hetzelfde water zullen ook de rovers nebben benut om
het kamp in de vroege ochtendstond te overrompelen. Hier
weerklonk ineens het gekletter van tegen schilden geslagen speren
en het geroep der „pueri", die het kamp uitsnelden, de „hostes"
tegemoet teneinde het dreigende onheil af te wenden: 49
„Cum autem praedictus dies inluxisset et aurora lucis, orto iam sole, prorumperet,
tune etiam versa vice pro amicis inimici et novi denique Iictores pro noviciis fidei
eultoribus advenerant, hostiumque ingens in castra, bibrantibus armis, astata ac scutata
inruerat multitudo. Tune repente ex adverso pueri e castris prosilientes, ntrubique se
armis inpetunt et sanctos contra insensatum — postmodurn martyres — furentes populi
exercitum defendere gesriunt."

52 mensen betalen Bonifatius' aansporing, geen tegenweer te
bieden, met hun leven. Niets weerhoudt de moordenaars langer,
hun eigenlijke oogmerken na te streven en in de overtuiging
goud en zilver te zullen vinden breken zij de „thecas" open,
de kisten, welke in de tenten stonden opgeslagen. Deze bevatten
slechts boeken en relieken, zodat zij teleurgesteld naar de schepen
snellen, in de hoop daar meer van hun gading aan te treffen.
Doch de lading bestaat alleen uit victualie en wijn. Meteen slaan
zij de stoppen uit de kruiken en vergrijpen zich aan de inhoud:
„Statimque, mortali iustorum multata carne, tripudians gentüium turba victricem
suae damnationis praedam arripuit, castraque depopulans, manubias diripiendo inpertivit.
Sed et thecas, in quibus multa inerant librorum volumina, et reïiquiarum capsas abstulit;
magna se ditatam auri argentique copia credens, ad naves, quibus cottodianus inerat
clericorum ac puerorum victus et aliquantulum adhuc residuum eiusdem stipendi vinum,
obserratis ut erant vasculorum clustris, asportavit."

De wijn verhit de gemoederen en doet onderlinge twisten over
de verdeling van de buit oplaaien, zodat er wederom slachtoffers
vallen. De overlevenden rukken nu de gouden en zilveren sieraden
van de boekbanden en werpen de boeken zelf weg. Hoewel deze
op de meest onverwachte plaatsen belanden, tot in het riet toe,
worden de boeken na geruime tijd, de een na de ander, toch
weer teruggevonden: 50
„Tune itaque maxima insanientis turbae parte prostrata, iam qui supervixerant, ad
Iucrum animarum vitaeque damno adquisitum, iacentibus adversariis qui sibi super
desiderato cupiditatis thesauro obsistebant, gaudentes cucurrerunt, et confractis librorum

*9 Vita I, l . c , p. 4 9 - 5 0 .
50
Idem, p. 5 1 .
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repositoriis, etiam pro auro volumma et pro argento divinae scientiae cartas reppererunt.
Sicque pretioso auri argentique pretio privati, codices quos invenerunt alios per campi
planitiem disparserunt, alios siquidem paludem anindineto inferentes, alios etiam in
diversis quibusque locis abscondentes proiecerunt; sed tam omnipotentis Dei gratia quam
etiam precibus sancti Bonifatii summi pontificis atque martyris inlesi et intemerati, magno
postea dilapso temporis spatio, reperti stmt et ad domum, in quo usque bodie animarum
prosunt saluti, a singulis quibusque inventoribus remisi."

De relieken

Inderdaad worden er in het klooster aan de Fulda drie handschriften bewaard, welke het eigendom van Bonifatius geweest
zouden zijn en op- of nabij het martelveld werden teruggevonden,
te weten de „Cadmug"-, „Ragyndrudis"- en „Victor-Codex".51
De „Ragyndrudis-Codex" is wel de meest bekende en werd
omstreeks het jaar 700 door Ragyndrud, dochter van koning
Athuolf, een Angelsaksisch kloosterlinge, geschreven. De inhoud
behelst enige verhandelingen over de leer der H. Drievuldigheid
in verband met de strijd tegen de Arianen.
Het boek dankt zijn bekendheid aan de zwaardhouwen, die op
Bonifatius' hoofd waren gemunt, overeenkomstig het reeds vermelde getuigenis van de in de Vita Altera ten tonele gevoerde
vrouw: 52
Dicebatque, quod, cum gladio feriendus esset, sacrum ewangelium codicem
capiti suo imposuerit, ut sub eo ictum percussoris exciperet eiusque presidium haberet
in morte, cuius lectionem dilexerat in vita."

In zoverre is deze bewering echter met de werkelijkheid in
strijd dat het boek niet de Evangeliën bevatte.
De „Victor-Codex" belandde eerst in het jaar 1580 in Fulda,
nadat de abt zich persoonlijk naar Dokkum had begeven teneinde
nog te redden wat er te redden viel.83 Het manuscript bevat de
Evangeliën en werd in het jaar 546 door bisschop Victor van
Capua geschreven.
Kempius heeft deze codex te Dokkum nog gezien en maakt
bovendien van andere kostbaarheden gewag, zoals een gouden
kelk, een ivoren staf en een misgewaad, om de zeven jaren
den volke getoond: 84
51 C. Scherer, Die Codices Bonifatiani in der Landesbibliothek zu Fulda; Festgabe zum
Borufatiusjubileum, Fulda 1905.
52 Vita II, L a , p. 73.
53 M. Schoengen, Nederlandici in Belgische archieven; Nederlandsch Archievenblad,
XVII, 1908-1909, p. 2 1 7 - 2 1 8 .
Ten onrechte meent Schoengen dat het hier de Ragyndrudis-Codex betrof.
54 De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae, l . c , p. 120—121.
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„Extitit praeterea ad mea usque tempora, calix quidam ex puro auro, et baculus
pastoralis ex ebore, ornamentum item Missale, quod casulam vocant, et testamentum
novum Italicis literis in pergamena propriis digitis conscriptum, quibus omnibus Sanctus
ille Martyr Bonifacius, Missam celebrare, solebat: quaeque omnia magnifico appararu,
septenis annis, publice populo ostendebatur."

De staf zal dezelfde zijn welke thans tot de schatten van Fulda
behoort en moet dus eveneens in 1580 door de abt zijn meegenomen.
Achter bleef één der vijf, door Kempius vermelde „versteende
tarwebroden", de straf voor de vrouw, zoals de legende wil, die
Bonifatius bezwoer geen brood in huis te hebben.
De broodvormige kei bevindt zich thans in de R.K. Pastorie
te Dokkum evenals een koorkap en kazuivel welke, hoe fraai ook,
eerst uit de 12de eeuw kunnen dateren. 55 Voorwerpen, welke in
Kempius' dagen „cum nonnullis aliis, sanctorum Martyrum
sociorumque eius reliquis", „ob sanctimoniam ac antiquitatem",
„in archivis dictae Ecclesiae" waren opgeborgen.
De kostbaarste reliek was echter wel een fragment van
Bonifatius' schedel. Ook dit behoort nu tot het bezit der Dokkumer Pastorie, gevat in een zilveren kast welke in het jaar 1665
door de R.K. Friese adel aan de destijds te Dokkum gevestigde
Jesuieten-Statie werd vereerd.
Een schriftelijk bewijsstuk, bij deze reliek behorende, is echter
niet voorhanden. Wel staat het vast dat de abt van Fulda in 1580
een armbeen van Bonifatius uit Dokkum meebracht terwijl
Kempius het heeft over een „sepulcrum" van Bonifatius in de
abdijkerk, mitsgaders een „crypta ante chorum", waar het gebeente,
de „ossa", van verscheidene Dokkumer martelaren rustte. Wij
komen daar in ander verband nog op terug.
Herkomst der moordenaars

De loop der verdere gebeurtenissen vervolgende kan worden
opgemerkt dat de rovers van ver kwamen — niet uit Oostergo.
De Christenen verzamelden namelijk een groot leger dat een
inval deed in het gebied der boosdoeners, waarbij onbarmhartig
werd huisgehouden: 56
„Cumque inprovisa sanctorum martyrum temporalis interemptio exitii per pagos ac
vicos omnemque provinciam volitaret, repente christiani, corporali conperto martyrum
55

F. Stemeberg, Reliquieën van Bonifatius Bisschop Martelaar; Bonifatius' Marteldood,
7 5 4 - 1 9 5 4 , p. 17 ss.
56 Vita I, l . c , p. 52.
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morte, maxrmam congregantes expeditionem exercitus, confinium terminos prumpti postmodum futurae ultîonis bellatores experunt et, revoluta supradicta dienim supputatione,
infidelium sospites sed indevoti hospites adgrediunt terram ac paganos eis e diverso
obbiantes ingenti strage prostraverunt."

Willibald stelt hier dus de „provincia" der christenen tegenover
de „terra" der heidenen, zodat met het laatste onmogelijk Oostergo
kan zijn bedoeld, doch veleer de kuststreek tussen Lauwers en
Eems, waar Willehad en Liudger als eersten het Christendom
zouden prediken.
De overwinnaars maakten zich meester van de bezittingen der
omgekomen vijanden en voerden hun vrouwen en kinderen mitsgaders de mannelijke en vrouwelijke lijfeigenen, die de verslagen
edelen hadden gediend, gevankelijk met zich terug. Zij, die verder
met rust gelaten werden waren zo onder de indruk van de wraakoefening gekomen dat de invoering van het Christendom op geen
enkel verzet stuitte. Het drong blijkbaar evenmin tot de overwinnaars als tot Willibald door dat dit optreden weinig met het
door Bonifatius gegeven voorbeeld strookte:
„Sed quia pagani primi populi christiani impetu obsistere non yalebant, in fugam
siquidem versi, magna etiam clade corruerunt, et terga vertentes, vitam simul cum
intestina eorum suppellectili et heredibus perdiderunt.
Sicque saltim christiani, superstitiosorum tam uxoribus quam etiam füiis necnon servis
et ancillis depraedatis, ad propria redierunt, fitque modo mirabili, ut superstites gentilium
accolae, praesentibus confracti malis, aeterna potius tormenta, fidei fulgore inluminati,
devitarunt et praefati antestitis doctrinae documentum, quod eo vivente rennuenint,
etiam moriente, divinae increpationis moderamine perterriti, susciperunt,"

De „theca"

Bonifatius' lichaam werd, met dat van sommige zijner lotgenoten, per schip naar Utrecht teruggevoerd langs dezelfde weg,
welke hij bij zijn reizen naar Friesland had gevolgd — over het
Aelmere. Nadat de stoffelijke resten enige dagen in de Utrechtse
kathedraal hadden gerust liet Bonifatius' opvolger te Mainz,
bisschop Lullus, deze door Hadda ophalen, teneinde het gebeente,
ook weer per schip, via Mainz naar Fuîda te brengen. Hetgeen
niet zonder tegenkanting van de „urbis praefectus", de Utrechtse
ambtgenoot van Abba, de Utrechtse clerus en de te hoop gelopen
bevolking gelukte: 57
,,Corpus vero beati pontificis prosperis velis ventorumque flatibus trans f return quod
decitur Aelmere — sed et aliorum martyrum — post dies non multos perductum est ad
supradictam urbem, quae dicitur Trecht, ibique conditum ac sepultum, donec a Magontia

57 Idem, p. 5 2 - 5 3 .
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relegiosi et fideles in Domino fratres, a Lullo episcopo successore quidam huius sancti
pontificis et martyris Chxisti directi navigio, ad perducendum beati viri cadaver ad
monasterium, quod eo vivente construxerat et secus ripam fluminis quod dicîtur Fulda
situm est, advenerant."

Bonifatius' stoffelijk overschot was in een „theca" uit Dokkum
naar Utrecht gebracht en wederom in deze kist gesloten toen het
lijk zijn reis naar Fulda vervolgde, om daar in de kloosterkerk
een laatste rustplaats te vinden. 58
Nu was de Friese „theca" door het bloed van de heilige
besprenkeld en werd om deze reden tegelijk met Bonifatius'
gebeente „verheven".
Abt Hrabanus (822—842) liet de kist vervolgens overbrengen
naar de Mariakerk op de Vrouwenberg, welke uitzag over het
dal van de Fulda en de daar gelegen abdij. Boven de kist plaatste
de abt een „tumulus" terwijl hij dit gedenkteken voorzag van het
volgende vers:59
„In ecclesia sanctae Mariae juxta sepulchrum sancti Bonifacii
Postquam martyrium explevit Bonifacius almus,
Martyr et antistes, aethera celsa petens,
De Fresia huc vectus, cum theca hac rite locatus,
Sanguinis hic partem lîquerat hinc abiens.
Desuper hunc tumulum Hrabanus condere jussit."

Uiteraard kan met het woord „sepulcrum" in dit geval niet het
eigenlijke graf van Bonifatius zijn bedoeld, doch uitsluitend de
„theca". Sinds de 10de eeuw wordt van de „theca" geen gewag
meer gemaakt terwijl het niet bekend is om welke reden dit
voorwerp verdween.
„Sepulcrum", „crypta" en „fons"

Ook de Dokkumer abdij kon zich op een „sepulcrum" beroemen, niet ver van het koor der kerk gelegen terwijl zich vóór
het koor een krypt bevond, waarin de stoffelijke resten van verscheidene, in 754 tezamen met Bonifatius om het leven gebrachte
„martyres" sluimerden. Kempius beschrijft ons een en ander: 60
,,Omatur etiam Civitas haec magnifica Abbatia Sancti Bonefacij, ordinis divi
Augustini, Praemonstratensis: in cuius Ecclesia est sepulchrum eiusdem Sancti Martyris
58 D. Heller, Das Grab des heiligen Bonifatius in Fulda; Sankt Bonifatius, Gedenkgabe
zum zwölfhundertsten Todestag, Fulda 1954, p. 139 ss.
59 Hrabani carmen 57, ree. E. Dümmler, Mon. Germ., Poetae Latini Medii Aevi, II,
Berolini 1884, p. 220.
60 De origine e t c , l . c , p. 120.
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non procul a choro, testimonium sancti funeris referens. Etiam aliorum quampîmimoi-um
Sanctorum Martyrum reliquiae et ossa, ibidem in crypta ante chorum in omni honore
ac reverentia observantur, et venerantur: qui in eodem loco Martyrium pro Christi nomine,
meruerunt."

Kempius omschrijft het „sepulcrum" nader als een „tumba"
zodat men zich Bonifatius „graf" zou kunnen voorstellen als een
in steen gehouwen nabootsing, zoals men in zo vele middeleeuwse
kerken ook Christus' graf kon vinden.
Ten westen van de „tumba" trof men tenslotte een „fons" aan,
welke bizonder helder water bevatte en nimmer opdroogde. Dit
zou nu de bron zijn, door de heilige zelf met zijn staf geslagen,
toen het land door aanhoudende droogte dreigde te verdorsten:
„Existit ad Occidentem illius tumbae, fons pulchererirrms ac salutifer semper aquarum
plenus, et nunquam effluens, a praedicto Martyre (Deo tamen architecto) cum ea regio
incredibili siccitate exaruisset, miraculose, pastorali baculo percussus:".

Kempius volgt hier dus de traditie, welke men bij de auteur
der Vita Altera vindt, afwijkende van het door Willibald medegedeelde verhaal.
Het bronwater is geneeskrachtig, in het bizonder voor koortslijders zodat velen in Dokkum herstel van krachten komen zoeken:
„cuius quidem aqua, tota est limpidissima atque dulcissima, multis profecto miraculis
comiseans: nam eius potu febricitantes sanari, allevari, existimant. praeter hoc etiam
egenis, pauperibus, infirmis ad valetudinem recuperandam, multum conducens atque
conferens."

In welke van beide kerken waren nu „sepulcrum", „crypta" en
„fons" te vinden? Kempius laat zich hierover slechts vaag uit:
„abbatia, in cuius ecclesia".
Krypt en bron, diep ingegraven als zij geweest moeten zijn,
waren ons bepaald niet ontgaan, hadden zij binnen de muren
der noordelijke kerk gelegen. Ergo heeft men deze binnen de
muren der zuidelijke, nog bestaande kerk te zoeken. Wij zullen
de laatste derhalve in ons betoog dienen te betrekken.
Terecht heeft Kok onlangs nog weer vastgesteld dat de ene
kerk gewijd is geweest aan de H.H. Paulus en Bonifatius, de
andere aan St Maarten. 61 De eerste zou nu de noordelijke zijn,
de tweede de zuidelijke — een opvatting welke in het licht der
opgravingen moeilijk houdbaar is. Eerstbedoeld gebouw kon
immers niet ouder zijn dan het Dokkumer Witherenklooster en
rustte evenmin op de overblijfselen van een ouder gebouw — wel
op een grafveld. Toch bestond er in Liudger's dagen te Dokkum
61

H. J. Kok, Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht; Assen 1958, p. 72.
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reeds een aan de H.H. Paulus en Bonifatius gewijde kerk, blijkens
een als inscriptie bedoeld vers, door Alkwin ter gelegenheid van
het herstel van dit bedehuis door Liudger geschreven:62
„Hic pater egregius meritis Bonifatius amis
Cum sociis pariter fundebat sanguinis uncam.
Inclyta martirii sumentes stemmata sacri.
Terra beata nimis sanctorum sanguine dives,
Transvolat hinc victor miles ad praemia caeli,
Ultima cespitibus istis vestigia linquens.
Suadeo quapropter curvato poplite supplex,
Tu quicumque legis, terris bis oscula fige.
Spes tibi magna fiat lacrimas ascendere caelum
Hinc potuisse tuas fultas patronibus istis,
Hic manet ille cruor cuncto preciosior auro,
Membraque caeiesti rore hic perfusa quiescunt.
Adiuvat hinc Paulus, doctor Bonifatius inde,
Haec illis quoniam constat simui aula dicata."

Ds „basilica"

Het ging hier zeer bepaald om de „basilica", over welker bouw
Willibald ons reeds inlichtte. Er is opnieuw sprake van wanneer
Willehad zich opmaakt, Engeland te verlaten teneinde het Evangelie onder Friezen en Saksen te gaan verkondigen en Dokkum
als eerste verblijfplaats uitkiest. De auteur van de Vita Willehadi,
bisschop Ansgar van Bremen, die zijn werk omstreeks het jaar
860 voltooide, noemt geen jaartal doch uit de samenhang valt
op te maken dat Willehad omstreeks het jaar 770 Dokkum bereikte: 63
venit Willehadus in Frisiam ad locum, qui dicitur Dockyn-chirica, quod est
in pago Hostraga, ubi et dominus Bonifacius olim martirio coronatus est."

Willehad werd door de Dokkumer Christenen als landgenoot
van Bonifatius met eerbied bejegend terwijl de adel hem de
opvoeding der kinderen toevertrouwde.
Na enige jaren meende Willehad aan de overzijde van de
Lauwers beter aan zijn voornemens gevolg te kunnen geven en
verliet Dokkum weer. Als eerste bisschop van Bremen zou hij
zijn leven eindigen. Zijn plaats werd ingenomen door Liudger,
door Alberik vanuit Utrecht als „doctor aecclesiae" naar de
vooruitgeschoven post van het bisdom in Friesland gezonden. In
het jaar 777 nam hij zijn intrek in de „servorum Dei habitatio".
«52 Alcuini carmen 86, ree. E. Dümmler, l . c , I, 1881, p. 304.
83 Anskarii Vita Willehadi, ed. G. H. Pertz, Mon. Germ., SS, II, Hannoverae 1829,
p. 380.
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Ieder jaar onderbrak Liudger zijn verblijf echter gedurende de
drie herfstmaanden teneinde onderwijs te kunnen geven aan de
Utrechtse domschool:64
„Albricus aiitem cvmi in Colonia civitate gradum accepisset episcopalem, fecit et
Liudgerum secum presbiterii percipere gradum et constituit eum doctorem aecclesiae in
pago Ostrachae in loco, ubi sanctus Bonifacius est coronatus martirio. Divisitque idem
Aibricus armuni in distributiones quattuor, ita ut in Traiecto monasterio prae ceteris
pïaepositis ipse in tempore vernali in doctrinae studio et sanctae conversationis
praeesset fratribus menses tres, deinde post eum in aestate Adalger presbîter in vice
sua menses tres, post hunc Liudgerus presbiter menses tres, deinde in hieme Thiadbraht
presbiter menses tres.'*

Liudger's biograaf, Altfried, een zoon van Liudger's zuster en
diens tweede opvolger op de bisschopsstoel van Munster, noemt
Dokkum weliswaar niet bij name, doch deelt elders mede, waar
Bonifatius de dood vond: 65
,,in pago Astrache in loco, qui Doccinga vocatur, sicut et de illo seripta testantur."

De opstand der Saksen tegen Karel de
Widukind in het jaar 784 uitgebroken,
mee. De kerken moesten het ontgelden,
vanouds tot aan het Flie weer aan de
sloeg. De geestelijkheid was haar leven
Liudger verliet Friesland: 66

Grote, onder leiding van
sleepte ook de Friezen
terwijl de bevolking als
„idoîa" aan het offeren
niet meer zeker — ook

„Cumque vir Dei Liudgerus in eadem regione annis fere septem in doctrinae studio
persisteret, consurrexit radix sceleris Widukind, dux Saxonum eatenus gentilium, evertit
Fresones a via Dei combussitque ecciesias et expuïit Dei famulos et usque ad Fleo
fluvium fecit Fresones Cbristi fidem relinquere et immolare idolis, iuxta morem erroris
pristini."

Temidden van deze verwarring sterft Alberik, terwijl Liudger,
onmachtig iets te bewerken, naar Monte Cassino reist. Eerst in
787 kan hij naar Friesland terugkeren, en het zal bij deze
gelegenheid geweest zijn dat Alkwin zijn vers dichtte.
Weldra zou Liudger evenwel op zijn beurt de Lauwers overschrijden om in opdracht van Karel de Grote de kerstening van
Friesland tussen Lauwers en Eems in geregelde banen te leiden.
Aan het einde van zijn leven wachtte hem nog de inrichting van
het bisdom Munster.
De „fons" waarover Kempius schrijft kan niet de „Fetseput"
64 Die Vitae S. Liudgeri, ed. W. Diekamp; Die Geschichtsquellen des Bisthums Munster,
IV, Munster 1881, p. 2 1 .
65 Idem, p. 9 - 1 0 .
66 Idem, p. 2 4 - 2 5 .
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geweest zijn welke Winsemius bedoelt, in de uiterste noordoosthoek van het voormalige kloosterterrein. Bevond zich deze
„fons" ook reeds binnen de wanden van Willibald's „basilica" of
Willehad's „chirica"? Vermoedelijk niet, want de ter plaatse bekende auteur der Vita Altera deelt uitdrukkelijke mede dat de
„fons" naast de kerk was gelegen: „basilica nobilis, iuxta quam
fons aque dulcis emanat".
De anonymus stelde zijn bevindingen geruime tijd na Liudger's
verblijf te Dokkum te boek zodat de bron eerst door uitbreiding
van Liudger's „basilica" binnen de muren van de kerk kan komen
zijn te liggen.
Over de ouderdom van „sepulchrum" en „crypta" tasten wij
geheel in het duister. In ieder geval werden er bij ons onderzoek
geen menselijke geraamten of leeggehaalde graven aangetroffen
waarvan kon worden vastgesteld dat zij stamden uit een periode,
aan het opwerpen van de kerkheuvel voorafgaande. Ook de
afzonderlijke groep graven, door ons in de noordoostelijke hoek
van het kloosterterrein teruggevonden, kan met de gebeurtenissen
van het jaar 754 niets uitstaande hebben gehad daar de grafbodems — 1.20 m boven N.A.P. — nog 70 cm hoger lagen dan
de zool van de terpzooi — 50 cm boven N.A.P.
Gezien de eerbied, betoond aan Bonifatius' lichaam en dat
zijner voornaamste metgezellen, mag niettemin worden verondersteld dat de stoffelijke resten van de overige slachtoffers zorgvuldig werden begraven, totdat het mogelijk was het gebeente
over te brengen naar de intussen gebouwde „basilica". De „crypta"
kan dus zeer wel reeds een onderdeel der oudste kerk hebben
gevormd.
Helaas biedt de Ned. Herv. Kerk, een in eerste aanleg naar
het schijnt éénschepig, uit rode kloostermoppen opgetrokken
gebouw en na afbraak der abdijkerk, zoals wij reeds opmerkten,
met een noordelijke zijbeuk verwijd, weinig aanknopingspunten
tot de toestand, waarin Kempius dit bouwwerk nog moet hebben
gekend.
Weliswaar ziet men deze kerk, met een westtoren voorzien, in
een meer oorspronkelijke gedaante weergegeven op de beide
oudste, vermoedelijk nog uit de 13de eeuw daterende zegels van
de stad Dokkum, doch deze afbeeldingen lenen zich niet tot uitvoerige beschouwingen. Hoogstens zou men de veronderstelling
kunnen uiten dat de spits, welke op het contrazegel boven het
kerkedak oprijst, een aan de noordkant uitgebouwd bronhuis
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gesierd kan hebben, waarbinnen men de „fons" vermoeden kan.
Hopelijk biedt de reeds te lang uitgestelde restauratie van dit
deerlijk verwaarloosde en mishandelde monument gelegenheid
met bikijzer en spade de bewijsstukken te vergaren welke ons
betoog thans moet ontberen. Wel kan in dit verband reeds
gewezen worden op een eiken paal met een doorsnede van
ongeveer 30 cm, welke op 1.80 m boven N.A.P., juist naast de
fundering der zijbeuk van de Ned. Herv. kerk, aan de uiterste
rand van put II te voorschijn kwam.
Deze paal bleek tot 1.35 m boven N.A.P. in de kwelderzoden
te zijn uitgegraven en rustte op een zwerfkei. De kerkfundering
liet niet toe de put in zuidelijke richting te vergroten teneinde
mogelijke tegenhangers op te sporen, zodat de betekenis van
deze vondst vooralsnog onzeker blijft.
Een bron binnen een, nog wel op een kunstmatige heuvel
gebouwde kerk is intussen geen unicum in Friesland geweest.
Ook de St. Pancraskerk te Oldeboorn was oudtijds een dergelijke
„fonteyn" rijk; merkwaardigerwijze wilde de overlevering dat
Bonifatius aldaar het doopsel had toegediend. Winsemius heeft
de bron te Oldeboorn nog gekend:67
„Het dorp Boom heeft den name van den Borne oft Bom, welcke een Fonteyn
ofte springende water is, boven welcke in voortijden de Inghesetenen de Kercke gebout
hebben, als ten huydigen dage te sien is."

Ook Schotanus maakt er melding van: 68
„In 't midden van de Kerck is een Fonteyn, over 't welcke de Kerck in superstitie
eertijdts is ghebout."

Toen de oude kerk, in het jaar 1753, werd afgebroken en dooide tegenwoordige vervangen schijnt ook de „fonteyn" te zijn
opgeruimd.
De slotsom

Trachten wij de uitkomsten van onze onderzoekingen samen
te vatten zo kan voorop worden gesteld dat de „tumulus", na
Bonifatius' verscheiden opgeworpen teneinde als voetstuk te
dienen voor een gedachteniskerk met naastgelegen priesterhuis
en kerkhof, inderdaad is teruggevonden als een noordelijke uitbreiding van de in 754 reeds bestaande Dokkumer stadsterp.
6

? Chronique, l.c., Beschrijvinghe Utingeradeel.
88 Beschryvinge, l . c , fol. 219.
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Naast Willibald's „basilica", de „chirica" uit Willehad's dagen,
lag de „fons", volgens Willibald ontdekt bij het opwerpen van
de kerkheuvel, volgens de Anonymus der Vita Altera door
Bonifatius zelf geslagen.
Deze „fons" moet naderhand door vergroting van de door
Liudger kort na het jaar 787 herstelde, aan de H.H. Paulus
en Bonifatius gewijde „basilica" binnen de muren van dit
gebouw zijn gebracht en trok tot aan het jaar 1580 vele
pelgrims, die door het drinken van het bronwater genezing
zochten. Voorts bevatte deze kerk een krypt, waarin het gebeente
van een deel der martelaren uit het jaar 754 was bijgezet terwijl
in de schatkamer nog andere herinneringen aan Bonifatius werden
bewaard, welke thans merendeels voorhanden zijn in de R.K.
pastorie te Dokkum of de Benedictijnenabdij te Fulda, waarheen
zij in 1580 werden overgebracht.
De overblijfselen van deze oudste kerk moeten onder de
Ned. Herv. kerk worden gezocht.
De opgravingen deden ons voorts kennismaken met de in 1588
afgebroken, aan St. Maarten gewijde abdijkerk, welke ten noorden
van de eerstgenoemde kerk stond.
Het betrof hier een éénbeukige, tufstenen kruiskerk op
rechthoekige grondslag, aan de oostzijde voorzien van drie
uitgebouwde, schelpvormige koornissen, aan de westzijde van een
toren of portiek.
In de 13de eeuw werd het oude koor door een bakstenen koor
vervangen dat wijder en dieper dan het vorige was en vermoedelijk een half-ronde afsluiting bezat. Tevens werd aan de
westzijde een nieuwe, eveneens uit kloostermoppen opgetrokken,
buitengewoon zware toren gebouwd.
De bouw van deze kruiskerk kon in verband worden gebracht
met de stichting van het Dokkumer Witherenklooster, waarin
het sinds Liudger bestaande, Dokkumer college van Reguliere
Kanunniken opging.
Vanuit dit klooster werd als neveninstelling het vrouwenconvent
„Marienberg" gesticht op de terp van het dorp Waltheim, ten
zuid-oosten van Dokkum bezuiden het Dokkumer Diep gelegen.
Onder de kruiskerk werd een grafveld teruggevonden dat zich
niet alleen binnen de begrenzing van de Witherenabdij uitstrekte.
doch ook daarbuiten, zodat dit van stonde af aan het grootste deel
van het oppervlak der Karolingische kerkheuvel moet hebben
ingenomen.
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Deze „tumulus", uit kwelderzoden opgetast, rustte op een
natuurlijk, tot op het ogenblik der terpbouw met Scirpus maritimus
begroeid kwelderoppervlak dat in oostelijke richting afhelde naar
een getijwater van aanzienlijke breedte. Het verenigde de Peasens
en de Zuider Ee en mondde uit in het Dokkumer Diep, waardoor
de voorwaarden tot het ontstaan van een handelsvlek geschapen
waren.
Aan de westelijke oever van dit water, onmiddellijk ten
noorden van de „locus, qui Dockinga dicitur", speelde zich op
5 juni 754 het drama af, dat de naam Dokkum voor immer aan
Bonifatius zou binden.

Wumkes.nl

VETHOORNS EN SPLEUTSTEKERS
Dr. A. ROES

Het Fries Museum in Leeuwarden bergt een schat van terpenmateriaal dat, als men het aardewerk buiten beschouwing laat,
voor het grootste deel bestaat uit been en hertshoorn. Het is
in de mestlagen van de terpen beter bewaard gebleven dan
ergens anders; terwijl elders been en hoorn in de bodem dikwijls
geheel vergaan, kwamen in Friesland de meeste stukken nog
gaaf en glanzend te voorschijn. Het is eigenaardig dat aan
dit aantrekkelijke materiaal nog zo weinig aandacht is besteed.
Mr. Boeles beeldt natuurlijk in zijn mooie werk over Friesland
sommige typen van benen voorwerpen af, maar het is begrijpelijk
dat hij in een zoveel omvattend werk als het zijne zich niet aan
detailstudies wijden kon van alle vondsten. Men had kunnen
verwachten dat anderen dat zouden doen, maar tot nu toe deed
niemand het. Niet alleen dat, maar door de weinige belangstelling
die men vroeger aan de dag legde voor alles wat geen aardewerk
was, 1 hebben ook de wetenschappelijke opgravingen weinig
bijgedragen tot de datering van de verschillende typen. Het is
te hopen dat er later eens publicaties komen van terpgravingen
waarin al het gevondene goed wordt afgebeeld en besproken.
Kleine werktuigen en gebruiksvoorwerpen — en daar gaat het
meestal om — kunnen ons dikwijls iets vertellen van de
bedrijvigheid der vroegere terpbewoners.
Het is vaak moeilijk uit te maken waartoe bepaalde veel
voorkomende voorwerpen gediend hebben omdat in ons land van
het oude handwerk nog zo bitter weinig over is. In de vorige
eeuw had men daar natuurlijk nog veel herinneringen aan kunnen
vinden en ze vastleggen, maar men kon zich toen niet indenken
dat ze zó snel zouden verdwijnen....
We wilden hier met een tweetal voorbeelden aantonen dat het
gereedschap van dat oude handwerk ons toch soms nog een
aanwijzing geven kan aangaande het gebruik van sommige benen
i Zo staan b.v. in het artikel van Prof. v. Giffen, getiteld „Iets over Terpen", (Derde
Jaarverslag Ver. v. Terpenonderzoek, 1918/19, p. 9 sqq.) wél acht platen met aardewerk,
maar „de platen met metalen en beenen voorwerpen zijn wegens te hooge kosten niet
gereproduceerd".
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voorwerpen uit de terpen. Mogelijk kan dit sommigen inspireren
om voor weer andere raadselachtige gebruiksvoorwerpen de
juiste verklaring te vinden.
Het Fries Museum bezit een tachtigtal stukken been, bestaande
uit het uiteinde van een rundertibia of femur. Het bot is op
enige afstand van het gewricht — de totale lengte varieert tussen
7 en 18 cm — schuin afgesneden; daarbij komt natuurlijk de
mergholte open te liggen (pi. 1). De rand van deze opening is
naar buiten toe afgeschuind. Het gat is van onder af trechtervormig uitgeboord. Sommige exemplaren zijn met zorg afgewerkt;
andere, vooral de langere stukken, zien er vrij slordig uit.
Wat opvalt is, dat in vele gevallen de rand van de mergholte
de eigenaardige glans en gladheid heeft van veel-gehanteerd
been. Aanvankelijk kon ik me niet indenken hoe het gebruik
van deze voorwerpen mee kon brengen dat ze juist dáár het
meest werden aangeraakt. Totdat een bezoek aan het Zuiderzee
Museum op Schokland me op een idee bracht. Daar zag ik n.1.
een vethoorn die in één der vergane schepen was aangetroffen.
Het was een stuk koehoorn dat met vet was gevuld geweest
en dienst had gedaan bij het naaien van zeildoek. En het
bracht me opeens het stukje vetkaars in herinnering uit de
naaidoos van mijn moeder, dat over stugge stof gestreken
werd opdat de naald van de machine er gemakkelijker doorheen
zou gaan. In vorm herinnerde de vethoorn niet aan de benen
voorwerpen die we bespreken, maar het viel me in dat deze
voor hetzelfde doel bijzonder praktisch waren: wanneer men de
holte met vet vulde kon men, met de wijsvinger over de opening
strijkend, heel gemakkelijk de kleine hoeveelheid vet nemen die
nodig was om de draad in te vetten als die door stug materiaal
heen getrokken moest worden. Het vet kon gemakkelijk worden
opgeduwd door middel van een taps toelopende plug onderin
het gat. Zo was meteen de gladde rand van de mergholte
verklaard: bij lang gebruik kon de eroverheen gestreken vinger
niet nalaten het been te polijsten.
Uit welke tijd dateren nu deze voorwerpen? Voor de in
Friesland gevondene is me geen enkel aanknopingspunt bekend.
Maar het enige buiten ons land gevonden exemplaar biedt er
een; het is namelijk in Ipswich opgegraven en kwam uit een
laat-Saksische laag waarin zich ook schaatsen bevonden en die
de directeur van het plaatselijke museum, Mr. Smedley, blijkens
een schriftelijke mededeling dateert in de 10de of 11de eeuw.
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Afb. 1.
Schuin afgesneden rundertibia. Vethoorn.
Fries Museum, Leeuwarden.

Afb. 2.
Tibia van een schaap of geit zonder opening in het gewrichtseind. Spleutsteker.
Fries Museum, Leeuwarden.
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William Macdowell (1590-1667).
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Een vroeg 18de eeuwse afbeelding van Hottinga-state te Ni]land
door Jac. Stellingwerf (1722).
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Hem was slechts één exemplaar bekend in Engeland, dus
waarschijnlijk moeten we dit stuk als Friese import beschouwen.
Ook de heer Smedley was het opgevallen dat de punt van zijn
10 cm lange exemplaar bijzonder glad was.
De op deze wijze verkregen datering behoeft natuurlijk niet
te gelden voor alle Friese exemplaren; eenvoudige practische
gebruiksvoorwerpen blijven soms eeuwen in gebruik en het is
heel goed mogelijk dat de benen „vethoorns" de hele vroege
middeleeuwen door dienst deden, om later vervangen te worden
door hoornen exemplaren.
Het enige buiten Friesland gevonden exemplaar dat mij bekend
is bevindt zich in het Westfries Museum en werd gevonden in
het zuiden van de Wieringermeer.
Bij welke arbeid de benen voorwerpen in kwestie werden
gebruikt is moeilijk te zeggen. Het bleek me dat niet alleen
zeilenmakers vethoorns gebruikten, maar dat ook melkers vet aan
de vingers namen. Dezer dagen schreef de heer Calkoen mij dat
hij ook van wevers had gehoord die een vethoorn bezigden bij
hun werk.
Behalve rundertibiae kan men ook een aantal tibiae van schapen
of geiten vinden die schuin zijn afgezaagd. Hierbij is evenwel
het gewrichtseinde intact gelaten; ze dienden dus voor een heel
ander doel (pi. 2). Zij vormen het enige mij bekende voorbeeld
van het tot in moderne tijd toe voortleven der gebruiksvoorwerpen uit de terpen. In het Openlucht Museum te Arnhem
kan men ze nog zien bezigen bij het vlechten van ouderwetse
bijenkorven. Deze worden namelijk gemaakt van een lange bundel
stro die voortdurend door het insteken van nieuw stro op de
gewenste dikte wordt gehouden. De bundel wordt spiraalvormig
gewonden en zo bouwt men van onder af een korf op. Het
verband tussen de windingen wordt verkregen door de laatste
aldoor op de voorlaatste vast te naaien. Dat naaien geschiedt
door middel van „spleut", die vroeger bestond uit gespleten
braamtakken en tegenwoordig uit gespleten bamboe. Het vastnaaien gebeurde met behulp van de z.g. spleutsteker die men
zover tussen de twee bovenste windingen door steekt dat liet
geutje, gevormd door de mergholte, aan beide zijden van de
wand uitsteekt. De gespleten bamboe wordt daar door gestoken
en aan de binnenkant gegrepen en aangetrokken. De spleutsteker
heeft dan zijn werk volbracht en wordt weer teruggetrokken.
De spleut wordt telkens over de laatste winding heen weer
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aan de buitenkant van de korf gebracht en iets verder opnieuw
doorgestoken.
Men kan uit het gebruik van spleutstekers natuurlijk niet
opmaken dat de terpbewoners bijen hielden, want ook allerlei
soort rnandenwerk werd op dezelfde manier van stro vervaardigd.
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OVER DE POSITIE VAN HET VLEK IN FRIESLAND IN DE TIJD
VAN DE REPUBLIEK
Dr. O. POSTMA

I
In de Encyclopaedie van Friesland lezen wij dat vlek is de
„onofficiële" aanduiding van een groot dorp tussen dorp en stad
in. Dit is voor de latere tijd zeker juist, maar de oudste betekenis
zal wel iets anders zijn geweest. Vermoedelijk zal een buurt van
zekere grootte wel zo genoemd zijn als ze niet de naam dorp
mocht dragen omdat het niet een historisch gevormde „gemeente"
was en geen stemhebbende plaatsen had en bijgevolg geen stem
in de grietenij.
Zo heette de gebuurte Statum, ontstaan op het gebied van het
dorp Makkum, een „vlek" naast het „dorp" Makkum gelegen;
dit blijkt uit aanduidingen als „d' vlecke tot Makkum" en „huis
tusschen d' vlecke ende dorpe Makkum". Later was de combinatie
van het oude dorp en Statum samen het vlek Makkum. Toen
kregen ook grotere dorpen als Joure en Kollum de naam „vlek".
Naast deze dorp-vlekken waren er ook nieuwe vlekken die
geen „dorp" waren en het ook niet meer konden worden. Zulke
vlekken waren Balk, Heerenveen en Gorredijk. Deze hadden dus
geen stem in de grietenij en konden b.v. geen invloed uitoefenen
op het aanwijzen van volmachten voor de Staten. Daarbij had
trouwens ieder dorp maar één stem, zodat het kleinste dorp
evenveel te zeggen had als het grootste.
Deze laatste soort vlekken kunnen ontstaan zijn op het gebied
van één bepaald dorp zoals Gorredijk op het gebied van
Kortezwaag, op het gebied van twee dorpen zoals Balk op
dat van Wijkei en Harich 1 maar zelfs ook op het gebied van
meer dan één grietenij. Zo is Heerenveen ontstaan op het gebied
van Schoterland, Haskerland en Aengwirden en Rottevalle op het
gebied van Smallingerland, Achtkarspelen en Tietjerksteradeel.
Het is niet zo gemakkelijk iets te weten te komen over
huishouding en beheer van zulke vlekken. Voor Joure hebben
wij echter daarover een beschrijving in de Tegenwoordige Staat
(Deel XV). Maar verder zijn het meest enigszins gebrekkige
1
Hierbij wordt soms ook nog Rugahuizen genoemd; dit beschouw ik echter als een
zeer twijfelachtige zaak. Zie in dit verband ook de kaart van Gaasterland bij Eekhoff.
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gegevens, die ik heb kunnen raadplegen. De voornaamste
bronnen, naast de Tegenwoordige Staat, zijn voor Balk: „Rekeningboek van de collecteuren van bureinincompsten te Balk
(1756—1810) uit het gemeente-archief van Gaasterland; voor
Gorredijk „Het armenboek van den vlecke Gorredijk" in het
Hypotheekboek X 14 van Opsterland en voor Rottevalle, „Het
Rekeningboek van de schoolvoogden te Rottevallee" (1747—1812)
uit het Kingma-archief op het Rijksarchief te Leeuwarden.
II
Wij komen nu tot de vlekken afzonderlijk en zien eerst wat
de Tegenwoordige Staat over het bestand en de huishouding
van Joure zegt. Over dit bestand lezen wij: „Het geheele vlek is
verdeeld in vier kwartieren, met name het Ooster-, Gaubuurster-, Hoogstraatster- en Westerkwartier; zijnde in ieder
kwartier twee volmagten, die met den Grietman alles, wat de
gemeene buurt aangaat, in acht neemen. Van deze volmachten
treden ieder jaar vier af, die dan een drietal personen aangeven,
waaruit de grietman een opvolger kiest."
Over de huishouding lezen wij verder: „Deeze Volmagten
hebben voornamelijk het opzigt op alle Straaten, Bruggen,
Vaarten enz., die uit een openbaare kasse worden onderhouden,
welker inkomen gevonden wordt uit de jaarlijkse verpagting der
Waag, het marktgeld, eene belasting op de Wijnen en Bieren,
en een omslag op ieder persoon".
Deze volmachten zijn tevens armvoogd. De inkomsten voor
de verzorging der armen worden gevonden uit een maandelijkse
collecte, waarbij sedert 1699 een belasting op de huizen gekomen
is.
Wij zien dat er veel overeenkomst is met de steden; de
volmachten met de grietman samen vormen een bestuur, dat
vergeleken kan worden met de magistraat in de steden. Wij
hebben echter het verschil dat hier de volmachten slechts twee
jaar zitting hebben, terwijl de vroedschap in de steden levenslang
zitting heeft. Overeenkomst is er weer in zoverre dat het college
van volmachten en grietman zich hier zelf aanvult, wat in de
steden bij vacatures ook geschiedt. Alleen in Dokkum werd bij
vacatures in het bestuur de opvolger door de burgers zelf
gekozen.
Uit de proclamatie-boeken van Haskerland blijkt dat de
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volmachten van Joure ook huizen kopen en verkopen, waarbij
ook gedeelten van het vlek actief kunnen optreden.
Wij hebben verder de meeste gegevens van Balk.
Dit is een kleinere plaats dan Joure en het is niet in kwartieren
verdeeld. Er zijn twee kerk- en burevoogden voor het gehele
vlek. Kerk en dorp zijn hier één; de kerk is hier ook eerst in de
latere tijd gekomen.
In tegenstelling met Joure zijn hier afzonderlijke armvoogden,
die door de grietman van Gaasterland worden gekozen. De
inkomsten waarover de burevoogden te beschikken hebben zijn
ongeveer dezelfde als voor Joure worden opgegeven. Daarbij
komen dan de inkomsten die zij als kerkvoogd hebben als het
klein gemaal, stoel- en bankgeld en het geld voor het beluiden
der doden. Maar ver daar boven uit gaan voor de kerkvoogden
de uitgaven voor kerk en predikant. Maar voor het laatste komt
er een subsidie van de Staten: het dorp geeft daarvoor slechts
ƒ 100,— jaars en ƒ 110,— voor de schoolmeester.
In het begin van de rekening, in de jaren 1757 en 1758, komen
ook vrij wat uitgaven voor de lantarens die er dan worden
aangeschaft. En nog meer is er nodig voor de brandspuit, die in
1770 komt. Het eerste jaar is dit ƒ 500,—, het tweede nog ƒ 387,—,
waarbij ook nog ƒ 100,— voor een brandspuithuisje. Hiervoor
wordt een belasting op de schoorstenen opgelegd.
Hoe worden deze voogden gekozen? We vernemen hiervan
aan het begin niets. De rekening begint met de uitgaven en
inkomsten van het eerste jaar; dan zijn de voogden er al. Maar
wij vinden iets over het aanvullen, als er een vacature is.
Zo lezen wij in 1764: „op heeden den 11 julij 1764 compareerden
op den raadhuise binnen Balk de ondergeschr. ingesetenen van
de flekke Balk na voorafgaande convocatie van Jr. Ulbo Aylva
Rengers, grietman over Gaasterland bij trommelslagh vergadert
om te procederen tot nominatie en stemminge van een nieuwen
kerk- en buirevoogd in voorscr. flekke Balk en hebben in de
plaatse van de overledene Pyter Harmens daartoe geelegeert en
genomineert de persoon P. Sluyterman om deselve functie van
kerk- en buirevoogd na oldergewoonte te excerceeren en waar
te nemen; in kennisse der selver handen.
U. A. Rengers
P. D. Blij
Joh. Stoter
P. J. Sluyterman
F. Rinia chrgn.
A. Wildeboer
D. P. Kolde
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Wij merken hier bij op dat we bij deze ondertekenaars grietman
en secretaris hebben (Rengers en Kolde), de predikant Stoter en
de chirurgijn Rinia. Grietman en secretaris zullen er bij zijn
geweest krachtens hun functie; de anderen zijn dus de opgekomen
kiezers. (Wel wat weinig met het oog op de trommelslagher.)
Wie zijn hier kiezer geweest? We denken eerst aan de schotschietende huizen der dorpen. Balk behoort half tot Wijkei en
half tot Harich. Tot die dorpen zouden dan de schotschietende
huizen moeten behoren. Ik heb daartoe het floreenregister van
1768 van die beide dorpen eens nagekeken; (ds Stoter en F. Rinia
woonden toen nog in Balk). Geen dezer namen komt daarin
echter voor: deze personen kunnen dus geen stem in de grietenij
gehad hebben. Zij moeten dus als „aanzienlijk ingezetene" zijn
opgekomen (dominé en chirurgijn waren er bij!).
Een rekening van de armvoogden van Balk komt ook in het
gemeente-archief voor uit vrij wat eerder tijd als die der
burevoogden, beginnende in 1665. Maar veel belangrijks vinden
wij daarin niet.
Het bezit van de armestaat bedraagt enige percelen land en
een aantal huissteden, waarvan huur en grondpacht in komt.
Verder is er enige verdienst van wezen. De uitgaven zijn vrijwel
als overal.
Wij gaan nu naar Gorredijk, het vlek dat zich gevormd heeft
op het gebied van het dorp Kortezwaag in de gemeente
Opsterland.
Wij hebben daar dus een „armenboek van den vlecke
Gorredijck". Dit boek bevat echter maar de rekening der armvoogden over één jaar, van januari 1718 tot 15 februari 1719
voor de uitgaaf en tot 13 mei 1719 voor de ontvangst. Het
belangrijkst is wel de aanhef van het stuk: „Op huiden den
8 Jan. 1718 zijn wij Ingesetenen getreden tot verkiesinge van
een nieuwe armevoogd off Burger Mr. en hebben in plaatse van
de afgaende Jochem Roels als gewesene Burge Mr. verkooren
Lijckle Lolkes om daar in te continueren den tijt van twee jaren
en 't selve te bedienen soo dit behoort".
En dan verder „Op dato deses heeft de afgaande en oudste
armvoogd off Burgemr. sijn reeckeninge gedaan aangaande sijn
ontvang en uytgave en wort gevonden ten profijte van de dorpe
de somma van een hondert acht en dertig carg. 2 strs 6."
„Aldus gereeckent gesloten ter praesentie van ons ingesetenen
H. Halbetsma, P. Scheffer, B. Geerts, Luitien Gerckes, Jan Iedes"
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Het zijn dus „burgemeesters" die voor „het dorp" de zaken
beheren. De uitgaven en inkomsten zijn echter niet anders dit
jaar dan gewone armvoogdijzaken. Er worden geregeld „omgangen" gedaan en gewone uitkeringen. Alleen aan het eind
wordt gesproken van een huis te Beetsterzwaag gekocht door
Luitien Gerckes (zie boven) en zijn vrouw die daarvoor 830 c.g.
schuldig blijven.
Maar in de aanhef zien wij welke personen de burgemeesters
kiezen. Wij stellen weer dezelfde vraag als te Balk: zijn dit
stemhebbenden in Kortezwaag, het „dorp" waartoe Gorredijk
eigenlijk behoort? Ik heb daarvoor weer het floreenregister van
1718 nagegaan en daarin slechts 2 van de 5 namen gevonden
n.1. Brecht Geerts en Philippus Scheffer. Ook de beide genoemde
burgemeesters Jochem Roels en Lijckle Lolckes stonden er niet
in. Wij kunnen dus wel weer aannemen dat de „ingesetenen"
die stemmen geen stemhebbenden in de grietenij behoefden te
zijn.
Wij komen nu op het in drie grietenijen gelegen Rottevalle.
In zulk een plaats zal het niet gemakkelijk zijn te komen tot
een eenheid, tot één „gemeente". Toch is dit in Rottevalle tot
op zekere hoogte gelukt door het samenwerken op een bepaald
gebied. De inwoners van verschillende delen hebben zich verenigd
tot het oprichten van een school en het aanstellen van een
schoolmeester. Wij vinden hierover iets in het „Rekeningboek van
de schoolvoogden". Uit dit in 1747 beginnende boek vernemen
wij, dat er eerst uit ieder deel van het vlek 2 schoolvoogden
waren. Later werd dit echter uit ieder deel 1. Vermoedelijk was
toen de school pas gesticht; in 1725 was er een kerk gekomen.
De eerste afrekening vindt plaats op 28 october 1748 ten huize
van Toornen Saapes; toen werden er tevens 3 nieuwe schoolvoogden gekozen (voor iedere grietenij 1). In 1752 is de rekening
iets uitvoeriger. Op 8 december van dat jaar verklaart de dorprechter A. Booms dat hij daarbij tegenwoordig was; de nieuwe
voogden blijken door de oude aangewezen te worden. Het is
dus de gewone aanvulling van het bestuur door het bestuur zelf
zoals ook in de steden gebruikelijk was. Alleen de eerste maal
kunnen dus de ingezetenen zelf daarbij actief geweest zijn. Wij
weten geen namen, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat hierbij
de schotschietende huizen uit de 3 grietenijen zijn opgetreden.
Voor zover ik van Heerenveen, ook in 3 grietenijen gelegen,
kennis genomen heb, vond ik alleen de kerk als gemeenschappelijk

Wumkes.nl

56
centrum. Hier hebben zelfs de onderdelen van het vlek hun eigen
„voogden". In het proclamatieboek van Haskerland (K7. 199 v)
vinden wij genoemd „burgemeesteren of armvoogden van de
Herewal". Dit is het onderdeel van Heerenveen in Haskerland
gelegen. We lezen echter wel van de „kerkvoogden van Heerenveen. Voor de kerk schijnt het vlek één geheel te zijn.

III
In het vorige is wel waarschijnlijk geworden dat in de
vlekken, die geen eigen stem hebben, de „voogden of burgemeesters" niet werden aangewezen door stemmen van de dorpen
op welker gebied de vlekken ontstaan waren.
Hiermee is in overeenstemming wat wij lezen in de Tegenwoordige Staat, Deel XVI, p. 545: „In Geuite nieuw 3,s.rt gebouwde
dorpen, welke geen eigene stemmen hebben of welker weinige
stemmen onder andere oudere dorpen behoren, gelijk Rottevalle,
de Gordijk, 't Heerenveen en te Gerkesklooster plaats heeft,
geschiedt de stemming van een nieuwen leeraar op dezelfde
wijze als in de steden. In de steden werden de predikanten over
het algemeen door de kerkeraad aangewezen.
Maar hoe was het nu in de vlekken die tevens dorpen waren,
zoals Joure en Makkum? Daarover vinden wij niets medegedeeld;
er zijn ook geen namen van stemhebbende personen overgebleven.
Het lijkt wel waarschijnlijk dat het op kerkelijk gebied ook zo
was, vooral in Makkum met zijn weinige stemmen (12) nog al
eens voor een belangrijk deel in handen van uitwonenden.
Maar op wereldlijk gebied zal het niet anders geweest zijn.
In Makkum was n.1. geen eigenlijk bestuur als in Joure maar er
waren 6 gecommitteerden van de zijl, die ook de waag beheerden
en zorgden voor lantarens en brandspuit enz., die dus ook haast
als een bestuur optraden. Zij vulden bij overlijden van een
gecommitteerde het college zelf weer aan. De weinige landeigenaars-stemmen zullen weinig belangstelling voor deze zaken
gehad hebben en dit niet zoo eenvoudige beheer gaarne aan
meer belangstellenden als fabrikanten en schippers hebben
overgelaten.
Ten slotte zouden wij toch gaarne iets willen weten van de
wijze waarop uit de ingezetenen van die vlekken diegenen
uitgekozen werden, welke vertrouwd geacht werden om hun stem
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uit te brengen als zulk een bestuur gevormd moest worden.
In de steden wordt in zulke zaken wel van „Rijkdom en
Wijsheid" gesproken. In deze vlekken (steden in hun begintoestand) zal het ook om de „rijkdom en wijsheid" te doen
geweest zijn en daar de rijkdom beter te beoordelen is dan de
wijsheid, zal de rijkdom wel het voornaamste kriterium geweest
zijn.
In de steden werden wel uitdrukkelijk eisen gesteld op dit
gebied aan hen die verkozen zouden mogen worden tot lid van
de vroedschap. Wij lezen daaromtrent voor Leeuwarden 2 „Dat
alle de voorgeschreven Magistraets- en Vroedschaps persoenen
ieder ten minste de waerde van over de Duizend Daalders aan
vaste goederen in de stad Leeuwarden, of jurisdictie van dien,
zullen moeten bezitten". Voor Dokkum 3 zien we is het nodig
dat zulke personen „ten minste vijf florenen schieten". Deze eis
is nog al wat lager dan de vorige. In Harlingen 4 moet een lid
van de vroedschap zijn „begoedicht met de waerde van twee
duizend carolus guldens".
Wanneer wij in andere steden niet zulk een uitdrukkelijke
verklaring vinden, mogen wij toch wel aannemen dat met deze
rijkdom rekening gehouden zal zijn.
En wij kunnen ook wel verwachten dat een burger, die zal
mogen stemmen, een zekere welstand zal moeten bezitten, al
zullen allicht de eisen lager zijn dan bij de leden van de vroedschap zelf. En zo iets kunnen we ook aannemen voor de
ingezetenen van het vlek.
Over de steden zegt Van Blom in zijn „Overzicht van de
Inrichting tot de bevoegdheid der Plaatselijke besturen in
Friesland sedert 1795"5 als hij over de vroegere toestand spreekt:
„Ook in de steden schijnt het kiesrecht verbonden te zijn aan
den eigendom van bepaalde goederen." Zo zou het dan ook in
het vlek geweest kunnen zijn. Als er huisflorenen zijn kan dit
aangegeven worden door een bepaalde waarde van de floreen.
In Dokkum werd gesproken van een floreen van 5 fl. die nodig
was voor een lid van de vroedschap. In Franeker, waar huurflorenen waren, bedraagt de gemiddelde waarde van de huisfloreen ongeveer 2 fl. Naar dit bedrag werd dan de floreen2
3
*
5

Teg.
Teg.
Teg.
Vrije

Staat,
Staat,
Staat,
Fries,

Dl.
Dl.
Dl.
Dl.

XIV, p. 178.
XIV, p. 278.
XIV, p. 676.
XVII, p. 348.
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belasting berekend. De 5 fl. te Dokkura zal dus waarschijnlijk
met een aanzienlijk huis verworven kunnen worden.
In Makkum waren ook officiële huisflorenen, wat een zeker
gemak geeft bij zulk een taxatie.
Hoe het zij, er is zeker wel eens een vrij strenge keur geweest;
dit zien wij te Balk, waar na de revolutie van 1795, als er ongeveer
algemeen kiesrecht was, bij een samenkomst van de ingezetenen
ter verkiezing van de burevoogden een 36 tal personen bijeen
kwamen. Als wij daarmee de 4 of 5 personen vergelijken die,
zoals wij zagen, voorheen daarbij aanwezig waren, dan is er
toch wel een groot verschil.
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„DE HEER MACKDUWEL (MAKDUEL)" FAN NIJLAN EN GYSBERT JAPIKS
J. J. KALMA

Op trije plakken yn de brieven fan Gysbert Japiks dûkt in
man mei in fremde namme op, dy't neft skynt to Nijlân wennet en
der't de dichter (in bytsje) kunde oan hat. Yn brief V fan 21 maert
1655 (Wurken, p. 323) hearre wy de namme it earst. Dan skriuwt
Gysbert oan Gabbema, dat Ds Henricus Nicolaes Daventreus,
dy't fan 1651—'57 to Bolswert stie, him in Latynsk carmen sjen
litten hat, dat „de heer Mackduwel" makke hie. Gysbert hie dat
fers oan Gabbema stjûre wollen, „den also ick koam, om dat
selle to heljen, dat hie d' Autoare 't weer helle om jiette reys
oer to gleddjen, in onder-twissche iz' er ney Grinzerlân recke
om dat tijzel-hollighe Lân-scheel to holpen besljuechtjen."
It docht út dit brief net bliken, dat er direkt kontakt tusken
Gysbert en „de heer Mackduwel" is. Nei alle gedachten stie
de Bolswerter dûmny lykwols mei him yn forbining. Ek is der
in lytse káns, dat Gabbema, dy't hiel hwat kontakten hie, him
kend hat. Yn it léste, net botte oannimmelike, gefal hat Gysbert
dat witten en hat er syn freon in deugd dwaen wollen mei dit
(nije) fers. Alles hwat litteratuer is hat yn de briefwiksling de
oandacht en Gysbert wol graech meidwaen en de Ljouwerter
freon sjen litte, dat er de eagen iepen hat.
Yn brief VI, dy't foart dêrop folget (2 april 1655), komt Gysbert
wer op „dat Macduëlsche carmen eeren oonrierd". Gabbema sil
syn bilangstelling toand hawwe, doe't er mei in brief it „Seefearts-lof boeck" oan Gysbert stjûrde en dêrom fortelt Gysbert,
dat it „in schreaun ferse fen syn Edelh. op dy Littijnsche fersse
spylle" is, „dy fen jon E. eeren, trog my, oon D. Daventreus
behânge binne". It giet dus oer in net printe fers, dat in reäkty
is op in fers, mooglik fan Gabbema sels. Gysbert, dy't der greatsk
op is, dat de gelearde Gabbema syn freon is, hat dit fers oan
de „great-bewittenschipte" (Wurken, p. 334) Bolwerter dûmny
sjen litten en dy hat it (to Bolswert, to Nijlân?) „Macduël"
fortoand en sa't it yn dy dagen gie (fgl. dr. J. H. Brouwer —
Dichttournooi, Saxo-Frisia III, 1941, pp. 55—62), hat „Macduël"
dêrop reägearre. It fers, dat sa ûntstien wie, hie Gysbert mei de
waerme hân nei Ljouwert ta stjûre wollen. It muoide him, dat
dat nou mislearre wie, mar „Ick tins y sille 't jiette wol reys
sjean".
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Wij soenen nou fansels graech witte wolle, hokker „Littijnsche
ferse spylle" Gysbert hjir op it each hat. Alheel wis binne wij
net, dat it hjir oer Latynsk wurk fan Gabbema sels giet. Mar
ek al soe dat sa wêze: it wurk, dat wij fan Gabbema út dy tiid
kenne, jowt gjin útslútsel.
Gabbema hat nei dy twa brieven fan 21 maert en 2 april 1655
„de heer Mackduwel" net forgetten. Hy sil it latynsk carmen
lang om let krige hawwe en moast doe fansels wer reägearje.
Hij docht dat oer Gysbert, ek al om't er it krekte adres fan
M. net wit. Sa hearre wij út brief XIX fan 12 des. 1656 (Wurken,
p. 334): „lek hab jon E. Missieuwe oon d' Heer Makduel nei
Nijlân (dear hy wennet) seynt."
Dêrmei fordwynt ,,d' heer Makduel" út de brieven, mar hij
lit ús net los. De fraech is: Hwa hat er west en hwat docht
er to Nijlân? Faeks kin it sykjen om in antwurd op dy fraech
mear ljocht yn Gysbert-fragen bringe.
Der wurdt ornaris tocht oan Dr. William Macdowell, in Skot,
dy't it greatste part fan syn libben yn de Republyk tahâlden
hat. Sa docht b.g. dr. D. Kalma (Gysbert Japiks, pp. 58 en 60),
dy't him in diplomaet-learde neamt en seit: „Net de earste de
beste, Skot fen komôf, ienris professor yn St Adrews, dêrnei yn
Grins, letter lid fen in seinskip nei Karel I, in learde hwaens
namme frâl yn Stêd-en-Lannen sa'n klank hie det men him dêr
wol as skiedsrjuchter frege: in to heech man faeks om mei in
Boalserter skoalmaster húslike omgong to bawwen."
Kalma hat it bij it rjochte ein, mar der bliuwe noch wol
fragen. Ut brief V (21 maert 1655) hawwe wij fornommen, dat
M. „onder-twische.... ney Grinzerlân recke (is) om dat tijzelhollighe Lân-scheel to holpen besljuechtjen". It giet hjir oer in
skiedsrjochter en dat hat Dr. W. Macdowell, dy't yn 1627 president fan de Kriichsrie yn Grins wurden wie, yndied west. Mar
wie er dat yn 1655 noch en hoe komt it, dat er to Nijlân wennet?
Hwat wij fan syn libben witte makket dat wij him earder to
Amsterdam of oars earne yn Hollân forwachtsje soenen.

Wij jowe nou earst de data, dy't ús fan Dr. William Macdowell
bikend binne (fgl. v. d. Aa XII, pp. 91-92; dr W. J. A. Jonckbloet
— Gedenkboek der hogeschool te Groningen. Levensberichten,
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pp. 12-13, 77; Scheltema - Staatk. Nederland II, pp. 49-51;
N.B.W. II, 862; Dict. of Nat. Biography 1921/2, XII, p. 511).
Hij is berne oktober 1590 to Makerstoun (Roxburghshire yn
Skotlân). Syn heit hiet Thomas Macdowell, syn mem Johanna
wie in dochter fan Sir Andrew Ker fan Greenhead. Fan
1597—1603 wie William op de Musselburghskoalle yn Skotlân,
yn 1605 gie er nei St Andrews. Hij koe tige leare. Dêrom waerd
er fan 1609—1614 learaer yn 'e filosofy oan it St Leonards' college
dêrre.
Doe't de Grinzer hegeskoalle yn 1614 oprjochte waerd, waerd
hij ien fan de earste seis heechlearaers. Hij komt dêr op oanrieden
fan Prof. Petrus Bruse út St Andrews en — hwat nou al neamd
wurde mei — troch Joh. Cazemir Junius, dy't to St Andrews
studearre hie. Dy Junius, in ofsier yn tsjinst fan de Steaten en
soan fan de Leidske professor Franciscus Junius, is de heit fan
de lettere Grinzer professor Franciscus Junius F(rancisci) N(epos),
in healbroer fan de Franciscus Junius F.F., dy't Gysbert Japiks
opsocht hat.
Bij de ynwijing fan de Grinzer universiteit hâldde Macdowell
in rede oer in wüsgearich ûnderwerp. Dy wittenskip soe er earst
ûnderwize. Al gau troude er mei Bernardina van Frit(t)ema, in
pakesizter fan de Grinzer boargemaster Joh. Clant (1617). Hij
krige namme as jurist, sadat er yn 1625 de doktorale graed
forovere. Dit waerd ek it fak, der't er him op 'en dûr alheel oan
joech.
De praktyk hat him mear lutsen as de theory. Sa wurdt er yn
1627 president fan it Kriichsgerjocht to Grins. As sadanich skynt
er tige op syn plak west to hawwen. Hwer't in skeeî to bisljochtsjen wie sjogge wij noch al ris syn namme opdûken en ek as
ambassadeur kaem er nei foaren. 1629 reizge er b.g. nei Ingelân
ta, om to praten oer de twa regimenten Ingelske ruters, dy't
yn Fryslân en Grinslân legere wienen en dy't dêr, ek al om't
hja to min soldij krigen, lêstich waerden. Ek yn 1635 en 1636,
as de Ingelsken ûnder ynfloed fan Seldenus' „Mare Clausum"
oerstjûr wurde en ús skippen lést oandogge, giet Macdowell
nei Ingelân. Hij moat dêr doe noch al hwat risseltaet hawn ha
(fgl. Wagenaar, Vad. Historie XI, p. 258f.) en de koaning die
syn best, om him wer nei Skotlân ta to heljen. Hij koe in plak
krije yn it heechste gerjochtshôf dêrre, mar wegere, om't er de
de tastân yn Great Brittanje to ûnrêstich en ûnwis foun. Yn 1649
hat er yn it forneamde proses oer it erfskip fan it slachte-Van
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Bergen en it marquisaet fan Bergen op Zoom in wichtige rol spile.
Yn dy tiid komt er efkes sterk nei foaren. Hy stie yn forbining
mei de Ingelske royalisten en de lettere Karel II en wie tagelyk
in great freon fan de Oranjepartij hjir. Doe't Karel II yn 1650
to Breda mei Skotske ôffurdigen praette wie Macdowell derby
(Aitzema 4° útj., VII, p. 152; dr. P. Geyl — Een Engelsch republikein over Willem U's staatsgreep in 1650, Bijdr. en meded. v.
h. Hist. Gen. 45, 1924, pp. 77-88). Karel hat him doe „Knight"
makke en bineamde him 4 juny fan dat jier ta resident yn Den
Haech (fgl. ek Aitzema VII, p. 155,15e).1 It spant yn 1650 tige
yn Ingelân. Noch wie it de fraech, hwa't it winne sille: Cromwell
en syn puriteinske maten of de royalisten om Karel II hinne. Doe't
it ta de slach bij Dunbar kaem (3 sept. 1650), waerd yn Den
Haech it nijs rounstruid, dat Karel it woun hie (fgl. Knuttel 6594).
Macdowell skynt der foaral ek efter sitten to hawwen (fgl. dr.
P. Geyl — Oranje en Stuart, p. 85). Ek yn it jier dêrop liet er
fan him hearre. It Ingelske parlemint stjûrde doe twa ôffurdigen
nei de „Greate Gearkomste" yn Den Haech om oer de frede to
praten. Mei troch Macdowell waerden dy twa, Oliver St John en
Walter Strickland, troch it folk as koaningsmoardners biskôge en
hienen hja hjir in net al to noflike tiid. Har útstellen waerden forheftich bistriden en Macdowell skreau in „Antwoort" (Kn. 6986),
dat noch al yndruk makke. In „Aenmerckinge op seecker Schots
antwoort" (Kn. 6988) bisocht der tsjin yn to gean, mar sûnder
risseltaet (fgl. ek Dr. D. Grosheide — Cromwell naar het oordeel
van zijn Nederlandse tijdgenoten, Amsterdam 1951, pp. 29, 30). It
gefolch wie, dat de Cromwell-minsken foartreizgje moasten sûnder eat birikt to hawwen, bliid, dat hja it libben der ôfbrochten.
Ien en oar makke, dat Macdowell nou net bipaeld „persona
grata" by Cromwell wie. Sels moat er him in greatmachtich hear
field hawwe. Goede rie fan freonen naem er net mear oan. Allinne
koaning Karel sels koe noch hwat mei him wurde. The Dictionary
of National Biography 1921/2, XII, p. 511, skriuwt: „His success
seems to have completely turned his head". Dit waerd yn de
1

Dr. W. J. Formsma, de ryksarchivaris to Grins, wie sa freonlik ús it folgjende mei
to dielen:
„In de vergadering van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande d.d. 14 juni 1650
resigneert de gerichtsschult (president van het krijgsgericht) Mackdowel zijn ambt wegens
zijn verkiezing door de koning van Groot Brittannië tot raad en ordinaris-resident van
Z.M. bij deze Verenigde Nederlanden en andere potentaten. Deze charge heeft hij
aangenomen op aanraden van Zijne Hoogheid en verscheiden andere hoge „personnagien". Gedeputeerde Staten hebben deze resignatie aangenomen, hem bedankt voor
zijn getrouwe diensten en hem gelukgewenst met deze hoge charge."
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earste jierren ek net better. Hy hie him to Amsterdam nei wenjen
set en agearre dêrwei, mar die dat sa, dat er freon en fijân yn
it harnas jage. Nicholas (The Nicholas papers, Camden Society I,
p. 288) skriuwt maert 1652 oan Hyde: „The K.'s Resident here is
a most unskilful and indeed ridiculous person, and more a subject
to these States than to the King and strangely avaricious" (fgl.
ek dr. P. Geyl — Oranje en Stuart, pp. 141, 143 en Nicholas
papers I, p. 320). Cromwell siet ek net stil. Hy wist to birikken,
dat de Steaten fan Hollân him yn 1653 forballen (Cal. of Clarendon
State Papers II, pp. 148, 158, 277). Nei't skynt hat er doe op forskillende plakken omhongen, altiten yn de forhoping, dat er de
gunst fan Karel II en syn Hôf winne koe.
Krekt witte wy it net, mar alle káns, dat de man, dy't yn
Hollân út 'e graesje rekke wie, doe werom gien is nei it Noarden.
De kwestje is noch lang net genôch útsocht, mar men kriget de
yndruk, dat it Noarden mei syn steedhâlder Willem Frederik folie
Orangistysker west hat en dus ek mear op 'e hân fan de Koaningspartij yn Ingelân as Hollân. E. Napjus yn syn „Kronyk van Sneek"
(2de druk, Sneek 1826, p. 71) wit to fortellen, dat Karel Stuart
nei syn flecht út Ingelân yn 1651 incognito to Snits fortoeve hat.
Hy moat doe wenne hawwe by Cornelis Haubois, dy't dêr boargemaster wie en foar Fryslân sitting hie yn 'e Gen. Steaten. Johan
de Witt mocht dy Haubois net, dy't letter troch Karel II ta ridder
slein waerd. As wy dit bitinke, is it net sa fremd dat Macdowell
yn dy jierren yn Fryslân opdûkt.
Dat Macdowell him nei Nijlân ta bijoech is ek minder fremd
as it earst iiket. Hy wie foar de twadde kear troud mei Elisabeth Reynertsdr. (ek: Ruurt, Luyrt Reynts) Alberda út Grinslân
('t Zandt), dy't troud west hie mei Syds fan Botnia (* Snits
29 maert 1583, † 12 nov. 1638). Ut har earste houlik hie Elisabeth Alberda gjin bern en ek út har twad houlik binne gjin bern
bikend. Sa kaem by har forstjerren yn 1652 de state, dy't de
Botnia's to Nijlân hienen (Hottinga- of Botnia-hûs) oan de eardere
Grinzer professor (fgl. Stamb. Friesche Adel I, 44, 45, 224; Effigies
& Vitae Professorum Academiae Groningae . . . , Gron. 1654, pp.
71—74). Hottinga-hûs, dat syn namme hawwe moat fan de
parochiaen Here Hoytinge (Hottinga), dy't it yn 1399 neiliet oan
syn soan, wie yn 'e 16de ieu yn it bisit fan de Botnia's kommen
(fgl. de grêfstiennen yn 'e tsjerke to Nijlân fan Syds fan Botnia
(† 1548) en syn wiif Bauck fan Camstra († 1547) en fan de heit
fan boppeneamde Syds, dy't ek Syds hiet en grytman fan Wym-
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britseradeel west hat († 1615)). De state stie oan 'e Tsjearddyk.2
Dêr hat Macdowell dus wenne en oer Ds. Davetitreus fan
Bolswert kontakt hawn mei Gysbert Japiks en Gabbema. Hy wie,
sa't út de brieven blykt, doe ek noch adviseur fan it Kriichsgerjoeht to Grins.
Dr. D. Kalma foarûnderstelt, dat er in to heech man west hat,
om mei Gysbert Japiks húslike omgong to hawwen. Nei alle
gedachten hat er it ek to drok hawn, hwant hy folge de Ingelske
polityk sa goed mooglik en hope noch altiten op in bileanning
foar syn help. By de restauraty fan de Stuarts (1660) frege er fan
Karel II om útbetelling fan it traktemint as residint, dat hy noch
to goede hie. Ek hope er, lykwols to forgees, op in posysje as
rjochter yn Skotlân (Calendar of State Papers, Domestic series
1660, p. 298; 1660/1, p. 460). Hy kaem doe lykwols wer yn Hollân
to wen jen en krige (10 Apr. 1665) in oanstelling as korrespondint.
Hy moast „transact certain affairs of importance there and correspond with the Secretaries of State" (Cal. of State Papers 1664/5,
p. 300).
Dit hat him op it lést hast noch de kraech koste. Nei de affaire
mei de ritmaster Buat wienen Johan de Witt c.s. op har iepenst
(fgl. dr. P. Geyl — Oranje en Stuart, p. 342). Ut de papieren fan
William Davidson, in Skotsk loyalist, dy't to meitsjen hie mei de
saek fan Dirk van Ruyven, die it bliken, dat ek in Mackdouwal,
dy't to Delft wenne, birjochten oerstjûrde (fgl. W. del Court —
Sir William Davidson in Nederland — Bijdr. Vad. Gesch. IV,
s. 1906, pp. 375—425). Dat wie ús Macdowell — syn namme komt
hyltiten wer oars foar: Macdougall, Macdonnell, dat de „Mackduwel" fan Gysbert is net sa fremd — dy't oppakt waerd en foar
it Hôf fan Hollân torjochte stean moast (Resolutièn Holland 1666,
20 nov.). De pynbank hat er net kennis mei makke, mar der folge
yn bigjin 1667 al in banfonnis (fgl. Brieven van Joh. de Witt III,
1912, p. 233). Om dy tiid hinne moat er forstoarn wêze (Cal. of
State Papers 1665/6, p. 532, stelt de dea op ein 1666).
Wy hawwe fan Macdowell in portret yn it al neamd boek:
Effigies & Vitae Professorum... (Gron. 1654). De gravure (fgl.
ek Muller, Beschr. Cat. no. 3387) jowt Macdowell, doe't er 57 jier
wie, út 1647. Der stiet ûnder syn byld in 4-rigelich latynsk ferske
fan de Grinzer professor Franciscus Junius Francisci Nepos (fgl.
oer him Jonckbloet — Gedenkboek, Levensber., pp. 36—37). Troch
2 Sj. Groninger Volksalmanak 1906, p . 91 e.v.; 1925, pp. 27, 28; dr. J. A. Feith,
Ommelander borgen, p. 68.
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dy syn heit, de healbroer fan de frisiast Junius, wie hy, lyk as
wy seagen, nei Grins ta kommen. Der binne dus biwizen, dat er
mei de Juniussen yn kontakt stien hat. Dêrom weagje ik it en
kom op 'en nij mei in al âlde kwestje foar it fuotljocht: it bisiik
fan Fr. Junius F. F. by Gysbert Japiks. Dr. D. Kalma (Gysbert
japiks, pp. 79, 83) hat yn tsjinstelling mei Siebs (ca. 1645) en
Haantjes (1648) foar it jier, dat De Crane destiids neamd hie:
1652 as bisykjier pleite. Kalma wiist der op, dat Junius tige
anglophyl west hat. Dêrom soe er him to Amsterdam net botte
feilich achte hawwe en wie it to forklearjen, dat er ûnder in
skûlnamme (Nadabus Agmonius) yn Fryslân komt. Wy soene
freegje wolle: Kin der forbân wêze tusken de komst fan „Mackduwel" (om 1653 hinne) to Nijlân en dy fan Junius om deselde
snuorje to Bolswert? Kinne Macdowell en Junius it faeks ek „in
politieis" iens west hawwe? It is ommers net oannimlik, dat de
freon fan de Ingelske adel, de âld-Arminiaen, botte wiis west hat
mei Cromwell. Kin Macdowell Junius dêrom net to Amsterdam
met hawwe en is doe it praet ek komd op taelkwestjes en faeks
op de dichter, dy't net fier fan Nijlân ôf wenne? As Gysbert
Japiks syn brieven oan Gabbema skriuwt hat er it net oer Junius,
mar dy syn bisite kin al in pear jier earder, yn 1652 west hawwe.
Dat „Mackduweî" net yn forbân mei Junius neamd wurdt seit
fansels neat. De Gysbert-brieven jowe wol in bulte, mar gjin ien
wit, hoefolie forlern gien is en hwat der mounling bipraet is. It
is ek mooglik, dat Junius Gysbert net op 'e hichte brocht hat. Hy
kaem op it lest aüinne mar foar de tael. It is fansels ek mooglik,
dat Gysbert alles witten hat, mar dat him frege is to swijen. Hwa
fortelt ús, hwer 't ús dichter krekt stie? Sûnder mis hat Macdowell
him hwat rêstich halden nei de ûnstjûre jierren fan 1650 en '51,
al koe it yn Fryslân misskyn wol hwat lije. Hy kin Junius nei
Daventreus ta stjûrd hawwe. Hwerom soe dy „greatbewittenschipte" man, dy't Gysbert koe, en ek mei Macdowell forkearde,
hjir gjin rol spile hawwe? Wy witte fan Daventreus syn politike
kleur neat, mar it is net to forwachtsjen, dat dizze Grifformearde
dûmny tige op 'e hân fan de Hollânske Steaten west hat en dat
immen, dy't dêr yn Hollân fêstrekke, fan de Fryske dûmnys
holpen is, leit hast yn 'e lijn. Mooglik hat Daventreus Gysbert
ek op 'e hichte brocht, mar derby sein, dat de tael alle klam
hawwe moast.
Wy binne hjir op it terrein fan de hypothesen, mar hypothesen
kinne meihelpe, om kwestjes, der't noch gjin klearrichheit oer
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bistiet, to forheîderjen. De tri je kear, dat „Mackduwel" neamd
wurdt yn 'e brieven meitsje it oannimlik, dat der gjin direkt
kontakt bistien hat tusken dichter en poiiticus, mar de wrâld
wie ek doedestiids lyts en it hat eigenskip om nei forbân tusken
twa anglophylen to sykjen en as dan de iene anglophyl ús dichter
alteast fan namms bîykt to kennen, soe it dan sa fremd wêze,
dat er de oare op dy dichter wiisd hat?
Wy hawwe, om wissichheit to krijen, kontakt socht mei dr. R.
J. Timmer (Queen Mary College, üniversity of London), dy't de
leste tiid de figuer fan Fr. Junius yngeand bistudearre hat. Hy
skreau ús, dat er in bisite fan Junius oan Fryslân ca. 1652 net
oannimiik achte, mar earder pleitsje woe foar de tiid tusken maert
1646 en 1648. Dit bitinken is letter yn Neophiloiogus 41 (1957),
pp. 141—144, taljochte.
Dr. Timmer hat hiel hwat oant nou ta ûnbikende brieven fan
Junius foun en kin mei help dèrfan wol aerdich goed neigean,
hwer 't er oan maert 1646 ta sitten hat. Foar in bisite oan Fryslân
(twa jier lang, lyk as Gabbema en de Junius-biograef J. G.
Graevius sizze) is foar 1646 gjin plak. Oer de tiid fan maert 1646
oant 1648 is neat bikend. Fan 1648 oan ein 1651 ta is er wer yn
Ingelân. Yn nov. 1651 komt er to Amsterdam, dêr 't er, mei in
ûnderbrekking foar in reis nei Dútsklân yn 1653, oan 1656 ta
bliuwt. Dan giet er nei Den Haech, dêr 't er oan 1674 ta tahâldt.
Dr. Timmer achtet Junius gjin politike persoanlikheit. Hy sil
ùnder in skûlnamme yn Fryslân sitten hawwe, om 't der oars faek
to folie Iju op him ôfkamen. Dêrom forfart er oan 'e ein fan syn
libben ek to Oxford nei in tsjuster adres.
Wy moatte forklearje, dat it artikel fan dr. Timmer ús net oertsjûge hat. Junius sil miskyn minder sterk anglophyl west hawwe
as dr. D. Kalma him destiids hawwe woe, hy wie nou ienkear
Arminiaen en Ingelân wie syn twadde heitelân. It hat altiten sa
west, dat oare minsken like folie jins politike kleur bipale as men
dat seis docht. De arguminten, dy't dr. Timmer jowt foar in bisite
oan Fryslân fan maert 1646—1648 binne sterk, mar dat der tusken
nov. 1651 en 1656 gjin tiid west hat foar sa'n bisite wurdt ús net
dúdlik. Hoe lang hat er yn 1653 krekt yn Dútsklân sitten? Kin er
net yn 1652 en bigjin 1653 yn Fryslân west hawwe? Fan kontakt
tusken Macdoweil en Junius is dr. Timmer neat bikend. D.w.s.
ús hypothese bliuwt hypothese, mear net. Mar der sil dochs wol
ien west hawwe moatte, dy't Junius op Gysbert wiisd hat. Hat
dat femylje fan de mem fan Aubrey de Vere, ien fan de Hem-
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mema's fan Berltsum west? It soe kinne, mar it sterke kontakt
mei De Vere hâldde yn 1644 op, doe't De Vere 18 jier waerd.
Is der hwat op tsjin om oan to nimmen, dat der nei nov. 1651
to Amsterdam kontakt west hat tusken de beide mannen en dat
Macdowell Junius mei yntroduksjebrieven nei Fryslân gean Iitten
hat? Wiist it bytsje, dat de Juniana to Oxford oan Frysk hawwe
op in bisite fan twa jier?
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TA DE SKIEDNIS FAN US MOUNEN
S. J. VAN DER MOLEN

Der soe sein wurde kinne: hwat minder mounen der yn Fryslân stean bliuwe hwat mear bilangstelîing der komt foar ús jaskers,
spinnekoppen, muontsen, roggemounen en houtmounen. Dat docht
ek bliken út it bisykjen om mounen, dy't op ynfallen steane, wer
op to meitsjen en to bihâlden, as it net kin as warbere tsjinders
fan de minske dan mar as steatlike oanklaeijing fan it gea. Dat
der fan biwâldswegen stipe foar restauraesje fan mounen jown
wurdt, is in ding om wiis mei to wezen, al moatte der alle jierren
likegoed noch wer guon ôfskreaun wurde.
It docht jin eins in bytsje nij, dat yn Fryslân — wetterlân en
dus ienris ek wettermounelân — navenant gans minder dien is
oan it bistudearjen fan de skiednis fan de wetter- en bidriuwsmounen as op oare plakken (bygelyks de Saen, Amsterdam, Rotterdam) it gefal is. Sadwaende hat Fryslân noch altiten syn eigen
histoarysk mouneboek net en lykje der ek noch gjin plannen ta
to wezen. Sa net, al wiene dy plannen der al, der moat noch
frijhwat neisneupt en neigien wurde, ear't der in bitrouber byld
tekene wurde kin fan de mounen yn Fryslân en harren ûntjowing
troch de ieuwen hinne. Binammen yn de archiven leit gans
mateariael bidobbe, dat net oerslein wurde kin. Hokker nijsgjirrige
dingen dêr foar it Ijocht komme kinne, kin bliken dwaen út de
folgjende meidielingen, dy't de lezer wol opfetsje wol as losse
bydragen ta de Fryske mouneskiednis en tagelyk as in priuwke
fan itjinge in Frysk mouneboek jaen koe, as de histoaryske kant
dêr syn gerak yn krige. Alhoewol de trije meidielingen gjin forbân
mei elkoar hâlde, woe ik se doch mar yn tiidsoarder jaen.
I.

Schotanus as moune-útfyndef

Yn syn treflike stúdzje oer Bernardus Schotanus à Sterringa
(De Vrije Fries, 42ste diel) hat J. Keuning al útkomme litten,
dat dizze Frjentsjerter professorssoan ek útfynder west hat fan
in biskaet slach wettermoune (sjoch side 39 fan dat artikel). By
myn ûndersiik wie ik dat ek wiiswurden, mar op hwat in oare
menear. Sneupende yn de bibleteek fan it Frysk Genoatskip
kaem my nammentlik op in kear as nûmer 51 d-29 yn 'e hannen
in stikje printwurk út de 17de ieu mei in stikmennich mounen
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der op ôfbylde. Wie it printsje de muoite al wurdich (fgl. p. 70),
it ûnderskrift nammersto mear. Hwant dêr stie ûnder:
Abbildung der Neuen erfundenen und Friviligirten
MACHINES oder WASSER-MüHLEN,
von dem
Hrn B. Schotano à Sterringa,
der Med. Doctr. und anjetzo Geographo der Provintze von Vriesland / etc.
Und
BALTHASAB. VAN POELWEYCK,
Kegiment-Schultz der Burgerey der Stad Amsterdam / etc.
desselben Associirten

Docht de foarm fan dit stik printwurk al tinken oan in soarte
fan reklamebiljet, de meidieling ûnderoan lit gjin twivel oer. Dêr
stiet nammentlik yn it Dútsk: hwa't sokke mounen oantuge wol,
kin him forstean „lm Friesland zu Leeuwaerden bey den Hern
Inventeur so oben gemeldt. lm Holland zu Amsterdam bey
Balthasar van Poelweyck. lm Clevischenlande zu Cranenburg bey
dem Herrn Deykgraaf". Hwêrom dat leste der by stiet, wurdt yn
de leste rigels dúdlik makke: „Diese erfundene und Privilegirten
Mühlen / konnen gesehen werden / zwey stunden von Nimwegen / in Cleevlandt / in die Craninburgische Schouw."
Dizze hingelkaert — hwat der fierder op stiet kom ik noch op
werom — brocht my by it Resolúsjeboek fan Dep. Steaten oer
1690, dêr't meidieling yn dien wurdt fan in oktroai (foar tritich
jier) oan Bernardus Schotanus à Sterringa „om alleen binnen dese
provintie te mogen in 't werck stellen zeekere syne inventie om
watermolens te maken, die veel meer waters als de ordinaire
kunnen uitgeven en het selve over de tien voeten diep uithalen"
(f. 29b-30a). It oktroai waerd op 29 maert 1690 forliend, lykas
sein foar tritich jier. De útfynder hie om fyftich frege.
By de „Landdagstukken" fan 17 maert 1690 foun ik in nijsgjirrich rekest fan Schotanus, oantsjut as „Med. doctor". Hy seit
dêr yn, hoe't er „naast eenige jaaren herwaerts besig zynde
geweest met het maaken der Landtkaarten der Grietenien deeser
Provincie, geduirig met een erbarmelyk oog heeft aangesien den
beklaagelyken ende ellendigen staat der Laage landen van het
Vaderland, die vermits het hooge winter water niet alleen het
gansche voorjaar, maar ook een gedeelte in de Soomer geïnondeert
leggen en bygevolge byna onnut en ondienstig zyn, tot merkelyke
schaade der Eygenaars niet alleen; maar insonderheyd voor het
gemeen".
De eigeners koene nammentlik de lésten fan de provinsje net
opbringe. Nou wiene der „voor lange jaaren wel eenige besondere

Wumkes.nl

Wumkes.nl

71
andykingen der îaage landen gemaakt en met eenige watermolens
versien", mar fanwegen de hege kosten fan dy mounen en fan
it ûnderhâld lieten de boeren „veel Landen onbedykt, ongehavent
en woest" lizze, „sonder eenige culture".
Schotanus skreau, hy hie der gauris oer prakkesearre, oft dat
net oars koe, mar it die bliken, de wettermounen út syn tiid wiene
„van seer kleynen dienst ten opsigt van de kosten", Hy hie him
doe ta de stúdzje bijown en hie op it lést útfoun „watermolens
sonder schepraden, schroeven, pompen of andersints tegenwoordig
in 't gebruyk, dewelke thien of 20 maal soo veel waters en wel
tot 10 ofte meer voeten dieper koonen uytmaaïen". Op groun fan
dizze útfiningen frege er bihalven om in oktroai ek om „een
amende van 300 gouden friesche ryders". Dy nat er, neffens de
resolúsje, dus net krige. It wurdt net dúdlik hokker systeem de
útfynder tapaste by syn nije moune. It skeprêd wie doe yn Fryslàn
algemien, lykas it nou yn Súdhollân noch in heap foarkomt. De
skroef of fizel is letter opkommen en hat op 't lést ek to uzes
it skeprêd út it sté wrotten. Beide opmealwurktugen brûkte
Schotanus net, allikemin in pomp of sahwathinne. Ek it printsje
op it biljet wurdt men net folie wizer fan, al moatte dan neffens
Keuning de beide printen fan Schotanus syn mounen, dy't
P. van Eeghen neamt, fan Gaspar Luyken gravearre wêze. De
gravure op dit biljet sil dan ek wol fan dizze Luyken syn hân
wêze.
Twa fan de wynmounen op de gravure wurde yn it Dútsk
bysûnderheden by opjown. Moune A hat roeden, dy't 36 Rynlânske fuotten iang binne, en kin — neffens in „Attestato der
Chur-Brandenburgischen Commission in Cleve" fan 9 april 1695
— yn 24 uren mear as 50.000 „Ohmen" wetter fiif foet heech
útslaen. Moune B hat roeden fan 60 houtfuotten lingte en kin
mear as 500.000, „Ohmen" yn 24 uren forpleatse. Lykas men
sjocht; dat is tsienris safolle as moune A. It sil dus sa wol wêze,
dat A in sljuclitweihinne moune foarsteît, mar dat B de moune
is, dy't Schotanus útfoun hat. Der stiet dan ek by, dizze moune
is to sjen yn de polder Reygerbroek by Kranenburg, dy't likernôch
150 moargen (neffens Rynlânsk bigryp) great is. As greate bysûnderheit wurdt der nei foaren brocht: „dieselbe hat das Wasser
welches ausser halb dem damme obgedachten Polders 5 / 6 a
7 fusz höher als binnen dem seîben gestanden / nach dem man
dann und wan 22 tage in allem gemahlen / ungeachtet der
vielfältigen stareken Platzreegen / so diessen Sommer gefallen /
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mit groszer verwunderung gedachten Polder allezeit gantz
trucken gehalten." En dat, wyîst de polders dêr omhinne alhiel
splis stien hiene.
Yn de polder Reigerbroek leit, sa lést men noch, likernôch
40 moargen lân, sa leech, dat sûnt minskeheugenis koe dêr neat
boud wurde. Mar troch it wurk fan dizze nije moune koe der
op dit lân de léste twa jier hjouwer siedde wurde, dat de eigener
in moaije sint oplevere. En dit waerd allegearre bifêstige troch
in forklearring fan it gerjocht fan de stêd Kranenburg út
septimbermoanne 1697, dy't seit: „Ausserhalb obigem wird in
dieser Mühlen / wan sie kein Wasser zu mahlen hatt (umb die
übrige und langste Jahrszeit / die selbe nicht unbrauchbar stehen
zu lassen) Haber-gritze gemahlet / die Woche 4 a 5 Last. Item
diese Mülile oder dergleichen kan auch gebraucht werden /
umb Graupen Buchweitzen und Weitzen zu mahlen / und also
auf solche weise / dem Eigenthumer Jahrlich noch 5 a 800
Reichsthaler profit bringen."
Op it printsje steane fierders in hynstemoune, twa hânmounen
en in wetterrêdmoune, sûnder dat it klear wurdt, oft dy ek by
de tekst hearre. Giet men op it opskrift ôf en op it oktroai, dan
hat it der mear fan, dat allinne wettermoune E foar de nije
útfining oansjoen wurde moat. Hy slacht ommers tsien kear
safolle wetter út as moune A. En yn syn rekest dielde de
oanfreger krekt mei, syn nije wettermoune koe „thien of 20 maal
soo veel w a t e r s . . . . uytmaalen."
Mei alle gedachten is de moune neffens de útfining, dy't
Schotanus yn 1690 foar Fryslân op syn namme krige, yn of efkes
foar 1695 (hy hie ommers yn 1697 al twa jier yn it Reigerbroek
stien), by Kleef boud. As de útfining ek yn Fryslân yn praktyk
brocht wie, soe der wol in foarbyld neamd wêze, dat net sa
fier ôf lei as Kranenburg. Of wie dit Dútske prospektus ornearre
— om ris in hjoeddeisk bigryp te brûken — foar de eksport? Yn
alle gefallen witte wy nou in bytsje mear fan Schotanus syn
wurk op it mêd fan de wetterboukunde, in fjild, dêr't mear lju
op arbeiden, dy't gjin mounemakker fan birop wiene. De
folgjende meidieling lit dat ek wer ris sjen.
11. Boaregemaster Coopmans krigei oktroai

Piter Coopmans, fan Boalsert, is de Fryske skiednis of alteast
de Fryske folklore yngien as de boargemaster-hurdrider. Yn de
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winter fan 1763 op '64 soe er op ien dei fan Den Haech nei
Ljouwert riden wêze. Neffens in noch moaijer forhael wied er
fan Ljouwert nei Den Haech en werom riden en doe't er de
jouns let syn boadskip oan Marijke-Muoi dien hie, koene hja
him mar amper biprate, oars wied er ek noch trochstreke nei
Boalsert! (Sjoch: Buttinga Wichers, Schaatsenrijden; N. Fr.
Volksalm. 1858).
It is minder bikend, dat Coopmans ek in útfining op syn namme
hat op it mêd fan de mounemakkerij. En as syn prestaesje oer
iis gjin klearebare optinksel is, hie er dy útfining krekt tofoaren
dien en ek probearre. Yn de Ljouwerter krante fan 7 maeije 1763
koene gadingmakkers nammentlik it folgjend atfortinsje léze:
Also door den eersten en nieuw geinventeerden tregtermolen van P. Coopmans
groot 59 voets roeden, zonder eenige comparitie de oude ongeveer 80 voets
roeden is overtreffende in uitwerpinge, de reden omdat het werk niet op de
mechanica, maar op de wetten der beweging gegrond is, dus wert gepresenteert
de oude bij stukken te verkopen, als hebbende nog goede as en roeden. Te
bevragen bij Auke Johannes, timmerman te Parrega.

Hjir wurdt dus praet fan in trachtermoune, útfoun fan P. Coopmans. Yn de „Landdagstukken" fan 19 april 1762, nr. 18, foun
ik dêr mear oer. Pieter Coopmans, dy't him dan âld-boargemaster
fan Boalsert neamt, jowt to kennen, dat er altiten tige omtinken
jown hat oan „de zwaare verdrukking van ons lieve Vaderland
en in 't bysonder van deese Provincie, door 't Waater veroorzaakt".
Hy hie dêrom syn tinzen ris gean litten om yn it plak fan de
bisteande wettermounen „een ander Werktuig uit te vinden van
meer nut, minder omslag en minder kosten".
Fierdergeande seit er, „dat hij Suppliant op de Gronden van
wijl. den Hooggeleerden Hre Professor S' Gravensande ontworpen,
en naderhandt door Jacobus Groeneweegen eenigsins verbeetert,
voortwerkende, eyndelyk na lang zoekens en veel kosten is magtig
geworden een geheijm van een Watermachine, die met een darde
der kragt, eevenveel kan doen als de tans in gebruik zynde
Water Windmolens, die van veel minder omslag, ook van veel
minder kosten en onderhoud is." Hy koe dat allegearre „door
proefneeming bewysen, en aantoonen.". Coopmans forsocht in
oktroai foar 25 jier en hy krige dat ek (7 july 1762).
It docht jin faeks hwat nij, as de iene kear in dokter-kartograef,
de oare kear in âld-boargemaster him útleit op it forbetterjen
fan mounen. Mar dan moat men net forjitte, dat hwat tsjinwurdich de wetterbihearsking neamd wurdt, doe alhiel ôfhong

Wumkes.nl

74
fan de breklike muontsen, jaskers en spinnekoppen. En al sil der
fansels ek oktroai frege wêze om it jild dat hja mei harren
útfiningen tochten to fortsjinjen, grif binne de útfynders ek oan
it prakkesearjen slein fanwege de minne tastannen dy't hja om
har hinne seagen en dêr't wy ús — sels mei de needsaek fan in
twad Teakesyl foar eagen — gjin idé fan foarmje kinne. Bûtendat,
oan yn ús tiid ta binne der útfiningen dien op it stik fan it
mounemeitsjen, nou net mear om't wy de moune as wurktúch
net misse kinne (de praktyk wiist dat wol oars út), mar om him
to bihâlden en as it kin wer in plak yn 'e maetskippij to jaen,
dat er fetsoenlik skinmeitsje kin. Mei fansels op 'e eftergroun
it stribjen om sa de mei de tiid meigeande moune tagelyk syn
plak yn it lânskip, yn doarps- en stêdbyld hâlde to litten.
Safier wiene hja yn Coopmans syn tiid noch net en dat hoegden
hja ek net. It fraechstik wie net: hoe kinne wy de mounen hâlde?
Mar: hoe kinne wy him as „masine" sa goed mûglik wurkje litte?
Dit krewearjen hat neat to krijen mei esthetika of romantyk, mar
leit alhiel op it fjild fan de technyk, lykas nammers de mounen,
sa't wy dy kenne, yn wezen it risseltaet binne fan in striid mei
de natûrkrêften, fierd mei it nofteren forstân. De moune heart
folslein yn dy lange rige fan útfiningen, dy't prof. dr. ir.
R. J. Forbes yn de beide dielen fan syn boek „Mensenwerk,
vijfduizend jaar techniek" (Amsterdam, 1959) bihannelet.
Mar wy moatte wer nei Coopmans ta. Is der mear to finen
oer syn „trachtermoune"? Ja, dat is der àl. Net yn Fryske boarnen,
mar yn in nijsgjirrich en tige ûnbikend boekje, titele: „Uytvoerige
en nauwkeurige verhandeling van de verbeterde geoctroyeerde
tregtermoolen.... door Jacob Groenewegen te Werkendam, In
's Gravenhage, by Pieter Brouwer, 1763", dat my fan partikuliere
kant taskikt wurde koe.
Groenewegen bringt nei foaren, dat skeprêdmounen sûnder mis
in smak wetter útslaen kinne, as it mar net heger hoegt as fjouwer
foet. Mar wol men it wetter fierder yn 'e hichte bringe, dan
slagget dat net. Syn útfining nou makket, dat it wetter 4 ta 7
of 10, ja inkeldris 12 foet opmeald wurde kin. It prinsipe is de
sintripetale (mulpuntsykjende) krêft — Groenewegen brûkt fansels
noch it âlde bigryp „middelpuntvliedend", mar it is hjir gjin
sintrifugale krêft —, dy't it wetter tsjin de kanten fan in kûp
of trachter smyt. Dy trachter is ûnderoan iepen en 2 ta 3 foet
wiid en fan boppen 10 ta 16 foet wiid, al nei't de moune great is.
Lit ús, om hwat mear klearrichheit to jaen, in eintsje oernimme:
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„De Kom onder gedeeït in 8 deelen door schutwerk, als 4 Diameters door
malkanderen, van ondere tot 3 k 4 voet hoog. In 't midden van die kuyp een
Spil geplaatst, en met de kuyp tot een Lichaam sterk vereenigt. Die Spil zal
met een punt van ondere op een Metale Pan loopen, gelyk in alle Moolens
geschiet. Dit werk zal rondgaan op het punt, eeven als de Spil in een
Watermoolen doet, door een rondzel boven van 't Xamrat van den As gedreven . . ."

It lewant tsjin de diameter makket in hoeke fan 20 ta 26 graden
mei de spil. Prof. 's Gravesande hie yn Woubrugge sa'n moune
sette litten, mar dy doogde net en waerd wer ôfbrutsen. Neffens
Groenewegen hie professor in pear flaters makke, to sizzen, der
wie yn de trachter „geen genoegzame affsnydinge", dat it wetter
fleach net fier genôch yn 'e rounte. Né, dan de moune fan „de
Heer Burgemeester van Bolswaart", seit Groenewegen. Dy hat
ek in trachter lykas dy yn Woubrugge. Mar: „Die in Vriesland is
Spils regtstandige hoogten, bijna 11 voet, onder wyd 3 voet en
8 duym, boven wyd 11 voet, derhalven ook zeer steyl.".
De skriuwer hie nou mei syn eigen eagen sjoen, hoe't
Coopmans syn moune mar 40 kear yn in menút hoegde om to
gean ear't er „zeer gelukkig Water gaf", tsjin dy yn Woubrugge
60 ta 65 kear. It die him bliken, „dat dit Molentje dat hoewel
59 voet vlugt niet meer als op 50 kan gerekent worden, wegens zyn
agteroverhangende vlugt dat wel 22 voet is en dus de kragt der
Wind zoo niet vat en dat met een bonkelaar Werkte van 25 duym
diameter.... meer zou doen 8 voet hoog als een vorige van
80 voet vlugt 6 voet hoog met 't Scheprat had kunnen doen.
Ja, als hy 45 maal omging in een minuyt, dat hy zoo veel Water
zoo hoog kon brengen als een naburige Moolen die 84 voet vlugt
had 480 Morgen Land bemaalde.".
It hat der in heap fan, dat Coopmans Groenewegen syn wurk
forbettere hat, hwant dy forhellet, dat er mei syn útfining yn
Fryslân in proeve dien hie oan in mountsje fan 30 foet flecht.
Oer de goede risseltaten hie er in tsjûgenis krige fan âldboargemaster P. Coopmans to Boalsert, „die de Moolen gebouwt
heeft in het Woudermeer die zyn Ed. alleen in eygendom
toebehoort". De moune sloech twa-, trijeris safolle wetter út as
mounen, dy't likefolle mânsk wiene, mei in skeprêd. „Dit werk
is bezien door order van de Staten van Vriesland."
Yn it boekje is in brief ôfprinte, dy't Coopmans op 13 maeije
1763 út Boalsert oan Groenewegen skreau en it is ien stik lof:
, , . . . . ik zeggen kan met een woord, het Werk is Volmaakt of
volkomen voldoende by de heele Weereldt die het komen te
z i e n . . . . nu kan men zien dat eene Moolen van 59 voet vlugt
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zoo veel doet niet alleen als een van 80 voet (dat wie Coopmans
syn âlde moune, foeget Groenewegen der yn in noat oan ta)
maar als 2 zulken, die het niet gelove wil; kan het komen zien."
It ûnderhâld brocht de kosten ek net mei, hwant der wie
frijhwat stien ta de moune brûkt: „Het steenwerk dat wel ¾
van de kosten zal uytmaken, dat zal een ronde Kom zyn, regt
midden in de Moolen, daar de Tregter in staat." En de konstruksje
wie ek tige ienfâldich: „Daar zal niet (lês: niets) zyn als de
Tregter, geen gaande W e r k . . . . dat is alles weg, de Spil van de
Tregter word met de Spil van de Moolen vereenigt".
Ir. G. Doorman, dy't Coopmans syn útfining ek neamt yn syn
boek „Octrooien voor uitvindingen in de Nederlanden uit de
16de—18de eeuw" (1940), is fan bitinken, it prinsipe fan dizze
moune sit yn de „centrifugaalkracht (lês: centripetaalkracht), die
het water tegen een ongeveer kegelvormige wand moet opjagen
om het over de rand daarvan in een vaste goot te werpen" (s. 62).
De „Woudemeer", dêr't Groenewegen it oer hat, is sûnder mis
ien fan de eardere Ferwâlder marren, tusken Ferwâlde en
Parregea. Schotanus-Halma (1718) tekenje dêr in „Fallingbuirster
en Aaltjes Meer Droog", mei in moune yn 'e midden. Dêr sil
Coopmans syn forbettere moune grif bouwe litten hawwe. Mar
sa't it liket hat it nije systeem doch net foldien. Alteast, wy hearre
neitiid neat mear fan dizze útfining, likemin as fan de measte
moune-ûntwerpen, dêr't in oktroai op jown waerd. En Coopmans
is foar de neiteam allinne de hurdrider wurden, net de Fryske
Leeghwater, Dekker of F a u e l . . . .
III.

In mounetelling yn de Frânske tiid

Wy kinne de Fransken in heap neijaen, mar net, dat hja yn
de tiid, doe't hja it yn dizze kontrijen foar it sizzen hiene, net
krekt en sekuer west hawwe. Yn alle gefallen tankje wy oan
harren langst om mei de tastannen to uzes op 'e hichte to
kommen, kostlik mateariael, dat it risseltaet is fan in rige oanskriuwingen en amtlike ûndersikingen, dêr't suver gjin ein oan
kaem. Foar ús doel is fan bilang in mounetelling út it jier 1811,
dy't slacht op it tal wettermounen yn Fryslân, dêr't wy oars net
folie doel oer hawwe soene.
Op 21 oktober 1811 gong der in missive út fan de rekestmaster,
bilêstige mei de tsjinst fan brêgen en wegen yn de „Hollânske"
departeminten, om in opjefte yn to stjûren „van het getal en de
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zamenstelling der watermolens in dit departement". En it moast
ek gaueftich, hwant foar de ein fan deselde moanne moasten
de maires en pleatselike bistjûren in krekte opjefte ynstjûre fan
it tal wettermounen en „derzelver constructie hetzij met schepraden, schroeven of anderszins." De prefekt fan Fryslân, dy't it
stik trochstjûrde, wie wol mei de saken op 'e hichte, hwant
der waerd by sein: „wordende bij dezen alleen bedoeld de
permanente watermolens, en geenzinds dezulke welke tijdelings
worden vervoerd, of die welke bekend zijn onder de naam van
jaskers." De jaskers waerden dus net foar fol oansjoen en de
losse mounen — bygelyks brûkt yn de feanterijen fan it iene plak
nei it oare reizgjende — foelen ek buten de ynvintarisaesje.
De risseltaten fan de missive wurde biwarre op it Ryksarchyf
to Ljouwert (Portef. Landdrost en Prefect, Finantien 1807—1813,
nr. P. Ontvangen missives van gemeentebesturen) en jowe in
bitrousum byld fan de mounerykdom yn it Fryslân fan oardel
ieu forlyn. Al hat der grif eftersitten om de mounen op de iene
of oare bilêstinglist to setten („Finantien"!), tagelyk hawwe wy
in nijsgjirrich oersjoch krige, dat net allinne tallen jowt, mar ek
de forsprieding en it type moune (skeprêd of skroef).
Der binne gritenijen, dy jowe allinne it totael op, mar oare
bistjûren komme ek mei in krekte plakoantsjutting. Wy sille de
útkomsten nou mar gritenij foar gritenij werjaen.

Ljouwert: 19 mounen, allegearre mei skroef.
Ljouwerteradiel: 82 mounen, Yn Kuzum 27 mei skeprêd, 29 mei skroef. Yn
Stiens 8 (skroef). Yn Jeîsum 9 mei skeprêd, 9 mei skroef.
Tytsjerksteradiel: 188 mounen (28 skpr., 160 skrf.).
Dantumadiei: 60 mei skrf., 1 mei skpr. Oantekening: „hieronder te Feenwouden 12 voor het baggeren van turf en veenlanden".
Achtkarspelen: 10 mounen, allegearre mei skrf. „Hiervan acht bij veengraverijen,
worden ais het veld uitgegraven is weggebroken."
Kollumerlân: „5 kleine watermolens geschikt voor zeer kleine terreinen, egter
alle met schroeven".
Eastdongeradiel: 5 mounen. Net neijer omskreaun.
Dokkum: gjinien.
Westdongeradiel: 5 mounen, allegearre mei skrf (Holwert 1, Raerd 2, Betterwurd 1, Boarnwert 1).
't Amelan: gjinien.
Skiermuontseach: gjinien.
Ferwerteradiel: 28, allegearre mei skrf. (Hallum 14, Ferwert 1, Blije 13).
't Bilt: 9, allegearre mei skrf. (Sint Jabik 7, Sint Anne 2).
Barradiel: 28, allegearre mei skrf, (Minnertsgea 4, Tsjommearum 8, Kleaster
Lidlum 1, Easterbierrum 2, Seisbierrum 3, Pitersbierrum 4, Winaem 4,
Almenum 2. Oan polderbistjûren hearden hjir 7, oan partikulieren
21 mounen.
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Frjentsjerteradiel: 89, dêr't acht fan mei skpr. wiene en alle oare mei skrf.
(Tsjom 36, hwerfan 7 skpr; Hitsum 2, Achlum 15, hwerfan 1 mei
skpr., Mullum 15, Hearbeam 6, Peinjum 2, Boer 3, Rie 5, Peins 2,
Sweins 1, Skalsum 2)
Frjentsjer: 15, allegearre mei skrf.
Menameradiel: 37, hwerfan 2 mei skpr. (De Ryp 17 mei skrf, 1 mei skpr;
Me-naem 8, Berltsum 6, Marsum 4, hwerfan 1 mei skpr.)
Hinnaerderadiel: 158, hwerfan 47 mei skpr. (Hinnaerd 3 skpr, 5 skrf; Itens
6 skpr., 6 skrf; Lytsewierrum 3 skpr., 14 skrf.; Easterein 10 skpr.,
27 skrf.; Hidaerd 7 skpr., 6 skrf.; Wommels 8 skpr., 17 skrf.; Waeksens
3 skpr., 4 skrf.; Kûbaerd 7 skpr., 13 skrf.; Wjilsryp 6, Baeijum 3,
Spannum 7, lens 3. Dit wiene allegearre skroefmounen.)
Harns: gjinien.
Skylge: gjinien.
Flylân: gjinien,
Eanjewien 9 (Terbant 2 skrf., Tsjallebert 4 skpr., Gersleat 3 skrf.)
Haskerlân: 60 mounen, hwerfan 49 skpr., 11 skrf.
Opsterlân: 44 mounen, hwerfan 4 mei skpr., „zijnde de jatskers hier niet onder
begrepen."
Skoatterlân: 51 mounen (de Knipe 5 skpr., 1 skrf.; Sint Jânsgea 14 skpr.,
13 skrf.; 't Hearrenfean-Sk. 16 skpr., 2 skrf.)
Smellingerlân: 21 mounen, hwerfan 18 mei skpr.
Utingeradiel: 149 mounen, hwerfan 112 mei skpr.
Weststellingwerf: 79 mounen, hwerfan 65 mei skpr.
Snits: 18 mounen, hwerfan 4 skpr.
Wymbritseradiel: 322 mounen(!), hwerfan 86 skpr.
Drylts: 12 mounen, allegearre skrf.
Boalsert: 17 mounen, hwerfan 1 skpr.
Wûnseradiel: 222 mounen, hwerfan 48 skpr.
Hynljippen: 2 mounen (1 skpr., 1 skrf.)
Himmelumer Aldeferd en Noardwâlde: 63 mounen, hwerfan 20 skpr.
Starum: 7 mounen, hwerfan 1 skpr.
Warkum: 34 mounen, hwerfan 4 skpr.
Doanjewarstal: 77 mounen, hwerfan 27 skpr.
Gasterlân: 28 mounen, hwerfan 8 skpr.
Limsterlân: 31 mounen, hwerfan 5 skpr.
Sleat: 4 mounen, allegearre skrf.
Baerderadiel: 134 mounen, hwerfan 45 skpr.
Idaerderadiel: 221 mounen, hwerfan 153 skpr.
Raerderhîm: 109 mounen, hwerfan 46 skpr.

Oant safier de list. Telle wy de tallen op, dan komt der in
totael van 2.445 wettermounen. 806 der fan binne noch skeprêdmounen. Mar twa-tredde part bistiet al út skroefmounen, dy't as
type yn Fryslân it skeprêd opfolge binne.
Geane wy nei hwer't it skeprêd it meartal útmakket, dan
komme wy by de gritenijen Haskerlân (49 fan de 60), Skoatterlân
(35 fan de 51), Smellingerlân (18 fan de 21), Utingeradiel (112 fan
de 149), Weststellingwerf (65 fan de 79), Idaerderadiel (153 fan
de 221). Set men dit op 'e kaert út, dan kriget men ien great
blok út it suden wei yn Fryslân op. It is de hoeke fan it lege
lân, dêr't yn de 17de en 18de ieu al wakker feante wie en yn

Wumkes.nl

79
1810 ek noch tige baggele
waerd. It is ek it part fan
Fryslân, dat hwat de buorkerij oanbilanget in ein efteroan kaem. Yn Idaerderadiel bygelyks hawwe de
âld-Fryske pleatsen (sûnder
skuorre) it langst fan alle
gritenijen stien.
In tsjinstelling mei dit
part fan de Lege Midden
foarmje de gritenijen —
suver alhiel yn 'e bouhoeke
Typen fan wettsrmounen yn 1811 en har
—
dêr't hja allinne de skroefforsprieding. Swart: it gebiet mei in meartal
moune hiene. Neffens de
fan skeprêdmounen. Skeanstreke: it gebiet
dêr't allinne skroefmounen foarkomme.
list binne dat: Ljouwert,
Achtkarspelen, Kollumerlân,
Westdongeradiel, Ferwerteradiel, 't Bilt, Barradiel, Frjentsjer,
Drylts, Sleat. As wy Eastdongeradiel der ek by rekkenje (it type
wurdt dêr net neamd), krije wy in brede stripe by de sé lans,
dy't fan it Surhústerfean ôf oan Harns en Frjentsjer ta rint. It
is tagelyk ek in gebiet mei navenant lytse tallen mounen, lykas
men yn 'e bouhoeke ek forwachtsje koe.
Hwa't fan siferjen hâldt, kin út de telling fan 1810 de „mounetichtens" útrekkenje, de gritenij en de bunder. Sa jowt dizze
telling in trochsneed yn in tiid, dat de moune noch gjin
konkurrinsje hie fan steam en stream. En it fait jin dêr by op,
dat de skeprêdmoune, dy't ús nou alhiel ûneigen wurden is, noch
sa'n great plak bisloech. It strykt alhiel mei de histoaryske
ûntjowing, dat wy noch altiten jaskers, spinnekoppen en muontsen
hawwe, wylst de léste skeprêdmoune (dy fan de Himrikspolder
efter Huzum) nei de oarloch as monumint nei de Wiellen ûnder
Ryptsjerk forfearn is, dêr't er — yn it selskip fan ús op ien nei
léste jasker — by't simmer de toeristen gauris ta stopjen en
fotografearjen bringt. Neffens in foto yn it Frysk Museum (foto
nr. 29 kolleksje M. Kramer P 325) stie der yn 1916 ek noch in
skeprêdmountsje (mei iepen rêd) by Soarremoarre yn Utingeradiel.
Ek dat strykt mei de telling fan 1810, doe't der yn Utingeradiel
noch 112 skeprêdmounen mealden: as der ien aventûr hie om
de 20ste ieu to heljen, dan yn sa'n hoeke.
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DE FRIESE STADHOUDERS UIT HET HUIS NASSAU EN HUN
RESIDENTIE-VERBLIJVEN
Dr. A. L. HEERMA VAN VOSS †

INLEIDING. Op 30 juli 1947 hield mijn vader in Huize Oranjewoud
de onderstaande lezing voor een klein gezelschap, waarin zich de Prins
der Nederlanden bevond, ter gelegenheid van het prinselijk bezoek aan
Friesland. Op verzoek van het Bestuur van het „Fries Genootschap" las
ik het stuk in een ledenbijeenkomst van april 1959 voor, terwijl het
thans op uitnodiging der Redactie in druk volgt. De tekst is zo goed
als ongewijzigd; uit de nalatenschap van mijn vader voegde ik de
tekeningen van Marot en enige noten eraan toe.
M. Heerma van Voss.

Wanneer ik in dit gezelschap iets mag mededelen over de
Friese stadhouders uit het huis Nassau en over de vorstelijke
residentie-verblijven, dan mag ik mij niet vleien met de hoop.
in een kort overzicht over de opvolgende vorsten nieuwe gegevens
te kunnen vertellen van ingrijpend, historisch belang. Toch is
het helaas zo, dat omtrent deze rechtstreekse voorvaderen van
H.M. de Koningin bij de doorsnee-Nederlander een betreurenswaardig gemis aan, zelfs oppervlakkige, kennis geconstateerd
moet worden. In onze provincie wordt er de laatste tijd naar
gestreefd, het geschiedenisonderricht ook de hoofdzaken betreffende de Friese stadhouders en de drie regentessen, die voor
haar minderjarige zoons achtereenvolgens het bewind gevoerd
hebben, te doen omvatten.
De archiefstukken, waaruit onze kennis van dit onderdeel der
geschiedenis geput moet worden, liggen voor de Friese geschiedvorser slechts tendele dicht bij huis. In de eerste plaats komen
hier toch in aanmerking het Koninklijk Huisarchief en het archief
der Friese stadhouders, welk laatste 1 eveneens te 's Gravenhage,
in het Algemeen Rijksarchief, berust. Toch is ook te Leeuwarden
op het Rijksarchief nog wel het een en ander voor de belangstellende speurder te vinden, maar dat moet moeizaam bijeengegaard worden uit verspreide collecties. Ik doel op de nagelaten
papieren in enkele familie-archieven, afkomstig van o.m. de
families Hemmema en Vegilin van Claerbergen, die in opvolgende
generaties in nauwe ambtelijke en vriendschappelijke relatie tot
de stadhouders hebben gestaan, getuige o.a. de uitgebreide
1 Thans in bruikleen op het Friese Rijksarchief aanwezig.
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brievencollecties, die de geduldige onderzoeker menig interessant
detail kunnen onthullen.
Het wordt wellicht niet steeds gerealiseerd, dat na het verraad
van Rennenberg in 1580 als eerste stadhouder van Friesland is
benoemd niemand minder dan de grote WILLEM DE ZWIJGER.
Vanzelfsprekend was het hem in die tijd onmogelijk, zich
persoonlijk met de dagelijkse leiding van zaken hier te belasten,
reden waarom hij als luitenant-goeverneur aanstelde Bernard
van Merode, heer van Rummen. Toch is de Vader des Vaderlands,
toen interne moeilijkheden daartoe dringend aanleiding gaven,
eenmaal persoonlijk naar dit gewest gekomen en heeft in april
1581 te Harlingen een voorlopig regeringsreglement uitgevaardigd.
Bij die gelegenheid schijnt ook een „vluchtig" bezoek (per
trekschuit!) aan Leeuwarden te zijn gebracht.
Toen De Merode midden-1583 als plaatsvervanger van de
Prins bedankte, benoemde de Friese Landdag tot zijn opvolger,
tevens kolonel van het krijgsvolk, een graaf van Nassau, die,
hoewel nog slechts 23 jaar, in het Noorden als krijgsman reeds
bekendheid en roem verworven had. Het was WILLEM
LODEWIJK, de oudste zoon van 's Prinsen broeder, graaf Jan
de Oude bekend als grondlegger van de Unie van Utrecht, in
1560 te Dillenburg geboren. Prins Willem bekrachtigde deze
benoeming 11 februari 1584 en 10 maart d.o.v. landde de nieuwe
bewindsman te Harlingen. En toen De Zwijger kort daarop
(10 juli) door moordenaarshand viel, was zijn neef de aangewezene
om hem als stadhouder op te volgen. Met hem vangt dus de
reeks van functionarissen aan uit de tak Nassau-Dietz, die meer
dan 200 jaar lang en (anders dan in de overige gewesten)
onafgebroken, in Friesland (en afwisselend ook in andere
Noordelijke provinciën, uiteindelijk in de gehele Republiek) mede
leiding hebben gegeven aan het staatsbestuur. Ik zou uiteraard
veel te veel van Uw tijd en aandacht vragen, wanneer ik ook
maar enigermate uitvoerig inging op de verrichtingen op velerlei
terrein van Willem Lodewijk en zijn opvolgers. Ik moge dus volstaan met enkele bijzonderheden aan te stippen.
Willem Lodewijk, de grote medestander van Prins Maurits op
en bij diens vele veldtochten en krijgsbedrijven, maar ook de
grondlegger van de Franeker Hogeschool in 1585 (uit zijn
bewind dateert eveneens de in 1614 gestichte Universiteit te
Groningen, waar hij, evenals in Drente, eveneens met de stadhouderlijke waardigheid bekleed was; de eerste rector aldaar, de
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vermaarde Ubbo Emmius, rekende hij onder zijn beste vrienden],
Willem Lodewijk dan heeft zich niet aanstonds te Leeuwarden
gevestigd. Bewaard is zijn instructie aan zijn hofmeester Adam
van Haren, uit Franeker, waarin deze opdracht krijgt, er bij de
Leeuwarder magistraat op aan te dringen, speciale defensiemaatregelen te treffen en een zuivering op bepaalde verdachte
elementen toe te passen: eerst na uitvoering hiervan zal de
stadhouder naar de hoofdstad van het gewest zijn zetel verplaatsen, wat hem ter versterking van het moreel onder de
bevolking gewenst voorkomt.2 Dat deze voorzorgsmaatregelen niet
overbodig waren, zou enige jaren later blijken: in 1587 kwam
(gelukkig intijds!) een complot, uit Spaans initiatief voortspruitend,
aan het licht, dat niet alleen moord op de stadhouder, maar
tegelijkertijd de verrassing van Leeuwarden beoogde. Dit had
tengevolge, dat in datzelfde jaar het huwelijk van Willem
Lodewijk met zijn nicht Anna, de volle zuster van prins Maurits,
niet in de hoofdstad, doch te Franeker voltrokken is. Helaas
overleed reeds in het volgende jaar in datzelfde Franeker (op
Botnia-huis) de jonge vorstin. — Toch was inmiddels te Leeuwarden, nadat Willem Lodewijk aanvankelijk eerst op het
Aytta-huis, vervolgens in een der Cammingha-stinzen in de Grote
Kerkstraat verblijf gehouden had, een definitief stadhouderlijk
verblijf gevonden. Nog vóór zijn huwelijk kreeg de graaf de
beschikking over het voormalige woonhuis van Boudewijn van
Loo, dat de Staten hadden aangekocht en dat, in 1603 vergroot
met het aangrenzende Dekama-huis,sindsdien als Stadhouderlijk
Hof in gebruik is geweest, talloze gedaanteverwisselingen (zij het
niet steeds in verfraaiende zin!) heeft ondergaan en tot voor kort
ambtswoning was (en binnenkort opnieuw zal zijn) van de
Commissaris der Koningin in Friesland. 3 Ervoor prijkt thans het
standbeeld van Willem Lodewijk, „Us Heit", in 1906 door Hare
Majesteit onthuld.
Toen Willem Lodewijk in 1620 de ogen sloot, werd, alleen in
Friesland, zijn opvolger zijn dertien jaar jongere broeder ERNST
CASIMIR, het elfde van de 24 kinderen uit drie huwelijken van
graaf Jan de Oude. Hij had met zijn broeder Lodewijk Gunther
aan het hof zijns broeders zijn opvoeding voltooid, diende het
2 Fr. stadh. aroh. no. 2802=, juni 1585.
3
Verg. ook: A. L. Heerrna van Voss, Een aloude Residentie is weer bewoond, in:
Nieuw Friesland, 2e Jrg. no. 44, 15 mei 1948.
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vaderland voor en na het Twaalfjarig Bestand onder Maurits
en Frederik Hendrik en werd in 1607 luitenant-goeverneur van
Gelderland. Als zodanig resideerde hij met Sophia Hedwig van
Brunswijk, erfdochter van Spiegelberg, met wie hij in laatstgenoemd jaar in de echt verbonden werd, te Arnhem. Twaalf
jaar heeft hij Friesland vervolgens als stadhouder gediend: in
1632 is hij in de veldtocht langs de Maas voor Roermond
gesneuveld.
Krachtens reeds tevoren verleend recht van survivance volgde
hem op zijn zoon HENDRIK CASIMIR I, aan wie ook Groningen
en Drente wederom de stadhouderlijke waardigheid opdroegen.
In 1612 te Arnhem geboren, heeft ook hij onder Frederik Hendrik
krijgsroem geoogst: voor Hulst is hij in 1640 gevallen. Hij was
Landcommandeur van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht
evenals na hem zijn beide opvolgers en is nimmer gehuwd
geweest.
Frederik Hendrik werd in Groningen en Drente zijn opvolger
als stadhouder, doch Friesland gaf geen gehoor aan een soortgelijk verzoek en benoemde als zodanig WILLEM FREDERIK,
graaf, later vorst, van Nassau-Dietz, heer van Beilstein, baron
van Liesveld, de één jaar jongere broeder van Hendrik Casimir.
Gaf dit aanvankelijk aanleiding tot enige verwijdering tussen
deze en Frederik Hendrik en Amalia van Solms, reeds spoedig
trad in deze verbetering in, die uiteindelijk resulteerde in het
in 1652 tot stand gekomen huwelijk tussen de Friese stadhouder en ALBERTINE AGNES van Oranje Nassau, de ruim
twintig jaar jongere dochter van Frederik Hendrik. — Hoewel
natuurlijk ten overvloede moge ik er op wijzen, dat door
deze alliantie ons regerend vorstenhuis in moederlijke lijn van
Willem de Zwijger, in vaderlijke van Jan de Oude, en dus
langs beide zijden van Juliana van Stolberg afstamt. — Willem
Frederik heeft te Franeker gestudeerd, vervolgens aan de
krijgsverrichtingen voor 's Hertogenbosch en Hulst deelgenomen en zich ook op politiek terrein niet onbetuigd gelaten.
Daarbij stond hij aan de zijde van zijn zwager, stadhouder
Willem II, tegenover de Hollandse regenten, zodat hij na diens
ontijdig overlijden in 1650 uiteraard geen kans had door een
aanstelling aldaar het Stadhouderloze tijdperk mede te voorkomen. Wel volgde hij toen in Groningen en Drente Willem II
als stadhouder op. De aanvankelijk gespannen verhouding tussen
hem en Johan de Witt verbeterde later aanzienlijk, zodat hem
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de leiding werd toevertrouwd van een hulpexpeditie, die de
Kepubliek uitzond ter ondersteuning van Oost-Friesland tegen
de bisschop van Munster. Zich gereedmakend voor een inspectietocht, verwondde hij zich zeer ernstig bij het controleren van
een pistool, aan de gevolgen waarvan hij 13 october 1664 te
Leeuwarden overleed. Er zijn betreffende dit tragisch sterfgeval
enige ontroerende bescheiden over.4
ALBERTINE AGNES bleef als jonge weduwe met drie jeugdige kinderen achter. Haar zoontje Hendrik Casimir werd zowel
in Friesland als in Groningen en Drente onmiddellijk aangesteld
als stadhouder, aanvankelijk onder regentschap van zijn moeder.
Over deze periode van de stadhouderlijke geschiedenis zijn wij
uit de nagelaten papieren van haar vertrouwde Raad en Rentmeester, Philip Ernst Vegilin van Claerbergen, vrij uitvoerig
ingelicht en dan vertoont zich deze regentes aan ons als een
zeldzaam energieke persoonlijkheid. Niet alleen dat zij zich veel
moeite gaf voor de opvoeding van haar beide overgebleven
kinderen en met krachtige hand de teugels voerde, waar het
betrof het beheer van haar bezittingen in en buiten Friesland.
Toen in 1672 het oorlogsgeweld ook deze provincie bedreigde,
was zij het, die de Friese Staten aanzette tot krachtdadig verweer
(schansen, inundaties in de Tjonger- en Lindevallei). Stond op
administratief gebied Vegilin haar trouw terzijde, op militair
terrein kon zij bouwen, eerst op de generaal Hans Willem van
Aylva, later op haar verwant, graaf Johan Maurits van NassauSiegen, bijgenaamd „De Braziliaan" (naar zijn goeverneurschap
van Brazilië 1636—1644). — Betreffende laatstgenoemde moge ik
hier terloops inlassen, dat het aan zijn hof te Kleef was, dat in
1652 de bruiloft van Willem Frederik en Albertine Agnes gevierd
werd, dat hij de stichter van het Mauritshuis is en eindelijk,
dat hem op zijn terugkeer van de begrafenis van Willem Frederik
het ongeval overkwam, dat hij met zijn gevolg door de brug te
Franeker zakte en slechts met moeite uit het ijskoude water
gered kon worden, welk tragisch gebeuren ter plaatse door een
gedenksteen is vereeuwigd. — Van Albertine Agnes zijn ons heel
wat brieven en andere bescheiden bewaard, o.a. kinderbriefjes
van haar en haar zusje Louise Henriëtte (die door haar huwelijk
met de keurvorst van Brandenburg de stammoeder van het huis

4

Verg. J. H. Goslings—Lysen in: Leeuwarden 1435—1935, Leeuwarden, 1935, 210.
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HohenzoIIern zou worden). Deze zijn bewaard onder de papieren
van een gewezen hofdame van Amalia van Solms.5
Het lijkt mij hier de juiste plaats om de historische draad even
los te laten om kortelings stil te staan bij de stadhouderlijke
verblijven. Het stadhouderlijk Hof te Leeuwarden, dat ik in
de aanvang vermeldde, deed zich midden- 17e-eeuw in volle
Renaissance-glorie voor met enkele Gothische restanten in de
West-vleugel. Eerst Johan Willem Friso en zijn moeder lieten
het, zoals nader blijken zal, vóór zijn huwelijk ingrijpend
verbouwen. Daarnaast bezat de stadhouder sinds 1648 áe Noorderdwinger van de vesting Leeuwarden, die in dat jaar aan
Willem Frederik werd aangeboden voor de aanleg van een
lusthof: het nog steeds als „Prinsentuin" vermaarde park. In de
perioden, dat de Friese stadhouders ook Groningen als ambtsgebied bezaten, hadden zij ook het Hof te Groningen te hunner
beschikking: blijkbaar werd daar slechts incidenteel voor korte
tijd geresideerd. — In Friesland vindt men een en andermaal
melding gemaakt van de aanwezigheid van het Hof te Bergum,
terwijl eveneens vage berichten betreffende een stadhouderlijk
jachthuis in de omgeving van Eernewoude in de gedrukte
bronnen worden aangetroffen. Tot dusverre is het mij niet
mogen gelukken, omtrent een van beide verblijven enig authentiek gegeven aan het licht te brengen. Willem Frederik placht,
blijkens zijn correspondentie, behalve te Leeuwarden en
Groningen niet zelden op zijn bezittingen in Turnhout te
vertoeven. Albertine Agnes verbleef vaak in Duitsland, met name
in het stamland Dietz, waar zij in de jaren 1676—1682 het
beroemde slot Oranienstein deed verrijzen, doch daarnaast compareert sinds 1665 een nieuw verblijf op Fries grondgebied. De
voorlopige Monumentenlijst dezer provincie vermeldt, naar ik
meen terecht, dat het huidige Oranjewoud in het begin der
19e eeuw gebouwd werd op de gewelfde kelderverdieping van
het gelijknamige voormalige stadhouderlijke buitenverblijf. Nu is
het een hoogst ingewikkelde zaak om achter de juiste ontwikkeling van deze stadhouderlijke bezitting te komen. In de meeste
gedrukte bronnen kan men lezen, dat Albertine Agnes na het
overlijden van haar gemaal in 1664 op de nog bijna onontgonnen
heide onder Oudeschoot haar buitenverblijf gesticht heeft, aanvankelijk genaamd Oranjestein; dat dit later voltooid of uitgebreid

3 A.v. (noot 4), 2 0 3 - 2 0 5 .

Wumkes.nl

86
is door Johan Willem Friso en sindsdien onder de naam
Oranjewoud bekend stond. Nu laten de archivalische bronnen
ons, zoals gezegd, ten dezen grotendeels in de steek, maar het
volgende kan met zekerheid worden vastgesteld.
Niet in 1664, doch eerst 4 juli 1676 kocht 6 H. D. H. Albertine
Agnes, vorstin van Nassau, gravin van Catzenellenbogen, Vianden,
Dietz en Spiegelberg, vrouwe van Beilstein, baronesse van Liesfeld,
etc., douairière en voogdes voor 41.000,— Car. gld. een landcomplex onder de klokslag van Oudeschoot in publieke veiling
aan en dit moet wel de kern geweest zijn van de bezitting
Oranjewoud. Het wordt omschreven als: vier zathen lands aan
elkander met huizingen, schuren, gracht en singel, hovingen,
bomen en plantage met nog een vierde van „het groot houwbosch". Verkoper was Barent van Sevenaer, heer van Wolferen,
voor zijn minderjarige kinderen bij wijlen Margaretha van
Thibault, die hun bezitting tendele zelf bewoond en gebruikt
hadden en dan ook reeds in 1657 voorkomen als echtelieden in
„Oudeschoterwold". Geen onontgonnen heide dus, maar een
buitengoed annex boerenbedrijf was het, wat eigendom werd van
het huis Nassau en het ligt zeer voor de hand, dat Albertine
Agnes het bestaande woonhuis zonder dit noemenswaard te
veranderen voor buitenverblijf bestemd heeft. Blijkbaar had het
geen speciale naam, tenminste in de eerste tien jaar staat boven
de brieven, die des zomers veelvuldig van daar aan Vegilin
gericht worden: „op" of „in" „'t Wolt (bij Schooten)", „bij 't
Heeren Veen" of „op 't Veen"; eerst in 1681 wordt gesproken
van „Oranienwaldt" (nimmer vond ik „Oranjestein": dit zal wel
een verwarring met haar bovenvermelde stichting „Oranienstein"
te Dietz zijn). In verband ook met die omvangrijke bouwonderneming in Duitsland, welke in dezelfde jaren plaats vond, ligt
het niet voor de hand, dat hier tezelfder tijd min of meer
overbodige bouwkosten gemaakt zouden zijn, wat trouwens ook
niet in de lijn lag van deze zeer secuur administratief georiënteerde vorstin. Albertine Agnes bracht, nadat haar zoon met zijn
vrouw in 1633 het Hof te Leeuwarden betrokken had, ook dikwijls de wintermaanden op haar nieuw verblijf Oranjewoud door,
dat zij enige maanden na de eerste aankoop nog uitbreidde door
onderhands de resterende drie vierde delen van het „Houwbosch"
aan te kopen. Zij is er in 1696 ook overleden.
6

Koopakte procîamatieb. Schoterland Q. 13 f 4 en decreetb. v. d. Hove III. 19.
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Ook vlakbij onder Brongerga had de prinses nog landbezit,
waarvan ik intussen de aankomsttitel tot dusverre niet heb
kunnen achterhalen. Er is echter reden om aan te nemen, dat
dat perceel, hetwelk in de belastingcohieren eerst als „een
plaatske", waar de opzichter woont en later als bos wordt
aangeduid, identiek is met wat de 19e-eeuwse atlas van Eekhoff
noemt „Tamminga, ook Carolinenburg", niet te verwarren met
de Tamminga-state, die later als „Paauwenburg" n.f. onafgebroken
bezit van de geslachten Van Haren en Van Scheltinga geweest
is. Op die plaats heeft dan later prins Willem IV ter ere van
zijn dochter het naar haar genoemde zomerverblijf Carolinenburg
gebouwd, dat, blijkens een aankondiging in de Leeuwarder
Courant, reeds in 1774 weer met zijn twee vleugels, ringmuur en
poorten voor afbraak verkocht is.
Dat Albertine Agnes het op Oranjewoud bestaande boerenbedrijf intens heeft doen voortzetten, wordt ons duidelijk uit een
bewaard gebleven, ongedateerde instructie 7 voor haar „controlleur
en opsiender" aldaar. Tot in de allerkleinste bijzonderheden is
daarin geregeld alles wat verband houdt met landbouw en
veeteelt, visserij, bijenteelt, watermolen, onderhoud van het
prinselijk verblijf met meubilering enz., en nauwkeurige aanwijzingen worden gegeven om te waken voor een zo economisch
mogelijk beheer.
Wellicht verdient het aanbeveling thans de tijdelijk losgelaten
historische draad weer op te vatten, waarbij ik dan vanzelf nog
even terugkom op de verdere lotgevallen van het Hof te
Leeuwarden en Oranjewoud.
Wij spraken het laatst van de energieke houding van Albertine
Agnes tegenover de oorlogsdreiging in 1672. Deze laatste bracht
mee, dat haar zoon HENDRIK CASIMIR II, hoewel toen nog
slechts vijftien jaar oud, tot het stadhouderschap geroepen werd
in de drie Noordelijke provinciën. Aanstonds is hij met Willem III
te velde getrokken, doch een hem in de slag bij Seneffe in 1674
overkomen ongeval legde de grondslag voor de kwaal, die hem
op betrekkelijk jeugdige leeftijd ten grave zou slepen. Door
minder goede verstandhouding tot de Koning-Stadhouder eerst
in 1689 tot veldmaarschalk verheven, nam hij als zodanig deel
aan de Negenjarige Oorlog en onderscheidde zich bijzonder bij
Fleurus. Inmiddels was hij in 1683 gehuwd met zijn volle nicht,
7 Verg. het art. van noot 4, 2 1 2 - 2 1 3 .

Wumkes.nl

88
Henriëtte Amalia, prinses van Anhalt-Dessau, die hij, toen hij in
1896 stierf, met zeven dochters en één zoon achterliet. Laatstgenoemde, JOHAN WILLEM FRISO, was toen nog slechts negen
jaar oud en voor de tweede maal trad een regentes in dit gewest
op. Van de bemoeiingen van prinses Henriëtte Amalia als zodanig
is ons vooral het een en ander bekend geworden in verband met
de zorg voor de stadhouderlijke verblijven in Friesland.
Dr. M. D. Ozinga heeft in zijn werk over de vermaarde
architect Daniel Marot, de bouwmeester van de Koning-Stadhouder, wiens kunstenaarshand we terugvinden aan het PaleisKneuterdijk, de Koninklijke Bibliotheek, het Huis ten Bosch, de
Trèves-zaal, Het Loo en Hamptoncourt, aangetoond, dat deze
artist na de dood van Willem III ook belangrijk werk verricht
heeft in opdracht van de Friese stadhouderlijke familie. Naar
zijn aanwijzingen heeft regentes Henriëtte Amalia niet alleen
in de jaren 1707—1709 Oranienstein te Dietz laten moderniseren,
doch ook te Oranjewoud en Leeuwarden is hij voor haar en haar
zoon Johan Willem Friso werkzaam geweest, zulks blijkens bewaard
gebleven correspondentie. In elk geval werkte hij in 1707/1703
aan de binnenarchitectuur van het (nieuwe) Oranjewoud, doch
met Dr. Ozinga vermoed ik, dat hij de schepper was van het
daar verrezen paleis, dat we kennen uit een schetstekening van
Pronk uit 1732 en uit een paar latere afbeeldingen; zoals U bekend
zal zijn, zijn de beide imposante vleugels in 1803 en 1805 voor
afbraak verkocht. — Het Hof te Leeuwarden onderging volgens
ontwerpen van dezelfde bouwmeester ongeveer terzelfder tijd
een grondige gedaanteverwisseling. De fraaie Renaissance-gevels
van Oost-vleugel en middenpartij, die blijkbaar bouwvallig waren,
werden gewijzigd overeenkomstig een, nog niet eerder gepubliceerde schets van Marot 8 (afbeelding 1). Ook inwendig kwamen
veranderingen: in plaats van de oude traptoren verrees een statig
trappenhuis en de grote voorzaal werd geheel nieuw ingericht:
een ontwerp-schets 9 met aangewezen plaatsen voor, deels nog
door Volders te schilderen, familieportretten is eveneens bewaard
(afbeelding 2). Uitvoerders van deze belangrijke bouwopdrachten

8 ïn een brief van hem aan de prinses-douairière d.d. I aug. 1709 (Kon. Huisarch. no.
20177, portef. 2015—2017). De reproductie van deze en de volgende tekening geschiedt
met vriendelijke toestemming van de Directeur van dit archief.
9 In brief van Marot aan de stadhouder d.d. 19 juni 1709 (a.v. no. 2018 2 9 , portef. 2018,
2 9 - 3 0 ; sub letter M).
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waren de vermaarde Coulons, wier naam te Leeuwarden in hun,
nog vrijwel intact bewaard woonhuis voorleeft. Veel is van hun
werk helaas niet meer over sinds de 19e-eeuwse verbouwingen aan
liet Hof. Ik vermeld nog, dat Marot er schoorstenen liet maken
van Nassaus marmer, dcit te Oranjewoud lag opgeslagen.
Zo waren èn Oranjewoud èn Leeuwarden in 1709 door de
bemoeiingen van moeder en zoon gereed om in nieuwe luister
de jonge bruid van de stadhouder te ontvangen. Deze laatste
was, na in Franeker en Utrecht te hebben gestudeerd, reeds op
16-jarige leeftijd naar het leger vertrokken en werd in 1707 in
Friesland, het volgende jaar in Groningen als erfstadhouder en
kapitein-generaal ingehuldigd. Als erfgenaam van Willem III
sinds 1702 Prins van Oranje, huwde hij in 1709 met MARIA
LOUISE van HESSEN KASSEL. Het slagveld eiste hem echter
onmiddellijk na de bruiloftsfeesten weer op en eerst nadat hij
zich in hetzelfde jaar bij Maîplaquet met krijgslauweren overdekt
had, vond hij aan het einde van 1709 gelegenheid, zijn jonge
vrouw naar zijn Heitelân te voeren. Op Oranjewoud hield het
stadhouderlijk paar eerst enige dagen verblijf, werd daar door
de Friese Staten verwelkomd en betrok vervolgens het vernieuwde
paleis te Leeuwarden. Weinig kon men toen vermoeden, hoe
spoedig aan dit huwelijksgeluk een einde zou komen! We komen
thans op zo bekend historisch terrein, dat ik bij het drama van
de Moerdijk, waar de prins, op weg naar Den Haag, in de golven
de dood vond, niet lang behoef stil te staan. Maria Louise bleef
eenzaam in het grote paleis achter met haar dochtertje, waarbij
zich zes weken na 's vaders dood nog een stamhouder kwam
voegen. Weer regeerde een regentes in Friesland en „Marijke
Moei" is zeker de populairste van de drie geweest. Weer stond
een Vegilin haar bij opvoeding, bestuur en beheer terzijde! Tot
de meerderjarigheid van Willem Kareî Hendrik Friso in 1731
heeft zij op het stadhouderlijk Hof geresideerd, om toen het door
haar in 1728 aangekochte paleis in de Grote Kerkstraat, nog
heden bekend als „Princessehof", te betrekken. 54 jaar heeft zij
als prinses-douairière te Leeuwarden gewoond; zij heeft er Achter
de Hoven nog een groot buitenverblijf gesticht, dat haar helaas
niet lang overleefd heeft, doch waarvan de naam Marienburg
ter plaatse nog voortleeft.
Toen Willem IV in 1748 erfstadhouder van alle gewesten werd,
vertrok het hof naar Den Haag, maar Marijke Moei bleef
Leeuwarden trouw en zo bleef Leeuwarden, thans ex-residentie,

Wumkes.nl

90
nog „hofstad" tot zij in 1765 stierf, diep betreurd door de
Leeuwarders en de Friezen in het algemeen.
Daarna bleven èn het Stadhouderlijk Hof èn Oranjewoud als
regel onbewoond: slechts een enkele maal herleefde de oude
luister, als de stadhouderlijke familie een bezoek aan Friesland
bracht. En Willem IV èn Willem V plachten dan de reis naar
Leeuwarden per jacht naar Lemmer en verder over Oranjewoud
te maken: 1' histoire se répète! 10
Reeds te lang heb ik beslag gelegd op Uw aandacht en ik
moge dus hier, aan het einde van wat men meer eigenlijk de
Friese stadhouderlijke periode zou kunnen noemen, mijn overzicht
besluiten.
BIJLAGEN.
Huisarch. no. 201829 (portef. 2018, 2 9 - 3 0 ) sub letter M.
(Vgl. Dr. M. D. Ozinga, Daniel Marot (Amsterdam, 1938), p. 218.)
Huisarch. no. 201829 portef. 2018, 2 9 - 3 0 ) sub letter M.
(Vgl. Dr. M. D. Ozinga, Daniel Marot (Amsterdam, 1938), pp. 218, 219.)
Huisarch. no. 2017? (portef. 2 0 1 5 - 2 0 1 7 ) .
d Amsterdam ce 1 d'Oust 1709
Madame
Ayent apris souuante fois par les lestres de Coulon que Votre Altesse Serenisime me
fait 1'honneur de sint former de ma families et de mon retour a la Cour m'oblige
Madame a mettre la main a la plume pour lan remersier respethussemant de eest
bontéz et 1'auroit deja fait dé mon retour a Amsterdam. Lorsque je donnéz les
bonbons a mes anfans qui les trouverent fort bons en me disent que papa estoit bient
hureux d'estre a la Cour a faire si bonne cheves(?); ils ce proposoit d'an garder mais —
Ie landemain iîs n'ent restat gerre.
Pour ce qui est de mon depart pour Leuwaerde jespere que dant 15 jours sil plaist
a Dieu je seray en disposition de partir pour ordonner les ornement de la couple du
grand escallier qui jespere sera assez beaux. Je vaxs ordonnéz une grande lanterne pour
pendre dant Ie milieus atachéz en haut et 4 phis petities pour mettre comme a Loo
audessus des palliers. Je suis aprest a faire les balustres du dit escallier et a designer
une pensséz pour Ie plaefond de la grande sale, ou je croït Ie frere de Sima deja arivéez
de Lundy avec 2 compagnions pour canmancer a metre los rïttes. Je cherche toujours des
charpentiers et suis enpaine dans trouver qui veuille aller an Frise; cependant il y en
a deja 3 d'arivéez et jespere que celuy que gay averté hiert me tiendra sa parolle. Jay
soing danvoijer tous les bois que Coulon me mande et dan ce moment je vient d'aretez
du beaux bois pour faire les paneaux das lembris et pour faire les 2 portes d'antréz
de la maison, Jay soing d'escrire a son Altesse Monseigneur Ie Prince d'Orange mais
je nay point de reponce au deux lestres que je me suis donnéz Jhonneur descrire a
larmée ou je luy marques ou les ouvrages sont avancéz et ceque nons avons depenssée
et ce que jay desseins de faire comme sont que Volders deueroit peindre les protrais
10 De route van het prinselijk gezin werd ook in 1947 ten dele per jacht afgelegd en
voerde o.a. van Lemmer Noordwaarts.
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en grand en pieds son A. T. Madame et Ie Defund Prince son Espous, celuy du
P. Dorange et son Espousse et celuy du Roy defund d'Angleterre sur la cheminee au
millieux, car eest chosses son tres necessaire car ïe temp caumance a nous presser.
Cependant il faut que Ie Baumeete face getter en bas cette longue pointte de Lucarne
vis a vis îa fenestre de V . A T S car quoy qu il ny a point de danger cela ne laise pas
d'aittre fort vilain et tres desagreable estant une chosse a ne point soufrire surtout
quant on viendra a bâtir la façade qui joint a la maison de Reneaud sur ïa place.
Cest pourquoy il est temps a present car quant les vittres seront une fois misse on
auroit de Ia paines a les conseruer. Je sulplie Votre A. T S a auoir loeul sur cest chosses
et de recomander au Sr Coulon de ne point negligez les croisséez de Ia galleriees du
petit jardin qouyqu il na gere Ie tempt estent presséz je laduoué a finir les appartements
pour joger Leurs A T a quoy les 6 cheminéez font un trerible travaille Cependant
Madame comme ïe Prince ma themoigné quil seroit bien aise d'auoir dans un tempts
ou lans 1'autre des belles clieminées et des portes, jay creu que je ne deuoit rient
epargnéez nont plus que la fâcade que je croy estre Madame de votre aprobation. Et
sy Ie grand escallier sera finy dans mon intantion comme jespere ce ne sera pas la
raoindre pièce de la maison, Je prie V.A.T, de vouloir mettre dans une de cest lestre
cette inciosse pouven avoïr plus tot reponce de S A T. M, Ie Prince.
Je prand la libertée de presenter mes siviîlitéz a Mesdames les Princesses vos soeurz
estant comme a Votre Altesse Serenisime.
Madame
Ie tres humble et tres soudmis
serviteur
(w.g.) Daniel Marot.
Je prand îa liberté de Eliciter V.A.T. sur Sa prise de Tournay et dan peut de la
redition du chateau. Voisy la moitie de Ia campagne passé et Dieu a conserué notre
cher Prince et jespere que ce menie Dieu Ie conseruera jusque a la fin et Ie ramennera
en joye avecque sa channentes princesse dant la maison que nous luy batison a
Leuwaerde a son contentement et a la uotre. Amen.
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DE MAGISTRAAT VAN SNEEK ALS BEHEERDER VAN GEMENE SCHARREN
Dr. O. POSTMA

I
In „Verslagen en Mededelingen tot uitgaaf der bronnen van
het oud-vaderlandsche recht" 1 komt een artikel voor van schrijver
dezes over de „Scharbrief als reglement voor het gebruik van het
gemene veld". Daarin wordt gehandeld over zulke scharbrieven
te Hindeloopen en in Doniawerstal uit de 17e en 18e eeuw.
Maar in Sneek zijn ook stukken die als zulke scharbrieven
beschouwd kunnen worden en uit een vroegere tijd. Dat zijn de
„artikelen en conditiën", die gelden voor de gebruikers der
meenscharren, die na de hervorming in Sneek voorkwamen.
Deze zijn echter minder belangrijk dan de zo juist genoemde,
omdat deze meenscharren niet op een natuurlijke wijze ontstaan
waren, maar in het leven geroepen door de magistraat van Sneek.
Toch schijnen ze mij belangrijk genoeg om er hier iets over te
zeggen.
Na 1580 kreeg de stad Sneek de vrijheid over de landerijen
van de in de stad of in het stadsgebied gelegen kloosters te
beschikken voor zover zij ook op stadsgebied of in de nabijheid
lagen. Dit waren het Cruysebroeder-klooster, het klooster Nazareth
en de kloosters Hospitaal en Groendijk. Over de eerste beide
behoeven wij niet te spreken, daar er geen meenschar bij
voorkwam, maar dit was bij de andere wel het geval. De stad
schijnt deze landerijen, in en nabij de stad, maar zonder
machtiging van de Gedeputeerde Staten, aan zich getrokken te
hebben. Maar in een stuk van 8 mei 1587 wordt dit door
Gedeputeerde Staten goedgekeurd, omdat het nodig was voor
het onderhoud van de kerken en scholendienst „met 't gene
daeran cleeft". Dit wordt nog verder aangeduid als dienende
voor „twee predicanten, een rector, twee conrectors, drie ondermeysters, een organist ende coster". Alleen een plaats te Ijsbrechtum, die de stad na zich genomen had, moet weer aan
de Staten worden afgestaan. Echter zullen de Staten bovendien

1 Deel XI, 1958.
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nog jaarlijks 500 car. gis aan de magistraat doen toekomen naast
hetgeen zij uit de kloostergoederen reeds ontvangen. 2
Hiermee was de overname van het kloosterland voor de stad
gerechtvaardigd. De stad had echter reeds in 1580 een reglement
opgesteld voor het gebruik van een deel van dit land. Dit stuk
begint aldus: „Articulen en conditiën op d'welcke Burgemrn,
Schepenen ende Raeden der stadt Sneeck de landen van hospitael
willen verhuyren waer na de garsgenbten haer sullen weten te
reguleren". 8
Deze „landen van hospitael" zijn echter slechts een deel van
de landen van het klooster, die de stad had overgenomen. Het
blijkt dat het vrijwel het land v/as dat het klooster zelf
gebruikte, dus wat gewoonlijk „het corpus" van het klooster
genoemd wordt. Eigenaardigerwijs wordt in dit handschrift later
een stuk land „corpus" genoemd dat buiten dit „land van
hospitael" is gebleven en apart verhuurd wordt. Dat is het perceel
waar het huis van het klooster Hospitaal op stond. Al het land
lag binnen het Sneker gebied. Dit land van hospitaal werd dus
als meenschar verhuurd. De eerste artikels van het reglement
(van 20 april 1580) luiden als volgt:
„Inden eersten sail nijemant den voorscr. landen meughen
gebruycken 't waer zaecke zij eerst burgers waren ende dat van
de armsten mitz meughende koyenen ende den huyre betalen.
Ten anderen dat een ijeder diet vergunt sall zijn de huyringe
verkreghen sall hebben zijne beesten in den landen nijet en sall
slaen voer ende alleer zij borghe gestelt zali hebben voer den
huyringhe ende allen schattingen ende oeck allen ongelden daarop
vallende ende daarvan behoerî. acten bij den borghen te passeren
onder renunciatie van demissie ende discussie.
Ten darden dat den huyrluyden ofte den borghen tot twije
termijnen zallen betalen den beloeffte huyr t'weeten d'helft Jacoby
ende dander helfte Martini altijt drie daghen onbegrepen ende
nyet langer.
2 Zie over deze zaken het belangrijke werk van L. J. van Apeldoorn „De kerkelijke
goederen in Friesland", het tweede deel, Leeuwarden 1915. Ik kan het echter niet eens
zijn met Van Apeldoorn als hij zegt, dat deze plaats te IJsbrechtum teruggenomen zal
worden omdat hij buiten Sneek lag. De stad behield ander land in IJsbrechtum.
3 Overgenomen uit het handschrift in het gemeentearchief van Sneek, getiteld: „Geestelijke Staat, huir en kaartboek ab anno 1580 ad ann. 1636". Dit handschrift is verder
onze voornaamste bron. De kaarten, die er in voorkomen, zijn echter slechts kaarten van
percelen land, die aan één bepaalde persoon verhuurd waren. Deze zijn dus voor ons
niet van belang.
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Ten vierden dat nijemant meer dan twije koyeren sali moghen
slaen in de landen.
Ten vijften dat nijemant den landen sall moghen overdraghen
dan aen den Raide dVelcke hem sullen doen weder geuen den
penningen die zij daeroppe hebben verschoten.
Ten sesten dat nijemant dzelve landen met guste ofte gelde
beesten sall moghen beslaen.
Ten seuenden dat nijemant langher huyre sall hebben dan
geduyrende zijne leuen sonder dat dzelve huyringhe sall succederen op hun erffgenamen."
Van de verdere artikelen noteren wij nog het volgende:
1. Niemand mag koegangen in dit land hebben, die nog
ander land gebruikt. (Hiermee wordt het voorschrift van de
„armoede" nader geaccentueerd.)
2. De raad van Sneek zal telkens 2 opzieners uit de grasgenoten aanwijzen en een overman uit de raad zelf, die samen
opzicht houden over de landen. Deze zullen de huur van de
grasgenoten samen aan de ontvanger van de Geestelijke Staat
overdragen en de schattingen verzamelen en betalen.
3. Deze opzieners besluiten ook wanneer de beesten in de
landen gebracht mogen worden.
Er blijken 24 grasgenoten te zijn, die elk 2 koegangen „to hoij
ende 't gras" hebben en daarvoor jaarlijks samen 191 goudg. en
12 stuivers moeten opbrengen (d.i. 268 car. gl.). Dan is er echter
later nog een huurder bijgekomen die 2 koegangen zonder hooi
heeft gekregen.
Ter vergelijking met vroeger diene dat volgens een „visitatieverslag" van 1540 het klooster dan zelf 30 koeien houdt. 4 En
nú zijn er dus 24 X 2 is 48 koegangen. Maar wij moeten er
rekening mee houden dat bij die 30 koeien ook nog ten minste
jonge beesten en paarden komen.
In 1511 was volgens het Register van de Aanbreng het land
in eigen gebruik bij het klooster 108 pondemaat. Dit land lag
op het gebied van de stad aan de grens van IJsbrechtum en
het land schoot ook in IJsbrechtum zijn floreen. Op de kaart
van Eekhoff ziet men daar „de Lotten" aangegeven: dit is hel
hooiland dat bij de fenne van Hospitaal behoort. Er zijn
12 lotten, terwijl er toch 24 grasgenoten waren: ieder lot stelt

4 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap te Utrecht, nr. 48.
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dus 2 koegangen, „te hooi" voor. Deze 12 lotten zullen door
greppels gescheiden geweest zijn.
Er is nog een tweede gemeenveld waarvan een reglement van
iets later tijd is overgebleven. Dit is het land, dat de stad Sneek
van het klooster Groendijk had overgenomen. De opbrengst
hiervan werd besteed voor het weeshuis, dat werd opgericht met
behulp der kloostergoederen. De weesmeesters worden dan ook
in het reglement genoemd; dit reglement is van 1591.
Het land werd tot die tijd door één huurder, Marten Sybrants,
gebruikt. Het reglement begint aldus:
„In den eersten dat nijemant meer dan vier beesten op deseluen
landen sal meugen copen ende daer inne slaen dan wel twee
koeyeren sonder minder ende zal nijemant deze landen meugen
huyeren dan burgers dezer stede voorscr.
Item dat eenen yeder diet vergunt sal werden den voerscr.
vier ofte twee coegangen 6 sal eerst geholden wesen suffichante
borgen te stellen voerde huyringe, schattinge ende allen ongelden
daeroppe vallende ende daeraff te doen maecken acte onder
renunciatie van daeraff discussie bij de weesmrn deur den
secretaris der stede Sneeck".
Verder noemen we nog uit het reglement:
1. De huur mag niet overgedragen worden dan bij consent
van de weesmeesters en dan tegen betaling van een goudgulden
voor iedere koe.
2. Dit overdragen mag alleen geschieden aan een der „garsgenoten" tenzij niemand van deze het wil hebben.
3. De grasgenoten mogen uit hun midden jaarlijks 2 opzieners
kiezen en een overman uit de raad. Deze opzieners zullen de
huur aan de ontvanger der weesmeesters betalen.
4. Niemand mag de beesten „vuytslaen in den landen" voordat
de opzieners het bekend maken.
De huur bedraagt in het geheel 120 goudgulden. In 1591
waren er 9 huurders met 4 koegangen en 6 met 2.
Als we dit reglement met het vorige vergelijken zien we dat
de eis van armoede dus vervallen is en dat aan de huurders
meer vrijheid gegeven is, zij mogen nu de opzieners zelf kiezen.
Achter het stuk volgt de mededeling dat de raad en weesmeesters de landzate die het land tot nu toe gebruikte hebben
afgekocht met 1400 goudgulden.
5

„Vier of twee koegangen" zal de bedoeling zijn geweest in het enigszins onduidelijke
eerste artikel.
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Van deze huurder vinden we ook een verklaring dienaangaande.
Marten Sybrens zn. te Wirdum op Tyettinga zate verklaart
daarin dat hij van de raad ontvangen heeft 1400 goudgulden min
5 goudgulden als betaling van de „ontruyminge der zelue landen"
en de „vercopinge ende overdracht van 't huys daeroppe staende".
(We merken even op dat het dus 5 goudgulden minder is dan
de raad had opgegeven).
Dit land lag aan de weg van Sneek naar Leeuwarden. In
mijn Sneker tijd, nu 75 jaar geleden, heb ik liet nog „Stadsfenne"
horen noemen.
Wij komen nu tot het derde gemene veld „Opder Ee" genaamd.
Het is ook land van het klooster Hospitaal maar nu niet in het
stadsgebied maar te IJsbrechtum. Het zal ongeveer hetzelfde
land zijn dat in 1511 in het Register van den Aanbreng Opper Ee
genoemd wordt. Dit was de plaats die Dirck Moller toen
gebruikte.
Wij vinden van dit veld een reglement van 1616. Dit is blijkbaar
niet het oudste reglement; dat blijkt uit de aanhef van het stuk.6
„Conditien ende Articulen die gemene garsgenoten op der Ee
sampt d' volmachten offte opsienders van dien van nu voortaan
hair sullen hebben te reguleren, den welcke oock een ijeder mids
dezen hem sal submitteren infoege ende manieren volgende."
Dat dit meer een aanvulling is dan een volledig reglement blijkt
ook hieruit dat hier van opzieners wordt gesproken terwijl er
in het stuk niet wordt gezegd hoe deze worden verkregen.
De voornaamste bepalingen zijn verder:
„Dat niemant meer coeijen offte coegangen sail mogen copen
noch huiren als tot ses coeijen toe."
Niet uthslaen voor d'meestendeel der garsgenoten dit toestaan.
„Dat een ijeder geholden sall zijn syn competente maden dell
te maeien voer St. Joannes dach by poena van drie car. gids.
te betalen op dach als bouen ende de schattinge tot Scti Petri
ad Cathedram."
„Dat niemant sall mogen zijn coeijen halen offte doen halen
uth die mieden als met een praam, bij poena van een car. gld.."
6
Maar dit land opper Ee schijnt al vóór 1580 door het klooster zelf als meenscbar
verhuurd te zijn en dan zal er ook wel een reglement geweest zijn. Winsemius vermeldt
dit hoewel ik er geen verdere bijzonderheden over gevonden heb.
Maar dit zou verklaren dat de magistraat bij het overnemen van het land niet, evenals
bij het land van Groendijk, een schadevergoeding aan een huurder van de plaats behoeft
te betalen.
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„Dat niemant noch 's morgens noch 's avonts salî mogen gaen
noch vaeren om te melcken voor dat d'clock vier vuiren geslagen
heef ft op poena van zes strs."
„Dat niemant zijne grasinge sall mogen vercopen nochte
verhuiren aen personen alhier te Sneeck geen burgeren zijnde
ende binnen d' stadt woenende".
(We mogen uit dit laatste wel afleiden dat die verkopers of
verhuurders zelf ook burger geweest moeten zijn.)
„Dat wanneer ijemant zijn lott mochte geraecken te vercopen,
sall dair voir op den rekendach eens betalen voir d' overteeckeninge een car. gl."
Die rekendag blijkt te zijn St. Stephanidag.
Dit stuk is ook opgesteld op St. Stephanidag 1816 in tegenwoordigheid van alle garsgenoten.
Omtrent dit gemene veld vinden wij vermeld, dat er 63 koegangen te hooi en te gras en een alleen te hooi is en dat de
jaarlijkse totale huur 200 goudgulden of 280 car. gl. bedraagt.
Voor zulk een koegang wordt nog al eens 3 pondemaat gerekend
(2 X l½p-); als wij dit aannemen krijgen we in het geheel
3 X 63 + \y2 is 190x2 pondemaat. Ik merk op dat in het
Register van den Aanbreng de plaats op der Ee slechts
160 pondemaat heet. Aan de andere kant komt het aantal
florenen precies uit: dit is voor dit gemene veld en voor de
plaats te IJsbrechtum beide 80 florenen. Van die plaats lezen
wij dat de hooilanden deels ten oosten en deels ten westen liggen
van „dat veer daer men nae Thabor vaeren". Ook 42 pondemaat
grasland „Iecht op dat veer". Dat veer is echter ook de Franeker
vaart; wij moeten dus wel aannemen dat die Ee de Franeker
vaart is.
Wanneer wij tenslotte de drie reglementen van de drie velden
nog eens overzien, zien wij dat ze in zoverre overeenkomen dat
de huurders steeds burgers van Sneek moeten zijn.
Een verschil is dat het aantal koeien bij het eerste 2, bij het
tweede hoogstens 4, bij het derde hoogstens 6 is. Bij het laatste
hebben we dus de grootste boeren.
Verder is er dit verschil dat de eersten hun landen alleen mogen
overdragen aan de raad, de tweeden hebben meer vrijheid, maar
moeten het eerst de garsgenoten aanbieden en moeten voor de
overdracht iets betalen; de derden mogen het „vercopen" maar
alleen aan burgers. Wij vestigen er de aandacht op dat dit ai
gelijkt op eigendom van het land.
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II
We komen nu tot de verdere lotgevallen van deze gemene
velden. Van de beide velden afkomstig van Hospitaal vernemen
wij nogal eens iets.
In ons handschrift vinden wij, te beginnen op blz. 193 een
lijst van de inkomsten van de Geestelijke Staat met bovenschrift
„voor den jaere 1624 ende acht naestvolgende jaeren". Op de
eerste bladzijde lezen wij:
D' heeren Staten volgens 't accoord tot behulp
van de schooldienst
d' heeren Staten als noch tot d' vijffde schoolmr.
D. Ed Carel Roorda d' stadt gelegateerd tot
onderholt van de rectoer
van landhuir:
d' garsgenoten van der Ee 200 ggl
d' garsgenoten van Hospitaal 191 ggl 12 st . .
d' weesen van Fedde Wopckes van de twee coegangen sonder hoeij int hospitael

500 — 0 — 0
100 — 0 — 0
9 6 — 0 —0
280 — 0 — 0
268 — 0 — 0
16 — 16 — 0

somma lateris 1260 — 16 — 0
We vinden hier dus wel „opper Ee" en „Hospitael" maar niet
Groendijk; de inkomsten daarvan komen n.1. aan het weeshuis.
Op de volgende bladzijden komen dan de inkomsten van de
landen die aan één persoon verhuurd zijn. Hierbij zijn ook
wel percelen die afkomstig zijn van Hospitaal, maar meest is
het land dat eigendom was van de kerk of van de geestelijkheid.
Al dit land is nu ondergebracht in de „Geestelijke Staet".
Al dit land was in 1624 voor 9 jaar verhuurd. Dan komt de
pacht van de vele huissteden in de Stad. De totale inkomsten
van de Geestelijke Staat blijken te zijn: 3057 — 19 — 8 car. gl.
De inkomsten uit het land Opper Ee blijven tot het eind
gelijk, maar die van het zogenaamde Hospitaal-land veranderen
te beginnen met 1635. Wij lezen dan:
„Op huyden den laesten Aprilis A° 1635 is de mag. der stadt
Sneeck geresolueert van nu voortaan d' vervallende coegangen
niet wederom t' vergeven maar telckens als die los werden aan
d* meest biedende t' verhuyren.
Dit „los worden" zal plaats vinden als de huurder sterft of
vertrekt.
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Op 1 mei 1635 is er een goudgulden strijkgeld gezet op het
hoogste bod op een „lot". Daarop heeft „Hottze Bintses gestrecken
met dertich goltgl. ende er is geen verhoging gevallen. (Blijkbaar
2 koegangen zonder hooi; zie verder.)
In januari 1636 zijn er door het sterven van Haye Sibolts twee
koegangen vrijgekomen. Op 15 februari was Schelte Wybes hierop
(zonder hooi) hoogste bieder voor 36 goudg.; het strijkgeld is
1 c.g. 10 st. Hij blijft de huurder.
Op 4 april 1636 brengen 2 koegangen, te hooi en gras, 62 goudg.
7 st. op.
In 1637 brengen twee koegangen zonder hooi 36 goudg.
op en met hooi succesievelijk 64, 65, 64, 66, 67, 68, 69.
We zien wel een enorme vooruitgang voor de stad vergeleken
met de eerste totale opbrengst van 191—12 goudg. Dit is telkens
maar voor één jaar; de prijzen blijven echter niet zo hoog.
In 1657 worden er 19 maal 2 koegangen te hooi en gras
verhuurd en 1 maal 2 zonder hooi. De eerste brengen 47J4;
47½, 4834 enz. goudgulden op, de ander 30 goudg. en 14 st.
In 1658 zijn er al 20 volledige „lotten" en 1 zonder hooi. In
1661 is dit 22 en 1 en in 1664: 24 en 2. Ook zijn er nu 12 lamgrazen bijgekomen. We zijn dus nu al boven het oorspronkelijke
aantal van 24 lotten. Dit blijft zo tot 1670. En daarmee zijn de
opgaven van dit boek afgelopen.
Het veld blijft echter op den duur niet als gemene weide
in gebruik. Omstreeks het midden van de 18e eeuw worden er
al delen afzonderlijk verhuurd en 100 jaar later in 1851 is de
gemene weide op de kaart van Eekhoff in verscheidene percelen
verdeeld, die afzonderlijk verhuurd worden.
Met het land Opper Ee is er ook wel iets gebeurd. In 1728
lezen wij daarover iets in het Geestelijke Staat boek:
„Alsoe bij ons gesamentlijcke geinteresceerde grasgenoten van
het convent Ee volgens acte van den 13 Jan. 1720 is geresolveert
geworden om de landen onder voorscr. convent gehorende tot
melioratie en betere culture derselven te doen afslatten dogh
daerinne door de Ed. Achtbare Mag. deeser steede grondheren
van voorscr. landen door middelen van regte zijn verhindert
geworden, waarover de geëntameerde proceduyren als nogh voor
den hove provintiaal ongedecideert sijn hangende".
Nu hebben echter de grasgenoten terzijde vernomen dat het
bezwaar van de magistraat eigenlijk hierin bestaat, dat dan
de 200 goudgulden, die de grasgenoten jaars moeten betalen
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door de stad van een aantal personen moest worden geïnd. Maar
de grasgenoten willen zich wel verbinden dat hun ontvanger dit
steeds zal blijven doen en voor alle grasgenoten die som betalen.
Daarin heeft nu de magistraat toegestemd, zodat het proces
is geëindigd. Op 31 januari 1721 door de belanghebbenden
ondertekend. Hiermee is geschied wat zo langzamerhand met
bijna alle gemene weiden gebeurde: het land is verdeeld en de
gemeenschappelijke beweiding neemt een einde.
Aangaande dit veld is er nog een moeilijkheid, die eerst in de
20ste eeuw goed openbaar wordt. Dat is de vraag: wie is de
eigenaar van dit land?
In het stuk van 1721 noemen de grasgenoten de magistraat van
Sneek hun „grondheren"; maar in het floreenregister van 1718
staat onder N 40 „hoge en lege Ee bestaande in fenne en
miedlanden waarvan eygenaeren zijn Broer Sietses sum sociis".
Hier zijn dus de grasgenoten zelf de eigenaars.
In het begin van de 20ste eeuw komt er onenigheid over de
eigendom van het land. In 1907 is er een proces voor de rechtbank
te Leeuwarden, omdat de magistraat van Sneek aan de gebruikers
van het land, de opvolgers van oude grasgenoten, de huur had
opgezegd. De gebruikers weigerden het land op te geven; de
stad is dan eiser tegen de gebruikers als gedaagden.
De rechtbank gaat de gehele geschiedenis nog eens na; is het
„eeuwige huur" of „erfpacht"? De rechtbank komt tot de
conclusie dat het eeuwige huur is en dan heeft de eiser het
recht aan zijn zijde: dus de stad Sneek is eigenaar van het land.
Maar de grasgenoten gaan in hoger beroep; de zaak komt voor
het Hof (1910). Het Hof gaat ook de gehele historie langs en
komt tot het besluit: het is erfpacht en de grasgenoten zijn dus
de eigenaars.7 En zo blijft het. Maar de rente van 280 car. gl.
wordt nog steeds door deze eigenaars aan de stad betaald, alleen
met dit verschil, dat dit bedrag iets verminderd is omdat
sommige eigenaars die rente hebben afgekocht.8
We moeten nu nog iets zeggen over het land van het klooster
Groendijk. Wij vernemen hierover iets uit het Gedenkboek van
het O.B.W. (Old Burger Weeshuis) te Sneek van 1931. Toen had
dit weeshuis 350 jaar bestaan; het was opgericht in 1581, toen
7

Zie hierover het Weekblad van het Recht, nr. 8624 en nr. 9152.
Volgens vriendelijke mededeling van de gemeentesecretaris, aan wien ik ook verder
voor zijn hulp bijzondere dank verschuldigd ben.
8

Wumkes.nl

101
het huis van het Cruycebroeders-klooster tot weeshuis was
ingericht en zijn eerste 12 weeskinderen had opgenomen.
Tot in de 20ste eeuw werd de Groendijkster fenne nog in
gemeenschap gebruikt, waarachter dan de ook als „lotten"
aangeduide mieden lagen. Maar in 1922—1923 werd toch de
verkaveling van de fenne uitgevoerd. De fenne, destijds 64 ponde•
maat groot, werd verdeeld in percelen van 9 tot 13 pondemaat.
Ook de lotten werden verkaveld in 6 percelen van 5 tot
8 pondemaat.
„Deze verkaveling — zegt de Redactie van het Gedenkboek —
is een zeer belangrijke verbetering geweest, wat de fenne als
zodanig ook ten goede is gekomen, aangezien ze thans beter en
regelmatiger kan worden afgeweid en tevens een betere bemesting
ontvangt."
Ook aan de gebouwen van de boerderijen die het O.B.W.
bezat werden in die tijd belangrijke verbeteringen aangebracht,
die in het Gedenkboek uitvoerig beschreven en gemotiveerd
worden.
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BOWRING IN HET NOOBDEN
Eers iitäeïeire iwisl uit de jaren 1823—'30
J. J. KALMA

Wie bekend is met de Friese pers en met het Friese
verenigingsleven weet, dat op ongeregelde tijden, telkens wanneer
een enigszins vooraanstaande niet-Fries, een Hollander of een
buitenlander, ons gewest heeft bezocht en zijn oordeel gunstig
is uitgevallen, in Friesland een juichkreet opklinkt: „Het moet
toch wel iets bizonders zijn, ons Friesland, want. . . . " en dan
volgt het relaas van wat de vreemdeling gezegd heeft. En de
moraal is steeds weer: „Laten anderen dit voorbeeld volgen en
het recht van Friesland erkennen. Friesland moet toch wel meer
zijn dan ook vele Friezen denken!"
Het zou weinig moeite kosten een aantal sprekende voorbeelden
van het genoemde verschijnsel op te noemen. Belangrijker is
echter naar de oorzaken er van te speuren en tevens op te
merken, dat deze houding steeds ook een verdrietig gevoel te
weeg brengt bij andere Friezen, die evenzeer van hun land en
volk houden, maar Frieslands betekenis niet willen laten afhangen
van het oordeel van anderen. Het geval-Bowring zal ons niet
alleen leren, dat er ook wat dit betreft niets nieuws onder de
zon is, maar tegelijk iets bloot leggen van wat de jubel en het
verzet daartegen bewerkstelligt. Wij geloven niet, dat er in de
ruim 100 jaar, die sedert Bowrings bezoek aan Friesland en
Groningen (oktober 1828, februari 1829) verliepen, zo veel
veranderd is. In zoverre zou de behandeling van dit onderwerp
aktueel mogen heten.
Ziedaar dus de eerste reden, waarom dit artikel werd
geschreven. De tweede reden is, dat de vraag: Wat is Fries?
de mensen klaarblijkelijk niet los laat. Al zijn tot nog toe alle
pogingen om ons volkskarakter te tekenen zo niet mislukt dan
toch wel onvoldoende gebleken en schijnt de vraag gewettigd:
Is er wel een Fries volkskarakter? de pogingen worden steeds
herhaald, de karaktertekening is een levensbehoefte. Welnu, het
geval-Bowring geeft ons een paar Friese reakties te aanschouwen
en doet ons, vooral door het grote aantal brieven, dat op de
Provinciale Bibliotheek bewaard is gebleven in de kollektieJ. H. Halbertsma, enkele Friese karakters beter kennen. Ik
ontveins mij niet, dat er tegen de behandeling van dit onderwerp
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een bezwaar is in te brengen. Dr. G. A. Wumkes heeft in zijn
„Bodders yn de Fryske Striid" (p. 445—452) ook aan de figuur
van Bowring een uitvoerig artikel gewijd en dr. J. Haantjes
heeft over hem geschreven in De Gids van 1930 (II, 207-227):
John Bowring en zijn betrekkingen tot Nederland. Ik meen echter,
dat ten opzichte van Wumkes geldt, wat dr. J. H. Halbertsma
over de Friese geschiedschrijving in het algemeen schreef: „De
Friesche geschiedenis is tot haar groot ongeluk meest in handen
gevallen der u i t r a s . . . . " (Vrije Fries XI, 156). Er is haast geen
onderwerp uit de Friese geschiedenis, waarmee Wumkes zich
niet heeft bemoeid, maar ook geen onderwerp, dat door hem
afdoende werd behandeld of dat niet onder zijn hand een
bepaalde kleur heeft gekregen en het is steeds weer nodig het
door hem ontworpen beeld van de „Fryske Bodders" te verifiëren.
Dr. Haantjes heeft in zijn artikel slechts op één bepaalde kant
van de zaak, n.1. de kijk van de Engelsen op Nederland, de nadruk
gelegd en b.v. niet de aanwezige brieven geraadpleegd. Ook dit
maakt nader onderzoek niet overbodig.
Wie het leven van John Bowring, geboren 17 oktober 1792
in Exeter in Zuid Engeland en overleden 23 november 1872
eveneens aldaar, bestudeert, komt al spoedig tot de konklusie, dat
hij een zeer interessante figuur is. Het is geen grote figuur en
zowel de officiële litteratuurgeschiedenis als de staatkundige of
ekonomische historiewerken zwijgen meestal over hem.
Toch heeft deze koopman-litterator, deze politieke commisvoyageur en eerste klas talenkenner een vrij belangrijke rol
gespeeld in het Engeland van vóór 1850.1 Hij is parlementslid
geweest en strijder voor de vrijhandel, Engels consul te Hongkong
en als zodanig bekend uit de Chinese troebelen na 1850. Hij
schreef een groot aantal boeken over de litteraturen van tot dien
in Engeland onbekende volken en kreeg daarvoor in dank het
erelidmaatschap van wel 30 buitenlandse gezelschappen. Overal
had hij vrienden en het is mee aan hem te danken, dat er tussen
verschillende landen een kulturele uitwisseling plaats vond. Zijn
bezoek, eerst in 1819, maar dan vooral dat van 1828 in ons land
en van 1830 in België, heeft ongetwijfeld iets losgemaakt. De
twist, die er in verschillende litteraire kringen tengevolge van
zijn optreden ontstond, heeft veel stof op doen waaien, maar
ook stimulerend gewerkt.
1 Vgl. Dictionary of national biography (1885-1912), II, 9 8 4 - 9 8 8 .
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Het leven van Bowring mag in dit artikel niet de nadruk
hebben. Daarom slechts een paar opmerkingen: Bowring stamt
uit een zeer vrijheidslievende Dissentersfamilie. Hoewel er een
ogenblik sprake van is geweest, dat hij de geestelijke stand zou
kiezen, is hij evenals zijn vader in de handel gegaan. Zijn buitengewoon sterke talenknobbel maakt, dat hij in een ommezien door
omgang met vreemdelingen, die zijn vaderstad Exeter bezochten
en door zelfstudie Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Duits en
Hollands vlot leert spreken. Ook leert hij Deens en Zweeds
behoorlijk. Later kan hij tevens boeken in het Russisch, Servisch,
Pools, Tsjechisch, Hongaars, Arabisch en Chinees lezen. Thomas
Hood, de hoofdredakteur van „The Pen", die Bowring bewonderde, zei later: „In short the man is able, to teil you hwat's
o' clock in all the dialects of Babel." Natuurlijk is dit overdreven, 2
maar in zijn „Autobiographical recollections, with a brief memoir
by Lewin B. Bowring (Londen, 1877) maakt Bowring enkele
opmerkingen over het aanleren van talen, die ons doen begrijpen,
hoe hij zijn grote vlotheid heeft verkregen. Hij zegt daar (p, 91):
„In the study of languages for practical proposes I have found
that courage in speaking is the very best means of advancing"
en „The proof of the thorough possession of a language is that
you are able to think in it and that no work of translation goes
on in the mind." Hij vertelt: „In my travels I have never been
very ambitious of the society of my countrymen, but have always
souglit that of the natives". Het is duidelijk, dat een man, die
zo vlot vreemde talen spreekt, in de wieg is gelegd voor het
kontakt met het buitenland. Na een paar kantoorjaren te Londen
gaat hij dus in 1813 naar Spanje. In 1814 komt hij weer terug,
maar reeds het volgend jaar vinden wij hem in Lissabon. Nadat
hij een eigen zaak begonnen en getrouwd is gaat hij in 1819 en
1820 op reis door Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Rusland
en Zweden. Intussen blijkt, dat de jonge koopman, evenals zovele
anderen in zijn tijd (vgl. onze Tollens en Potgieter) ook nog
belangstelling heeft voor andere dan materiële kwesties. De
romantische onrust grijpt hem aan. Waar hij komt, overal verdiept
hij zich in de inheemse letterkunde. Vooral die der minderheden
heeft zijn aandacht. In 1820 geeft hij b.v. een boekje over Russische dichters in het Engels uit. Ook met de liberale stromingen
2
In het liber amicorum van mevr. Posthumus—van Slooten staat een beurtelings Hollands
en Engels versje, dat vrij gebrekkig is.
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in de verschillende landen heeft hij kontakt, zo b.v. in Spanje en in
Parijs met de latere koning Louis Philippe. Deze meer politieke
werkzaamheid heeft tot gevolg, dat hij in 1822 te Calais
gearresteerd wordt. Hij raakt weer vrij door het ingrijpen van
minister Canning, maar wordt uit Frankrijk verbannen.
Het sukses van zijn eerste boek bewerkt, dat hij zich meer tot het
litteraire voelt aangetrokken dan zijn koopmanspraktijk verdraagt.
Bowring heeft dit zelf ook goed begrepen. In zijn autobiografie
zegt hij heel eerlijk, dat hij een paar maal in zijn leven door
zijn handel schatrijk is geweest, maar alles door eigen schuld,
door te veel vertrouwen in andere mensen te stellen en doordat
hij van nature te waaghalzig en te speculatief was, verloren
heeft. Hij zoekt daarom ander werk en krijgt dit, nadat hij in
1821 in aanraking is gekomen met de rechtsgeleerde en filosoof
Jeremy Bentham. Diens leer, dat het landsbestuur er is „for the
greatest happiness of the greatest number" bezielt ook hem. Hij
begrijpt: „It will be the height of my ambition to do something
which may connect my name with the literature of the age" (A.R.,
p. 5). Zo wordt hij tijdschriftuitgever en -schrijver. Ook dicht
hij zelf. In 1824 publiceert hij tezamen met Harry S. Van Dijk
,,Batavian Anthology; or specimens of the Dutch poets with
remarks on the poetical literature and language of the Netherlands
to the end of the seventeenth century". Hij is dan al als erekorrespondent van het Koninklijk Nederlands Instituut werkzaam
en ontvangt nu als beloning een medaille van de koning. Om
dit werk, dat inderdaad in een behoefte voorzag, te kunnen
schrijven, had Bowring kontakt opgenomen met mannen als
W. de Clercq, Is. da Costa, W. Bilderdijk en Siegenbeek. Zijn
naam raakt in Nederland nu bekend en als hij straks, na eerst nog
boeken over Poolse en Servische letterkunde te hebben gepubliceerd, weer naar ons land komt, is hij reeds een beroemd man,
die hier niet meer gezag hoeft te veroveren, maar algemeen
erkend wordt als een der weinige Engelsen, die oog hebben
voor het grote in de Nederlandse letterkunde. Dr. Haantjes heeft
er terecht op gewezen, dat er vóór Bowring eigenlijk nog door
niemand in Engeland iets vriendelijks over ons land gezegd was
en uit Bowrings eigen brieven vernemen wij, dat zijn opvattingen
ook sterk aangevochten werden. Het is dus te begrijpen, dat
hem al spoedig in deze aan helden arme tijd het heldenaureooî
omstraalde. In een brief van mr. A. C. W. Staring d.d. 26 augustus
1829 dankt de dichter Bowring voor zijn werk, waardoor
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Engeland en Nederland dichterbij elkaar gekomen waren en er
een tegenwicht voor het slaafs verhoogduitsen was gekomen
(vgl. dr. G. E. Opstelten, Brieven, p. 164).
Bowring kwam in september 1828 naar Nederland zonder een
bepaald litterair doel. Door bemiddeling van zijn vriend Bentham
was hij in kontakt gekomen met het Britse gouvernement, dat
hem weliswaar te radikaal vond, maar toch in dit jaar gebruik
van hem maakte, om inlichtingen te krijgen over het in Nederland
funktionerende Amortisatiesyndikaat en in het algemeen over de
„faits et gestes" van het ministerie van Finantiën hier te lande.
Het was bekend, dat Bowring een fijne neus had en als iemand
achter de ingewikkelde kwesties van het finantiële beleid van
koning Willem I kon komen, dan was hij het. Maar zoals hij
wist, wie koning Willem I was — in zijn Autobiographical
Recollections zegt hij (p. 148): „Perhaps there never was a
monarch so keenly engaged in money making as was Vader
Willem, as he was familiarîy called by the Dutch subjects" —
zo begreep de koning, welk gevaar er dreigde en hij verbood
kort en goed „by special orders" verder onderzoek naar wat
Bowring later een „instrument of great abuses" noemde. Bowring
wist toen echter reeds genoeg en stuurde een rapport naar huis
— het eerste van een lange rij uit verschillende landen — dat
uitmuntte door nauwkeurigheid en overzichtelijkheid en daarom
zeer geprezen werd.
Bowring maakt nu echter van de nood een deugd en zocht
voor de rest van de tijd, die hij in ons land wilde doorbrengen,
kontakt met letterkundigen, van wie hij reeds verschillenden
kende. Te Amsterdam werd hij, die een sterk zelfbesef aan een
grote vriendelijkheid paarde, zeer gevierd. Zoals een krant uit
die dagen, de Argus, schreef: „De heer Bowring wordt te
Amsterdam door het Poëtengild verdrukt en vermoord". De reden
daarvan was ook aan Argus bekend: De Nederlandse dichters
wilden allen graag door hun Engelse kollega vertaald worden.
Het was immers Bowrings plan een tweede deel van zijn
„Batavian Anthology" uit te geven, wat — tussen haakjes — niet
gebeurd is. Ook te Leiden werd Bowring, o.a. aan een maaltijd
der Hollandse Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, gehuldigd (20 september 1828). Nadat hij daar vele
lofreden had moeten aanhoren sprak hij voor de vuist — zoals
in die dagen te doen gebruikelijk was — een Engels dankdicht
uit. Nadat hij dit vers op een blad papier had geschreven, schreef
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de heer A. Beeloo er dadelijk een vertaling in versvorm naast,
ondertekende deze en las zijn vers daarna voor. Het blad, dat
dus twee gedichten bevat, wordt als handschrift (Hs. 9253a) op
de Provinciale Bibliotheek van Friesland bewaard. De beide
gedichten staan afgedrukt in de door mr. A. Telting vertaalde
Brieven van J. Bowring (Leeuwarden, 1830, p. 130). In deze
dagen werd de Engelsman ook benoemd tot buitengewoon lid
van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde te Leiden.
Intussen had Bowring ook al het plan opgevat, om naar Friesland
te gaan. Hij heeft — hoe, dat vernemen wij niet — kennis genomen
van Gysbert Japiks' poëzie en schrijft nu de 19de september 1828
uit Den Haag aan niemand minder dan aan J. H. Halbertsma
(1789—1869) te Deventer. Hij zegt: „I have been so smitten
with what I have seen of the Friesland tongue in Japicx and
eîse where, that I have not been able to resist to visit that part
of your country". Bowring vraagt nu aan Halbertsma om
inlichtingen: Welke boeken moet hij lezen, welke mensen moet
hij bezoeken? Het is duidelijk, dat hij zich nog niet ingewerkt
heeft. Hij vraagt b.v. naar de waarde van de grammatica van
R. Rask. Te Amsterdam heeft hij met Jac. Scheltema en ook met
Suringar, bij wien hij logeert, gepraat. Te Amsterdam had men
toentertijd oog voor het Fries. Het is minder bekend, dat b.v.
W. Bilderdijk (1756-1831) en ook prof. H. W. Tydeman
(1778—1863) te Leiden in kontakt stonden met E. Epkema
(1759-1832) en A. ten Broecke Hoekstra (1765-1828). Hoekstra
had Bilderdijk al in 1813 het voorstel gedaan, om Gysbert Japiks
in het Hollands te vertalen (brief W. Bilderdijk aan H. W. Tydeman, 6 Hooimaand 1813, Briefverzameling I, p. 413). Ook werd
er in Holland moeite gedaan voor de uitgaven van Gysbert van
Hoekstra en Epkema. Het is dus best mogelijk, dat de Hollandse
vrienden Bowring het eerst op Friesland hadden gewezen.
Bov/ring zegt (A.R., p. 151): „Of all the Netherlandic provinces
Friesland had for me the greatest interest. The Frisian language
more nearly resembles the Anglo-Saxon than any other tongue
and the proverb: „Butter, bread and green cheese is good English
and good Fries" is often heard from Frisian lips." Halbertsma
zal dadelijk geantwoord hebben — wel een bewijs, dat hij niet
bij voorbaat afwijzend stond tegenover de Brit —, want reeds
op 21 september 1828 schrijft Bowring weer, nu uit Amsterdam.
Hij is zeer dankbaar, bijna vleierig. Halbertsma is „the source
and centre of Frisian modern representation in literary matters".
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Iedereen verwees hem naar Deventer, wat ons laat verstaan, dat
althans in die dagen Halbertsma in Holland nog voor dè autoriteit
doorging. Wij horen dat Bowring twee uren met Bilderdijk gepraat
heeft, maar — aardig staaltje van Bowrings wijze van typeren —:
„I found his mind vigorous as ever, but a littie too much dwelling
among the „lacrima" as of old".Bowring deelt mee, dat hij te
Leeuwarden bij W. H. Suringar (1790—1872) logeert, maar ook
Halbertsma te Deventer een bezoek hoopt te brengen. In Friesland
aangekomen vervoegde Bowring zich al spoedig bij de oudgouverneur van ons gewest Jhr. Idsert Aebinga van Humalda
(1754—1834), die, waar hij kon, de belangen van Frieslands taal
en kuituur behartigde. Onder diens leiding ging Bowring waarschijnlijk het eerst naar Ds. Rinse Posthumus (1790—1859), de
vriend van Halbertsma, die te Waaksens (W.D.) woonde (18 okt.
1828). Daar bleef Bowring drie dagen en genoot hij van het
landleven en van de kennis van zijn gastheer, die hem ter ere
zijn beste beentje voorzette en niet alleen met behulp van de
grietman van Harinxma op Tjessens de tafel een enigszins luxueus
karakter gaf, maar ook zijn gast Friese vertalingen van Shakespeares voornaamste stukken liet horen en tezamen met hem in
Gysbert las. Zowel Bowring als Posthumus moet dit bezoek veel
gegeven hebben. 3 Bowring tekent aan (A.R. p. 111): „Posthumus
was the name of a village pastor living at Waaxen(!), whose
translations from Shakespeare much more resemble the original
and as perfectly convey the
the best translations (and
they are most excellent) of the scholars of Germany". Posthumus
zelf vertelt in een brief aan Halbertsma (22 nov. 1828) van dit
bezoek: „ . . . . drie dagen heb ik hem bij mij gehad met veel
genoegen. De heer Humalda bragt hem. Zijn aard, zijne gevoelens
waren die van enen vrijheidiievenden man. Zijne taalkunde was
vrij groot en juist, het Friesch, het oudere vooral, verstond hij
zeer goed, door het Angelsaksisch en het Engelsch".
Van Waaksens begaf Bowring zich naar Leeuwarden, waar hij
de 10de oktober een bijeenkomst bijwoonde van het litteraire
gezelschap „Constanter", dat van 1819—1851 bestond en onder
voorzitterschap van mr, A. van Halmael (1788—1850) zich vooral
onledig hield met het bestuderen van onze 17de eeuwse,
Hollandse dichters en het naar voren brengen van eigen werk.
Bowrings bezoek werd hogelijk gewaardeerd. „Die man, die
3
Onjuist is, wat Haantjes aanneemt, dat Halbertsma bij dit bezoek tegenwoordig was.
Vgl. Vrije Fries IX, 235.
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als grondige kenner van levendige talen door geheel Europa
bekend is en waar hij zich bevond geliefd werd als een edel
mensch, verwaardigde ook ons met een bezoek, versmaadde niet
het offer, dat wij hem brachten en de hulde, die wij hem
aanboden, maar gaf ons een duidelijk bewijs van zijn erkentelijkheid, door ons in Engelsche dichtmaat voor den vuist eene
Dankzegging toe te zingen" (Verslag 9de jaar). Wie de lithografie
bekijkt van G. T. N. Suringar en zich ergert aan de arrogante
houding van den Brit vergete deze woorden niet. Op die
vergadering gaf mr. A. Telting (1803—1863) een versje voor
het Album van Bowring in het Fries (zie Fr. Jierboekje 1830).
Ook droeg hij een Fries vers voor datzelfde Album voor, dat
vervaardigd was door R. Posthumus (zie Fr. Jierboekje 1829).
Nadat Bowring een „aanspraak" had gehouden ex-temporeerde
de heer C. P. E. Robidé van der Aa (1791—1851) een dankzegging.
Bowring kreeg een exemplaar van het door het Genootschap
uitgegeven werk van Huygens „Batava Tempe", waarin Van der
Aa een vers zette: „Aan den Heer J. Bowring.
De kring, die zich naar Huygens noemt
En azen blijft op 't schoon gebloemt,
Dat de eeuw van Vondel aan zag kweeken,
Biedt, eedle Brit! U deze blaan
Ter proef van Zijnen arbeid aan
't Strekke U ten blijvend vriendschapsteeken."
Het hek was nu van de dam. Klaarblijkelijk had men het
gevoel, dat door dit bezoek de eigenwaarde ook steeg en deze
nu getoond moest worden. Het ene lofdicht volgde op het andere.
Op de volgende vergadering, toen Bowring al lang weer in
Engeland zat, droeg het lid G. T. N. Suringar (1804—1884) een
vers voor: „Aan den edelen John Bowring op zijnen 36sten
verjaardag, toegezongen door de kinderen van W. H. Suringar"
en vervolgde Van der Aa met: „In het Album van John Bowring".
Op de vergadering van 21 november las de heer J. Roorda
(1802—1834) een eigen vervaardigd versje „Oon Bowring" voor,
ook voor het Album. Op de Buitengewone vergadering van
„Constanter" in het najaar werd als kroon op het werk „den
beminnelijken en geleerden Brit John Bowring" tot lid van
verdienste benoemd. Het is duidelijk, dat de handige journalist
en scherpe opmerker Bowring met zijn vlot aanpassingsvermogen,
zijn grote bedrevenheid in het zich inleven in vreemde situaties
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— men vergelijke hiervoor zijn Brieven — met zijn handigheid
in de stenografie en het „ex-temporeren", de harten van de stijve
Friezen had doen ontdooien. Maar misschien is het beter maar
helemaal niet aan Fries of niet-Fries te denken en te konstateren,
dat Bowring wonderwel paste in die stijve, deftige wereld van
1830, die de rustige rust liefhad, maar toch niets liever deed dan
wegdromen uit de werkelijkheid, die toch minder ideaal was
dan zij heette te zijn. Zelf durfde men niet buiten het gareel
te lopen, maar men bewonderde de buitenlander, die dit wel
deed. Wanneer wij Tjeert Eernstman's (1800—1886) portretgroep
van 1826 „Vier heren, die met elkaar het nieuws uit de
Leeuwarder krant bespreken", een treffend doek, dat nu in het
Fries museum is, bekijken, kunnen wij ons voorstellen, hoe de
Van Halmael-groep geweest is en hoe Bowring zich met een
ontwapenende glimlach tussen deze aan hun God en aan hun eigen
deugd en onsterfelijkheid gelovende mensenkinderen, wien Tollens'
„Wij hebben daar wat goeds verricht" op het gelaat geschreven
staat, bewogen heeft.
Behalve de Constanter-kring bezocht Bowring ook de mannen
van het het vorig jaar opgerichte Fries Genootschap, de Franeker
professor J. W. de Grane (1758—1842), de Harlinger koopman
F. D. Fontein (1777—1843) e.a. en ook hier liet hij een goede
indruk achter, getuige de brief van De Crane van 24 oktober
1828 aan Halbertsma: Bowring is „een taalman zonder wederga.
Hij is dol met Friesland ingenomen; hij was hier geheel te huis
en men heeft hem ook wel onthaald.... Humalda heeft ook een
maaltijd gegeven (synodus grammaticorum). Uw broeder, de
Doctor, is daar ook bij geweest. Hij zal met Humalda ook nog
Grouw, Bolsward en Hinlopen zien." Het bleef lofgedichten
regenen. Wij noteerden behalve de zes genoemde nog drie (van
}. van Leeuwen (1787-1857) en J. D. Ankringa (1793-1860) zie Fr. Jierb. 1829 — en van Robidé van der Aa in: Muzelalmanak
1831). Telting zal de gevoelens van de Friezen wel goed vertolkt
hebben, toen hij in zijn „Aan den Lezer" voor in de vertaling
van de Brieven schreef: „Zijne belangstelling in de oude taal
en zeden van deze, bij den uitlander schaars gekende, bij den
Nederlander wel eens te weinig geachte Provincie had hem hier
den weg tot veler harten gebaand."
Maar nu Friesland den groten Brit zo luisterrijk had ontvangen,
wilde Groningen niet achterblijven. Vergezeld van verschillende
Friezen, o.a. van ds. R. Posthumus, die bij zijn familielid Oomkens
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te Groningen een lofdicht in facsimile liet drukken, reisde Bowring
14 oktober over Dokkum naar Groningen. Posthumus schreef over
het bezoek aan Halbertsma (22 november 1828): „Ik ben ook een
week met hem in Groningen geweest, waar de hooggeleerde heeren
naar mijn oog zeer afstaken bij den eenvoudigen en zo bereisden
man, den tevens zoo wel bespraakten Bowring". De indruk, die
Bowring te Groningen maakte, moet evenals die te Leeuwarden
groot geweest zijn, immers in februari van het volgend jaar wordt
hem daar het eredoktoraat verleend, een eer, die Bowring sterk
getroffen heeft. In zijn Autobiogr. Recollections drukt hij de bui
in extenso af. Van Leeuwen reisde toen met de Engelsman naar
Groningen en hij bracht 8 maart 1829 verslag uit aan Halbertsma.
Bowring logeerde bij „Dorus het wonderkind" (prof. Theod. van
Swinderen). „Deze zette alle zeilen bij en blies driedubbele wind
daarin." Het slot was een annonce in de Groninger courant. Ook
nu ruiste de lier weer. Prof. van Eerde schreef in Bowrings album
een latijns vers, dat Posthumus in zijn brief aan Halbertsma
(13 mei 1829) overneemt en zeer prijst. Ook prof. mr. B. H. Lulofs,
die datzelfde jaar „Toelichtingen en bedenkingen op dr. John
Bowrings aanmerkingen over onze Nederlandsche letterkunde",
een boekje, dat Bowrings werk loofde,4 schreef, gaf een vers:
„Moet ook mijn arme naam het aantal nog vermeêren
Der namen, rijk aan glans, die deze uw rol besluit?
't Zij! wat ik voor u voel, kan weinig schrifts u leeren;
Het woord „bewond'ring" drukt het uit."
Na het eerste bezoek aan Groningen was Bowring naar
Friesland teruggekeerd, waar hij o.a. Sneek en Hindeloopen
bezocht. Toen kwam er echter plotseling bericht uit Engeland,
meldende, dat zijn moeder ernstig ziek was. Over De Lemmer
keert hij dan haastig naar Amsterdam terug, vanwaar hij aan
Halbertsma schrijft (23 oktober 1828), om hem zijn spijt te
betuigen, dat een persoonlijke kennismaking moet worden uitgesteld. Hij is zeer te spreken over het bezoek aan Friesland,
„a reception whose memory will live as long as life" en belooft
hem: „I will do my best for your language, your literature and
your most interesting people". Deze belofte heeft hij gehouden,
maar wij mogen het betreuren, dat Bowring niet in Deventer
is geweest, want, terwijl Bowring treurde over de dood van zijn
4 Zie over een en ander ook Vaderl. Letteroef. 1830, I, 114—127.
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moeder († 24 oktober 1828), begon er bij de predikant-taalkundige
iets te werken, dat nu niet bepaald dat was, wat gewoonlijk
onder Christelijke zachtmoedigheid wordt verstaan. Halbertsma
voelde zich gepasseerd. Hij wàs ook gepasseerd bij verschillende
hoogleraarsbenoemingen, maar had — zo oordeelde menigeen —
dit aan zichzelf te wijten. Maar Halbertsma, die wist, hoe in
het toenmalige Nederland alles door coterietjes, door de strijd
van kabaal tegen kabaal bepaald werd en hoe de wetenschap
daaronder leed, die bovendien — zoals in 1843 R. C. Bakhuizen
van den Brink — moest ondervinden, dat al het afwijkende,
dat wat uit de toon viel, bestreden werd, kon dit niet verkroppen
en moest nu en dan zijn gal uitspuwen. Toen dus nu de Brit,
die n.b. bij hem inlichtingen was komen inwinnen, als een soort
hemels wonder werd aanbeden door diezelfde lieden, die hem
voor lastig uitscholden, was de maat vol. Bowring begon in die
dagen in verschillende Engelse bladen (Westminster review,
Morning Herald, The Gleaner, English Chronicle) brieven uit
Holland, Friesland en Groningen te publiceren, vlotte, maar vaak
oppervlakkige journalistiek, waarbij hij links en rechts van anderen
— o.a. van Halbertsma! — gapte. Deze Brieven zijn later, zoals
gemeld, door mr. A. Telting bij Suringar te Leeuwarden vertaald
uitgegeven. Halbertsma, die uitstekend geïnformeerd was, heeft
deze brieven, waarvan Bowring later zelf getuigde, dat ze haastig
geschreven waren en „remplies de fautes" (brief aan H. W. Tydeman, 24 maart 1829), met het potlood in de hand gelezen en,
nadat hij verschillende vrienden in Friesland en Holland (o.a.
Posthumus, Van Leeuwen, Tydeman) naar hun bevindingen had
gevraagd, fel gekriticeerd in een anoniem schrijven in het door
de Doopsgezinde uitgever J. W. Yntema te Amsterdam uitgegeven
„Vaderlandsche Letteroefeningen" (1829, II, 157-163: Uittreksel
uit een brief, rakende den heer John Bowring, ondertekend S.S.).
De uitwerking van dit schrijven was, zowel in de litteraire
wereld als daarbuiten, groot. De vrienden hadden een gunstig
getuigenis afgelegd. „Ik voor mij heb geen de minste reden om
kwaad van hem te denken", schreef Tydeman d.d. 23 december
1828, „heb zelfs reden ter contrarie, ofschoon ik hem niet zoo
hoog en heilig schouwe, als dat nu en vogue is bij dat klein
lettergebroedsel, dat hem om de voeten kruipt, smachtende om
een genadigen tred." Posthumus antwoordde 11 februari 1829
op de brief van Halbertsma. De eenzame dorpsdominee, voor
wien dit bezoek een grote gebeurtenis was geweest — volgens
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getuigenis van Van Leeuwen (br, 8 maart 1829) „de goede, gulle
Posthumus, die hem (Bowring) waarachtig liefhad en met
weemoed afscheid nam" — was geschrokken van Halbertsma's
vermoeden en is nu brandend nieuwsgierig naar de brieven in
de Morning Herald. „Jammer is het, zooals gij zoo v/aar schrijft,
dat de man in de groote stroom geraakt is, waarin thans zcovele
verdrinken. Onstumpers, duodecimo genieën en schreeuwers in
de steden, ik heb dit gezien en bijgewoond te Leeuwarden en
Groningen, hebben den Brit vergood, zich zelven daardoor weggesmeten en minder of meer verachtelijk gemaakt in het oog
van den Brit, die altijd Brit blijft. Men moet immers, lieve
Haîbertsma!, eene behoorlijke achting voor zichzelven hebben, zal
men bij anderen achting vinden en verdienen. En hebben onze
geleerden, dichters, etc, die naar de mode zijn, die wel? Neen!
zegt gij zeker; en amen zegt uw vriend er op. Welnu wat
vorderen zij, de apen van vreemdelingen, achting en eerbied van
hen, die zij naäpen?" Ook Van Leeuwen (8 maart 1829) is over
Bowring te spreken, maar betreurt de verbinding met „het
vervloekt schurken comitté" (G. T. N. Suringar es.) „Zijn oordeel
over poezij en politiek is zoo ver niet mis". Bowring kan — zoals
Haîbertsma veronderstelde — Posthumus niet hebben willen
bespotten met het verhaal van de maaltijd in de Waaksemer
pastorie.
Uit deze brieven blijkt, dat Haîbertsma ook in de ogen van de
vrienden te argwanend was. De passage over het bezoek bij
Posthumus, die in het origineel luidde: „The house of the Grietman had been put under contribution to furnish the appropriate
luxuries", was ongelukkig gekozen, maar er hoefde geen venijn
uit gezogen te worden. Ditzelfde gold van het verhaal van de
Friese boeren, die volgens Bowring op zondagavond geregeld de
kat uit de ton kneppelden en meer dergelijke, haastige en dus
oppervlakkige journalistiek. Wie de Brieven nu onbevooroordeeld
leest konstateert, dat er een voor die tijd zeer smakelijk verhaal
is gegeven, samengesteld uit allerlei boeken en artikelen — het
verhaal over het katkneppelen komt b.v, uit het verslag van de
prefekt Verstolk, dat in de Franse tijd werd opgesteld en later in
de Vrije Fries is afgedrukt (XIII, 1877) — maar dat natuurlijk
getuigt van een zekere oppervlakkigheid. Bowring — dat
bespeuren wij ook uit zijn reaktie op Halbertsma's stuk — kan
onmogelijk de bedoeling hebben gehad iemand te beledigen en
Haîbertsma moet dat ook wel hebben begrepen. Dat bewoog

Wumkes.nl

114
hem dan ook niet. Het is, zoals Van Leeuwen — een der meest
frisse typen van die tijd, aan wie nog wel eens een studie mocht
worden gewijd — aan Halbertsma schreef: „Om alles te begrijpen
is het nodig te weten, dat de verschillende coterietjes elkaar
haatten." Van Leeuwen schrijft ook nog: „Dat hij (Bowring)
Suringar bewondert is niets vreemd. De slimste en slechtste
dominé uit heel Friesland pleegt te zeggen: Ik ben voor niemand,
bang dan voor S. . . ., ja banger dan voor den duivel." Elders
noemt Van Leeuwen deze Suringar „loterij-smous". Als de heren
elkaar zo in hun briefwisseling betitelden is het begrijpelijk, dat
Halbertsma, die partij was en ontzettend „neinimmend" — men
leze de voorbeelden bij dr. P. A. Jongsma: dr. J. H. Halbertsma,
p. 18 — elke gelegenheid aangreep, om de rustige rust te verstoren
en de zelfvoldaanheid, de statigheid en deftigheid, die zoveel
kleinheid trachtte te verbergen en een gevoel van minderwaardigheid te kompenseren, aan te randen. Het ging bij Halbertsma
meer tegen de aanhang van Bowring dan tegen Bowring zelf.
Dit neemt niet weg, dat hij in deze kwestie een scheve schaats
reed. De bom barstte verkeerd en dat bleek al spoedig. Van
der Palm had in zijn „Vaderlandsche uitboezeming" destijds
gezegd: „Die het eerst het zaad der partijschap zou willen
zaaijen, wie hij zijn moge, op hem kome de vloek der natie."
Dit ondervond nu die andere grote ongenietbare uit de jaren
omstreeks 1830. Er verscheen een fel stuk in de Arnhemsche
Courant, waarin Halbertsma, die men spoedig achter „S.S." had
ontdekt, duchtig over de hekel gehaald werd. De vrienden waren
verontrust. De vijanden werden versterkt in hun reeds lang
aanwezige wantrouwen. Zeker, er waren er ook, die de brief en
later de recensie op het eerste deeltje van de Brieven toejuichten
(Vaderl. Letteroef. 1829, II, 441—449) — de oude argwaan tegen
de Engelsen leefde nog —, maar de mensen, die Bowring hadden
leren kennen, de vooraanstaanden, voelden allen, dat deze aanval
te ver ging. Ook de vrienden van Halbertsma, mannen als Posthumus, Van Leeuwen, Tydeman, waren deze mening toegedaan.
De laatste schreef zeer terecht (18 juli 1829): „Slechts weinigen
zult gij bekeerd, de meeste admirateurs gestijfd hebben en medegewerkt hebben om de celebriteit des mans te vergroten en drie
maanden langer te doen duren, dan anders 't geval zou geweest
zijn." Posthumus zet in een brief van 21 juli 1829 zeer duidelijk
uiteen, hoe hij de zaak ziet. Hij wil Bowring niet vergoden,
maar zijn betrekkelijke waarde erkennen. Het spijt hem verschrik-
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keiijk, dat de brief in de Vaderl. Letteroefeningen verschenen is.
Hij noemt het „eenen zeer grooten onvoorzigtigen misstap", maar
hun vriendschap mag er niet onder lijden. Posthumus eindigt aldus:
„Beste vriend! hebt gij dit stuk geschreven, dan bid, dan bezweer
ik u, bij al de heilige regten der vriendschap, bij uwen roem, bij
uwe zielevrede, schrijf geene enkele letter meer in deze zaak,
antwoord niet op Bowrings verdediging. O, Halbertsma! versmaad
deze bede van uwen waren vriend niet. Zij komt uit het diepste
mijns harten. Haar te horen is uw roem, uw geluk, dit weet ik
stellig." Intussen was er behalve een gedrukte verdediging in
de Vaderl. Letteroefeningen (1829, II, 399—401), waarin Bowring
op waardige wijze de aanval op zijn karakter terugwees en tegelijk
de fouten erkende, bij Halbertsma een brief van diezelfde
Bowring gearriveerd (12 juni 1829). Het zal in de Deventer
Menniste pastorie gestormd hebben in die dagen, maar deze
brief was olie op de golven. Bowring schrijft: „My motive in
writing on Holland was not to commit, but ot repair injustice,
not to show thanklessness, but to testify gratitude, not to misrepresent, but to represent „the very form and body" of things,
as they appear to me." Halbertsma moet gevoeld hebben, dat dit
inderdaad de bedoeling van de Engelsman is geweest en — terwijl
over hem de fiolen van de toorn worden uitgegoten — . . . . zoekt
hij kontakt met Bowring. Hij doet dit echter op een wijze, die
toch niet voor zijn karakter pleit. In een brief van 14 juli moet
hij gevraagd hebben, of Bowring de korrespondentie met De
Crane, Fontein e.a., die door de affaire is afgebroken, weer op
gang wil brengen. Hij heeft althans geklaagd over hei bestaande
misverstand. Bowring zegt hem zijn hulp toe en wil de vredespijp
roken. Hij wil niet de oorzaak zijn van ruzie tussen Friezen.
E c h t e r . . . . is Halbertsma S.S.?" „There is no denial absolutely
and no admission, yet you are displeased at my supposing you
to be the author."
Men kan het feit, dat er een briefwisseling tussen Bowring en
Halbertsma ontstond, toejuichen, al moet wel worden gekonstateerd, dat Bowring hiermee begonnen is en dat uit niets blijkt,
dat Halbertsma vóór zijn aanval bij Bowring geïnformeerd heeft
naar zijn bedoeling. Het feit, dat Halbertsma wel met Bowring
gaat korresponderen, ja zijn hulp inroept, zonder openlijk zijn
ongelijk ten opzichte van de man, die hij schrijft, te erkennen,
pleit niet voor deze Fries, die toch wel heel sterk de „défauts
de ses qualités" liet zien.
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Het is overigens een vermakelijke geschiedenis: Terwijl hij
rustig een korrespondentie met Bowring begint, schrijft Halbertsma naar Friesland aan zijn vrienden Van Leeuwen en
Posthumus, dat hij weliswaar in september (1829) naar Friesland
komt, maar hen niet denkt te bezoeken, tenzij zij beloven niet
over Bowring te zullen spreken. Natuurlijk verwerpen beiden dit
voorstel. Vooral de brief van Van Leeuwen (11 juli 1829) siert
de schrijver. Hij zegt Halbertsma ter dege, waar het op staat:
Halbertsma is gekrenkt, omdat de mensen ondankbaar jegens hem
waren en een Engelsman verafgoodden. Van Leeuwen kent
Halbertsma goed: „Ik schroom altijd eenigszins bij u ter school
te gaan, omdat gij het mindere zoo met minachting behandelt."
Posthumus meldt 18 november: „Gij kunt vrij over hem spreken
als gij mij dit ook doen laat. Hanc veniam damus petimusque
vicissim" en vraagt dan doodleuk: „Kent gij de woorden ook
brodsig, b.v. waar. Broeiend is het zeker. Mudsig, lui, traag."
Het is duidelijk, dat Halbertsma alleen staat. Alleen Bilderdijk
schrijft 14 juli 1829 aan Halbertsma: „John Bowring is een oude
Jacobijn, en ik heb zijn bezoek met een bloot kaartjen
beantwoord." Hij noemt hem een kwast, maar is klaarblijkelijk
vergeten, dat de werkelijkheid ietwat anders is geweest en dat
hij, de grote Bilderdijk, op straat naar Bowring heeft lopen
zoeken. Tegen zijn eigenlijke vrienden blijkt Halbertsma mokkeii.
Uit een brief van 4 januari 1830 van Van Leeuwen vernemen
wij, dat het tussen hem en de Deventer pastor nog niet in orde
is. Sans racune vraagt Van Leeuwen Halbertsma om medewerking
voor een blaadje (Mengelwerk in Leeuwarder Courant?): „Ik
neem alles aan onder eene voorwaarde, dat gij christelijk zijt en
niet hatelijk."
Men zou kunnen vragen: Maar de zaak is dan toch zeker in
het zand verlopen en Halbertsma is tenslotte wel bijgedraaid?
Het laatste gedeelte van de vraag zou van gering psychologisch
inzicht in de Friezen in 't algemeen en in de figuur van
Halbertsma in het bizonder getuigen. En wat het eerste betreft:
Het muisje kreeg een eigenaardig staartje.5 Wij schrijven 1829
en straks 1830. De Belgische opstand nadert. Bowring had zijn
mening over het samenleven van Noord en Zuid niet onder
stoelen en banken gestoken en aan ieder kon het duidelijk zijn,
waar hij in het geval van een opstand zou staan. Hij was vrijheid5

Zie over de hele affaire ook dr. G. Dykstra, E. Halbertsma (Drachten, 1946), 49—56.
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lievend en achtte de nieuwe staat een produkt van de Metternichse
machtspolitiek en zo ongezond mogelijk. Wat dit betreft was er
overeenstemming tussen Halbertsma en Posthumus ener- en
Bowring anderzijds. De groep, die hem had toegejuicht, had dit
kunnen weten, maar — zoals over zoveel — ook hier over heen
gelezen. Bowring had wel gelijk gehad, toen hij op het ontbreken
van gezonde kritiek in Nederland gewezen (Iets over Ned. Letterkunde, p. 95) en geschreven had: „Holland lijdt onder de
bezoeking van eene overvloeijende middelmatigheid." Halbertsma
had zijn wapen verkeerd gericht, maar zijn strijd tegen de
heersende gewoonte, om de waarheid te verbloemen en alles
toe te juichen, wat vader Willem deed, bestond terecht.
Bowring was, toen de opstand uitbrak met een missie te Brussel
en zocht kontakt met De Potter, Sylvain van de Weyer en andere
opstandelingen. Hij zag, hoe de Noord-Nederlanders fout op fout
begingen. „It was the fate of the house of Nassau to do everything
unseasonably and, in consequence, amiss (A.R. 157)." Hij had
verbinding met de leden van het Voorlopig Bewind, „and pointed
out to them that in London and not in Brussels, the Belgian
question must be discussed and decided." Op zijn aanraden ging
Van de Weyer onmiddellijk naar Engeland, waarheen hij hem
begeleidde en waar hij hem ook introduceerde (A.R. 160).
Deze dingen werden natuurlijk dadelijk bekend in NoordNederland. Een storm van verontwaardiging steeg op. Heel
duidelijk, maar ook heel komiek, komt dat uit in de notulen van
„Constanter". Wij lezen in het verslag van 1829—1831: „Deze
noodlottige tijdsomstandigheden hebben den valschen vriend
ontmaskerd, de heer Bowring door ons met het lidmaatschap van
Verdiensten vereerd, heeft zich openlijk zoodanig de begunstiger
betoond van eigen belang zoekende volksmenners en verguizers
van orde en wet, dat wij ons van hem hebben moeten ontslaan,
en hebben wij hem daarom zijn lidmaatschap van Verdiensten
moeten ontzeggen bij besluit van de vergadering van vrijdag den
17 Dec. 1830, want ofschoon dit ons Genootschap (ik herhaal
het nog eens) geen Politica! Tribunal is, hebben wij toch
gemeend niet vriendschappelijk te kunnen verkeren met iemand,
die op zijn zachtst uitgedrukt door een hoogst laakbare ijlende
koorts van staatkundige dweepzucht alle recht vertrapt en zijne
oprechte vrienden (althans die omtrent hem zoo gezind waren)
koelbloedig onder het zwaard van de beul zoude zien vallen,
bij aldien het zijne overdrevene plannen zoude kunnen bevor-
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deren." Zelfs mr. J. van Leeuwen is geschrokken. Hij komt ter
vergadering van „Constanter" met het Dagblad van 's Gravenhage
van 13 december 1830 bij zich, waarin een overigens zeer waardige
brief van Bowring aan W. de Clercq staat, waarop dan het
banvonnis wordt uitgesproken. Aan Halbertsma schrijft hij
28 januari 1831 een brief waarin wij lezen: „De courant met de
satyre op Bowring is door Jaap (v. L.) gefabriceerd en ook door
Jaap aan U toegezonden" en ook: „Bowring is, de loterij-smous
S(uringar) moge het beknoeijen en verdraaijen zoo als hij wil
om zijnen hoog-Engelschen gast te beschermen, voor ons een
verrot lid, dat moet worden afgehouwen en in het vuur geworpen."
De Constanter-mannen waren bizonder op hun tenen getrapt. Drie
van hen stonden in het veld (A. Deketh (1796—1857), Roorda en
Telting), zoals te doen gebruikelijk is, bereid hun bloed voor
vaderland en vorst of voor vorst en vaderland te storten en nu
stelde deze zo hoog vereerde en zo luidruchtig toegezongen Brit
hen zo teleur. De oude Epkema, de man van de nieuwe Gysbertuitgave en het Woordenboek daarop had een kritische noot van
Bowring gekregen en nam nu in een oudfries vers van 200 regels,
dat in het Fries Jierboekje van 1831 is opgenomen, en passant
ook even wraak op Bowring:
,,'k Schil fan d' Ingelsman naet sprekan,
Der lest wessen hat in 't land:
Di ne hat nin Freesk forstand,
Lijk als dei-liacht is eblekan."
Hij wist, toen hij dit schreef, nog niets van Bowrings „verraad".
De 21ste januari 1831, toen dit „verraad" al vaststond, glorieerde
hij (brief aan Halbertsma). „Intussen doet het mij goed. dat de
fondsen van Bowring in Holland en Friesland werkelijk zijn gedaald; en vermoedelijk zullen ze niet ligt weder rijzen. Trouwens
wij verliezen aan dien man bijzonder weinig. . . . Mijn rijmpje
komt er nu mooi in. Het zal mij lusten, wat de oude gouverneur
over Bowring denkt, eens te mogen vernemen." De oude professor
De Crane, die namens het Fries Genootschap met Bowring in
kontakt stond, om de Juniana te Oxford te doen kopiëren,
verzuchtte in mei 1831 aan Halbertsma: „Bowring is mij een
raadsel geworden. Maar het eenigst niet." Wat Halbertsma zelf
gedaan heeft, vertelt de geschiedenis niet. Hij was het nu met
Bowring eens, maar kon dat moeilijk gaan vertellen aan de
vrienden, die hem eens om diezelfde Bowring verguisd hadden.
Misschien gunde hij de oude Epkema wel zijn plezier, dat hem
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zeker niet gegund zou zijn, waren de Belgen niet in opstand
gekomen.
En Bowring? Ook nu weer is hij geschrokken van die vreemde
Hollanders en Friezen. In de brief aan Willem de Clercq in het
Dagblad van 's Gravenhage van 13 december 1830 (A.R., p. 11,
12) zegt hij, dat hij veel voor Nederland gedaan heeft, maar ook
steeds er op heeft gewezen, „that the union of Batavia and
Belgium was fraudulent and foolish- a blind sacrifice of the
interests of both. That time, far from producing sympathy, was
daily sowing stronger and stronger antipathy, that a rupture,
either by consent or violence, was inevitable, and that such a
rupture wouîd bring with it many advantages to both. . . . The
simple, the all important fact is this, that al real union was impossible. Language, literature, religion, manners, historical recollections, political associations, everything proclaimed its impracticability." In deze brief wijst Bowring er op, dat het de taak van de
vrienden van beide landen is „to bring about a benevolent rivalry,
unchecked by these discords and discussions which were the
natural consequence of the false positions into which you were
thrown."
Het waren woorden, die in de leegte verklonken. Een der
kenmerken van de toenmalige tijdgeest was, dat de schijn voor
het wezen werd genomen. Men wilde of kon niet zien, hoe de
dingen lagen en ieder, die dit wel deed, werd als een rustverstoorder aan kant gezet. Posthumus — wiens woonplaats in die
dagen „Lyts België" werd genoemd — en Halbertsma, mensen, die
de waarheid liefhadden, al brachten zij die waarheid vaak op
de gebruikelijke Friese, d.w.z. soms onaangename, wijze onder
woorden, zijn in die dagen dichter bij Bowring komen te staan
en hebben de briefwisseling met hem aangehouden. Bowring was
daarvoor dankbaar en het komt zo ver, dat hij aan Halbertsma,
die ook beminnelijk kon zijn, als het zo uitkwam, schrijft
(29 januari 1835): „Let us than erase all thoughts but thoughts
of kindness. You have my warm right hand." In zijn brief van
6 juli schrijft hij aan Halbertsma: „I have only a word of counsel
to give. Settle your squabble with the Belgians. Every hours'
delay is an hour of folly. What are you to get by procrastination?
New costs, new cares!" Posthumus voelt ook heel zuiver aan,
waar de schoen wringt en wij kunnen de verleiding niet weerstaan,
om nog een paar citaten uit zijn brieven te geven: „Waarlijk,
lieve Halbertsma! ik denk niet gunstig over de letterkunde in
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ons land in onze dagen; ik zie niets dan cabaal tegen cabaal,
intrigue tegen intrigue, veel woorden, weinig zaken, oneindig
veel schijn, geen wezen. Wij zijn niet, wat wij lijken, wat onze
vaderen waren — de verlichting moge in oppervlakte gewonnen
hebben, maar naar die mate heeft zij in diepte verloren."
(20 februari 1830). Hij voelt dan ook reeds: „Met Bowring zult
gij gewis eer goed vriend worden dan met Suringar c. sociis.
Dat was nog vóór de Belgische opstand. Als die een feit is,
schrijft hij, dat hij een zekere lusteloosheid kent, „die zich zoo
licht van ons meester maakt in zuik een beroerd vaderland en
onder zulk een geraas van nietswaardige egoïsten en schreeuwers,
die de toon nu zetten en zoo liberaal willen schijnen, God betere
het!!!" (13 april 1832). In diezelfde brief vinden wij ook deze
typering: „Onze sire heeft veel van een damsteeg peerd of van
een hekpaal. Waar zal dit in Godsnaam nog op uitloopen? Donker
schijnt mij de toekomst, de zedelijke krachten onzer natie, waar
zijn ze?" Maar pessimistisch is hij niet. „Er is toch een God,
en is die niet de God der vrijheid? En heeft die niet de zucht
naar vrijheid ons ingeschapen? En wil die niet, dat wij vrij
zijn? En wat vermogen dan die kinderen der duisternis? Schokken
en botsingen zie ik vooruit; maar zij zuiveren de dampkring."
Wij geven dit citaat, omdat hieruit de geest spreekt, die deze
strijder tegen „despotismus" bezielde, maar ook, omdat wij hieruit
begrijpen, dat de „belediger" Bowring, de „beledigde" Posthumus
en de „wreker van de belediging'' Halbertsma eigenlijk naast
elkaar stonden en tegenover een macht, die in het Nederland van
die dagen sterk was ,de geest van zelfvoldaanheid, die de mythe
in stand hield van de koning, die vóór alles vader was en van
de onderdanen, die vóór alles zijn kinderen wilden zijn. De 21ste
mei 1833 verzucht Posthumus in een brief aan Halbertsma: „Zeg
mij eens, Halbertsma! hoevele men&chen of menschelijke zielen
telt ons vaderland nog? Ik zie mij hier omringd, ach! door
grotendeels uitgemergelde slaven, de arbeidende en boerestand
en door automaten, die door katrollen en banden van het ergste
despotisme bewogen worden."
Wij moeten echter ons verhaal van deze tragikomedie uit de
jaren 1828—1830 beëindigen. Voor Bowring was het een episode
uit zijn veelbewogen leven. Hij bleef zijn ideaal trouw, al merken
wij uit alles, dat de verguizing der Hollanders en noordelingen
hem pijn heeft gedaan (vgl. ook brief aan Staring, Opstelten,
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a.w., p. 167). Vele landen heeft hij ook nadien bezocht en telkens
in boek en geschrift van de litteratuur, die hij leerde kennen,
gesproken. Telkens deed hij voor zijn regering onderzoekingen.
Na een periode als parlementslid werd hij konsul in Kanton
(1848) en later gezant in China. Hij doorleefde daar moeilijke
dagen, maar groeide tegen de verdrukking in. De laatste tien
jaar van zijn leven schreef en sprak hij over vele onderwerpen.
Twee maanden voor zijn dood (23 november 1872) sprak hij nog
een vergadering van 3.000 mensen te Plymouth toe. Hij was
toen 80 jaar en een beminnelijke grijsaard, die vrede in het leven
scheen te hebben gevonden. Vlak bij zijn geboorteplaats Exeter
overleed hij.
Ook Halbertsma ging door. Minder harmonisch dan de man,
die hij eenmaal bestreden had, vond hij de vrede niet. Zijn
leven was tot het eind toe strijd.6 Grote dingen heeft hij gedaan,
nog grotere had hij kunnen doen, als hij iets meer had gehad
van de rust en de gelovige vrede, die zijn minder begaafde vriend
Posthumus aan het eind van zijn leven schijnt te hebben gevonden.
En de vrienden van Bowring, die hem zo vlot verlieten? De
minsten hebben doorgerijmeld tot ze niet meer konden; de besten
hebben daarnaast ook nog nuchter wetenschappelijk werk verricht.
Er zijn telkens pogingen in de goede richting geweest. Wij noemen
het Frysk Jierboekje van 1829—1835, de Vrije Fries en de
wetenschappelijke uitgaven van de 19de eeuw, de oprichting van
het Frysk Selskip van 1844, de grote historische tentoonstelling
van 1877 en het ontstaan van het Fries museum. Maar wij
betwijfelen, of de geest van zelfvoldaanheid, de burgerlijke geest,
waartegen Halbertsma e.a. en in het buitenland op heel andere
wijs mensen als S. Kierkegaard en Fr. Nietzsche opbotsten, in
wezen overwonnen werd. In de brieven van Bowring en in zijn
schetsen van de Friese en Nederlandse letterkunde klonk de
waarschuwing door: Maak er toch vooral geen ongezond provincialisme of nationalisme van. Het is de vraag, of het gevaar
steeds is gezien en of dat soms ook nu nog de Friezen geen
parten speelt.
De kwestie, waarvoor ik aandacht vroeg, moet niet te groot
worden gezien. Persoonlijke geraaktheid speelde bij alles een
grote rol — zoals zo vaak in Friesland. De clubgeest bleef bij
voortduring sterk, zoals, ondanks de demokratie en de meerdere
openbaarheid, nog maar al te dikwijls het geval is, in Friesland
6

Vgl. ook dr. J. H. Brouwer, Joost Halbertsma (Assen 1941).
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en daarbuiten. Wij geloven niet, dat de invloed van Bowrings
korte bezoek op het Frysk Jierboekje, tot welks oprichting reeds
in 1827 op voorstel van Ankringa besloten was en dat zich
speciaal tot de stedelingen moest richten, om bij hen de liefde
voor de Friese taal en zeden te versterken, groot is geweest,
noch ook — zoals Wumkes eveneens suggereert — dat hij veel
invloed in het Fries Genootschap heeft gehad. Niet hij heeft
de Friese ogen geopend voor het belang en de schoonheid van
de gehoonde landstaal of daarvoor nieuwe hoop laten ontvlammen.
De liefde was er al — wij leven in de tijd van de romantiek —
en Bowring is ook even pessimistich wat de toekomst van de
volkstaal betreft als iedereen in die dagen (Iets over de Friesche
letterkunde, p. 41). Een „gongmakker" van de Fries-nationale
beweging (Wumkes, Bodders, p. 445) zou ik Bowring zeker niet
noemen. Met Haantjes zien wij Bowrings betekenis in zijn
ombuigen van de Engelse, publieke opinie, die tot die tijd
afwijzend tegenover Nederland stond. Misschien heeft Bowring
inspirerend gewerkt op de Hollandse schrijvers, die na 1830 vaak
Friese stof gingen bewerken. De Roos van Dekama is van 1836.
Ongetwijfeld zullen verschillenden ook wel eens in de spiegel
gekeken hebben, die Bowring hun toch maar voorhield en die,
ondanks vreemde vlekjes, ons een veel helderder beeld toont
van de tijd dan velen in die dagen hebben beseft. Wat dat
betreft heeft hij meegeholpen, dat mensen als Posthumus en
Halbertsma tot meerdere bewustheid kwamen. Zijn pleidooi voor
een kritische kijk op de dingen, voor vrije ontplooiing van wat
er aan goeds in de volkstaal leefde, voor het bewaren van de
schoonheid, waar zich die ook openbaart, dat alles moge ons
dankbaar stemmen en maakt, dat er alle reden is zijn in 1828
door een onbekende geschilderd portret in de bibliotheek van
het Fries Genootschap te laten hangen. En heeft tenslotte ook
het protest van Halbertsma geen plaats gekregen in de toch ook
als protest tegen zelfvoldaanheid en verstarring begonnen werkzaamheden van T. R. Dykstra en H. Sytstra (1844)? Dat de
burgerlijkheid het ook in het Frysk Selskip van 1844 herhaaldelijk
gewonnen heeft is onloochenbaar, maar dat nu, zoals vroeger,
de geest, waaruit een Halbertsma en een Posthumus leefden,
het moet doen, dat staat ook vast en wordt ook telkens weer
beseft. Het geval-Bowring was een min of meer vermakelijke
episode, het was ook een teken aan de wand. Naar wij hopen
zal dat teken er blijven staan.

Wumkes.nl

DE FRIESE WAPENS TUSSEN ANDERE WÂPEN1NWEVINCEN IN
HAARLEMSE LINNEN T Â F E L D Á M Â S T E N UIT DE 17DE EEUW
C. A. BURGERS

Wevers uit Vlaanderen, om geloofswille vandaar gevlucht,
vestigden zich aan het einde van de zestiende eeuw als damastwerkers te Haarlem in Holland. Zij brachten er de damastnering
binnen enkele jaren tot grote bloei en Haarlem, reeds bekend als
centrum van linnenhandel en beroemd om zijn blekerijen, kreeg
tot ver buiten onze provinciën naam om zijn prachtig en fijn
tafellinnen. Deze linnendamast-weverij wist zich ongeveer een
eeuw in Haarlem te handhaven; aan het einde der zeventiende
eeuw is zij daar echter vrijwel geheel verlopen.
Het is waarschijnlijk vooral te danken aan de in onze ogen vaak
enorme linnenkasten van een deel onzer voorouders, dat er nog
zoveel voorbeelden over zijn van deze zeventiende eeuwse linnen
damasten. Onder andere aan de hand van archiefstukken kunnen
wij enkele van de bewaard gebleven tafellakens en servetten aanwijzen als zeker Haarlems werk, terwijl door met deze stukken
te vergelijken ook vele andere damasten beschouwd kunnen
worden als te Haarlem geweven.
Het blijft echter een moeilijkheid dat de Vlaamse immigranten
behalve van nieuwe ontwerpen gebruik bleven maken van de
blijkbaar door hen meegebrachte weefpatronen, terwijl misschien
de in Vlaanderen achtergebleven wevers tegelijkertijd ook die
zelfde patronen nog vervaardigden. Verwarring tussen Vlaams en
Haarlem weefsel is dan ook niet altijd uitgesloten.
Met uitzondering van twee patronen mag echter van alle hieronder te bespreken tafelgoed met ingeweven Friese wapens
worden aangenomen, dat het te Haarlem is geweven; alleen van
de servetten uit 1632 met de wapens Ockinga-Camminga is de
herkomst niet duidelijk, terwijl het stel met het alliantiewapen
Nassau Dietz-Anhalt Dessau mogelijk uit Vlaanderen of van een
van de in de zeventiende eeuw opgekomen Duitse weefcentra
afkomstig is.
Naast het tafelgoed met de gewone, in trek zijnde patronen,
dat de wevers waarschijnlijk meestal wel in voorraad maakten,
bestond de mogelijkheid op bestelling damast te laten vervaardigen. Zulke opdrachten zullen, juist zoals dat nu nóg gebeurt,
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behalve in geval van speciale maten en zeer fijn tafelgoed vooral
voorgekomen zijn, wanneer men wapens of namen in het linnen
wilde laten weven.
Het gebruik van wapeninwevingen komt reeds voor bij de
oudste ons bekende linnen tafeldamasten uit Vlaanderen uit het
begin van de zestiende eeuw, terwijl daar ook in verschillende
archiefstukken sprake van is.1
De eerste berichten uit Haarlem over zulke inwevingen zijn te
vinden in de thesauriersrekeningen van die stad uit 1593 en
1594 2 : „Passehier Lammertin van drieenvijftich ellen damast
serviet lakens mettet wapen van haerlem tot xxviij S dellen ten
behoeue deser Stadt gemaect betaelt by ordonnantie ende quitantie
Ixxiiij £, iiij S." en: „Passehier Lammertijn van de coope van een
half twaelf quart trecklakens tot ammelakens lanck xxv ellen 3
tot iiij £. iiij S delle gebeelt met eenen jacht ende de historie van
daniel. Ende noch van een ander stuck vier quaerten lanck lij
ellens damast werek tot xxviij S. dellen compt met v £ iiij S
voor 't wapen deser Stadt 't welck inde voors. stucken gemaect
es tzamen by ordonnantie ende quitantie clxxxiij <£".
Ook de oudste zeker Haarlemse damasten, welke bewaard
bleven, zijn werkstukken van deze beroemde Vlaamse immigrant
Passehier Lammertijn; zij tonen allen vorstenwapens en zijn
gedateerd: van Prins Maurits — 1601, van Christiaan IV van
Denemarken — 1602, van Jacobus I van Engeland — 1603, van
Hendrik IV van Frankrijk — 1604. De servetten uit 1601 dragen
behalve het wapen van Prins Maurits ook het Haarlemse stadswapen, evenals de servetten uit 1613 met de voorstelling van de
verovering van Damiate, en de tafellakens uit 1660 met het wapen
van de Prinses Royale.4
Het is niet bekend of iets bewaard bleef van het tafelstel
1

Prof. Jhr. J. Six in „Het Huis Oud en Nieuw", 11de jrg.. 1913: „Zestiende-Eeuwsch
Damast". Voorts: M. Calberg in het „Bulletin des Museées Pioyaux d'art et d'histoire",
5de jrg,, no. 1, 1933: „Contribution à 1'étude d'un service damassé du XVIe siècle".
2
Gem. Archief Haarlem, thesauriersrekeningen 1593, fol. 82 en 1594, fol. 69.
3 Dit is een „half stuk" tafelgoed van 12/4 ( = 3 ellen = ca. 210 cm.) breed; een
heel stuk mat ca. 50 ellen.
„Trecklakens" zijn tafellakens met een damastpatroon: om het patroon te kunnen
vormen moeten telkens kettingdraden opgetrokken worden: men spreekt daarom ook van
„treckwerek". Ammelakens zijn tafellakens.
4
Zie voor gegevens over deze stukken: Prof. Six in „Oud-Holland", 31e jrg., 1913:
„Passehier Lammertijn": voorts: C. A. Burgers, Tentoonstellingscatalogus „Damast, 17de
eeuws tafellinnen met Bijbelse, Historische en Heraldische motieven", 's-Hertogenbosch,
1959.
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genoemd in 1605: „Passchier Lammertijn betaelt voor de coop
van een schoon stuck damast ammelaken lanck twaelf ellen en
breet drie ellen met wapenen van advocaet Barnevelt tot xxx SL
dellen ende achtenveertich damast servietten makende vier
douzijn 't stuck lanck anderhalf ellen en een elie breet tot xij £,
ijder serviet, die aen de voors. heere advocaet mr Johan van
Oldenbarnevelt tot eene vereeringe voor gedaen ende noch te
doen diensten geschoncken zijn ix c xxxvj £, ".B
Uit het begin van de eeuw daterende damasten met Nederlandse familiewapens zijn onder andere nog een jachtpatroon
met de wapens van Mr Daniel van Weede, Raad in 't Hof van
Utrecht, en zijn echtgenote Maria van Sneeck (gehuwd 1602) en
een tafeîstel met voorstelling van de Stam Jesse en met de wapens
van Pompeius de Rovere, Heer van Hardinxveld en van Anna de
Casembroot. 8
Bij de twee laatstgenoemde stukken zijn de wapens in de
hoeken geplaatst, dus eigenlijk in het randpatroon; dit is een
veel voorkomende wijze van wapeninweving. Werden de wapens
bij het middenpatroon ingeweven, dan plaatste men ze gewoonlijk
tegen de onder- of bovenrand. Slechts bij uitzondering vormen
wapens zelf het hoofdmotief op servetten of tafellakens, vrijwel
steeds werden zij bij een reeds bestaand patroon ingeweven.
Zeer kostbaar waren de damasten met een over de volle breedte
van het weefsel geheel verschillend patroon; normaal is dat een
motief zich in de breedte bij servetten éénmaal, bij tafellakens
meermalen herhaalt. Het is dan meestal zo, dat het motief in
positief en de herhaling in spiegelbeeld wordt geweven en de
verdubbeling het eigenlijke patroon vormt; bij tafellakens wisselt
het aaneensluitend positief en negatief beeld enige malen naar
gelang de breedte van het doek.
De ontwerpers van damastpatronen wisten van de herhaling
vaak een zeer kundig gebruik te maken en haar zo te benutten,
dat het spiegelbeeld soms nauwelijks als zodanig wordt gezien.
Wél valt het spiegelbeeld natuurlijk op bij tekst- of wapeninwevingen, maar slechts een enkele maal zoekt men daarvoor een
oplossing en weeft een lopend patroon, d.w.z. men laat het motief
zich steeds in positief herhalen. Deze manier van weven biedt
echter minder mogelijkheden tot een compositie en het geheel
krijgt door de dan ook meestal duidelijk opvallende herhaling
5 Gem. Archief Haarlem, thesauriersrekening 1605, fol. 85.
6 Burgers, op.cit., cat. nos. 10 en 17.
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iets stijfs. Bovendien zullen de meeste getouwen ingericht geweest
zijn voor het weven van stelpende (dat zijn spiegelende) patronen
en zou een verandering alleen ten behoeve van een wapeninweving wel te kostbaar zijn; een uitzondering vormt het damast
uit 1663 met de wapens Burmania-Juckema, waar het patroon,
Abrahams Offerande, stelpt, maar waar men voor de randen een
verandering schijnt te hebben aangebracht, zodat de daar geplaatste wapens steeds in positief zouden uitkomen.
In verband met de hierna nog te beschrijven tafellakens uit
1642—1647, geweven voor Taco van Camminga en Lucia van
Grovestins, is het goed hier ook het tafellaken te noemen, dat
vóór 1641 geweven werd voor de Deen Claus Daa til Raunstrup
(1579—1641). Dit tafellaken, waaruit ook de bekendheid, die het
Haarlemse damast in het buitenland had, mag blijken, bevindt
zich thans in het Nordiska Museet te Stockholm.7 Het heeft als
hoofdmotief de geschiedenis van Jozef in Dothan, en draagt op
de uiteinden boven elkaar drie alliantiewapens: in het midden
dat van Oluf Daa en Dorte Friis af Hesselager, de ouders van de
oorspronkelijke bezitter van het tafellaken, daarboven dat van
Hendrik Below en Lisbet Skram (zij is een Fasti zich Skram
noemende), de ouders van Dorothea Below (1588—1609), in 1604
gehuwd met Claus Daa, en geheel onderaan het wapen van
Valdemar Parsberg en Ide Jörgensdatter Lykke, de ouders van de
tweede echtgenote van Claus Daa, Ingeborg Parsberg (1593—1641,
geh. 1613).
Terugkerend tot de bewaard gebleven damasten met Nederlandse wapens: zeker Haarlems zijn ook de tafellakens en servetten
met de wapens van Frederik Hendrik en Amalia van Solms uit
1646-1647-1650; de servetten „WILLECOM" anno 1654 met in
de hoeken een wapenschild met een leeuw; een stel damast met
het alliantiewapen Oranje Nassau - Engeland, schenking in 1660
van de stad Haarlem aan de Prinses Royale, weduwe van
Willem II; zo eenzelfde stel ANNO 1660 met bovendien de
wapens van Haarlems burgemeester Mr. Mattheus Steyn en zijn
echtgenote Maria van Napels 8 en de hierna nog uitvoeriger te
behandelen servetten met het wapen Studler van Zurk (?).
" Nordiska Museet, Stockholm, reg.nr. 185.977.
Zie „Linne Damast", Nordiska Museets Och Skansens Büderböcker N:r 3, 1931; no. 16.
Voor het patroon: Burgers, cat.no. 14.
8
Burgers, cat.nos. 32, 34, 40, 4 1 , 42; voor het servet ,,Willecom" zie ook: „OudHolland" 1910, Prof. Six: „De Boedel van Quirijn Jansz Damast", fig. 13.
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Verschillende andere wapendamasten zouden misschien aan
deze lijst moeten worden toegevoegd, maar blijven onvermeld,
omdat de gelegenheid tot nauwkeurige bestudering ervan of voor
vergelijking met andere stukken tot nu toe ontbrak. De opsomming is dan ook zeker niet bedoeld om straks een verhouding
aan te kunnen geven tussen de damasten met Friese wapens en
de andere Haarlemse damasten met dergelijke inwevingen, daar
dat geen nut zou hebben: zeer veel materiaal zal sinds de 17e
eeuw verloren zijn gegaan („opgebruikt en opgewassen"), terwijl
er aan de andere kant ook stellig nog linnenkasten zullen zijn,
die op dit gebied nog onbekende stukken bevatten. 9
Uit het begin van de zeventiende eeuw zijn geen damasten
met Friese wapens bekend — afgezien van het ingeweven wapen
van Friesland zelf zoals dat voorkomt tussen de wapens van
Gelderland, Holland, Zeeland, Zutphen, Utrecht, Overijsel en
Groningen in de bovenrand van de servetten Ao 1601 met het
wapen van Prins Maurits en op de nawevingen van die servetten.
Het oudste tafelgoed met Friese familiewapens dateert eerst
van 1632 en is, zoals de ingeweven tekst vermeldt, vervaardigd
voor „Ivffrow Aeltie van Ockinga", dochter van Lolle van Ockinga
van Dronrijp en Rints Tietesd. van Camminga. Slechts vier
servetten bleven bewaard, waarvan het hoofdmotief ontleend is
aan het Apocryphe Bijbelverhaal Daniel 14 : 30—35, de spijziging
van Daniel in de leeuwenkuil door de propheet Habakuk.
Andere servetten en tafellakens met hetzelfde onderwerp (niet
hetzelfde patroon!) maken het waarschijnlijk, dat ook op een
bijbehorend tafellaken uit 1632 nog meerdere taferelen uit hetzelfde verhaal waren afgebeeld.10
9

Ook in de archieven zullen nog gegevens te vinden zijn; zo b.v. naast de reeds
genoemde thesauriersrekeningen uit Haarlem nog een „fijn amelaeken damast lanck
vijfthien ellen ende drye dousyn fijn servietten daertoe van de wapenen van Denemarken,
ten behoeue dezer Stadt (Haarlem) gekocht" (gem.arch. Haarlem thes.rek. 1620, fol. 77);
voorts noemt Prof. Six (Oud-Holl. 1910, blz. 21) een notariële acte uit 1626, opgemaakt
te Amsterdam, waarbij de Haarlemse wever-koopman Quirijn Jansz op zich neemt te
leveren aan een koopman uit Emmerich tafelgoed „costelijck met wapen geWTOcht, goet
en oprecht en trouw damastwerck, schoon en wit gebleekt".
10 Burgers, cat.no. 15, beschrijving van twee vroege Haarlemse servetten, waarop behalve
de spijziging van Daniël in de leeuwenkuil ook het voeren van de koperen draak door
Daniël en de nachtelijke priestermaaltijd in de tempel van Bel worden afgebeeld. Voor
een foto van hetzelfde patroon: „Gammelt dekketói av damask og dreiel 1550—1680",
no. 6, uitg. Norsk Folkemuseum Oslo, 1926.
Ook nog een ander tafellaken, waarschijnlijk uit Vlaanderen en 2de helft 17de eeuw
vertoont dezelfde drie taferelen, maar weer in een ander ontwerp (verz. C. A. Burgers,
Vught).
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Servet, lopend geweven patroon. Daniël, geknield en met gevouwen handen russen
drie leeuwen; verspreid liggen twee doodshoofden en enkele doodsbeenderen.
Er onder ingeweven;ii DIE HISTORI / VAN DANIEL / . Boven Daniël zweeft
een engel tussen zon, maan en sterren en draagt de propheet Habakuk aan diens
baren naar de leeuwenkuil. In de rechterhand houdt Habakuk een drievoet-pot
(voor de brijpap?) aan een hengsel, in de linkerhand een hengselmand. Onder
deze geschiedenis de wapens Ockinga (doorsneden: 1. twee sterren naast elkaar;
2. een lelie) en Camminga (een liggend hert vergezeld van drie kammen van
twee rijen tanden, 2 van boven en 1 van onderen). De (gelijkvormige) schilden
hangen aan linten af van een gekroonde helm met helmteken (een uitkomende
gevleugelde engel met een druiventros met blad in de rechterhand en met de
linkerhand in de zijde) en dekkleden. Tussen de punten der wapens het jaartal:
163Z ; daaronder is ingeweven: OCKINGA • CAMMINGA / IVFFHOW •
AELTIE • / VAN • OCKINGA / .
Lopende en liggende randen enkel en omgeven door een driedubbel lijstje; door
de v/at primitieve tekening soms moeilijk te herkennen dierfiguren: poesen,
honden, herten, schapen, vossen. In de hoeken een gekroond hart waar overheen
twee gekruiste pijlen. Lopende randen stelpend. Schakelranden ontbreken.
Afwerking en merk: dubbele open zoom; in de rechterbovenhoek met gaatjesletters: A V O .
Servet 4/4 X li/2 el; rap.br. 27 cm., rap.h. 87 cm.; K. 35 dr/cm., I. 36 dr/cm.;
5-schafts satijn; herkomst onbekend; verz. C. A. Burgers, Vught.

Het is niet zeker wáár deze servetten geweven zijn. Een om
de randen en het gebruikte garen duidelijk verwant servet uit
1627 rnet voorstelling van vrouwe „CARITAS" bevindt zich in
de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam. 12
Taco van Camminga en Lucia van Grovestins, gehuwd op
4 november 1638, lieten in de veertiger jaren tafelgoed met hun
wapens weven. Zij kozen daarvoor onder andere het Orpheuspatroon dat in die tijd zeer geliefd was, zoals blijkt uit de vele
bewaard gebleven tafellakens en servetten met hetzelfde motief
(meestal zonder wapeninweving). In de inventarislijst van 1650
van de bekende Haarlemse koopman-îinnenwever en burgemeester
Quirijn Jansz Damast is „Orpheus" een van de voornaamste
patronen. 13 Douwe van Aylva en Lucia van Meckema bestellen
het patroon nog in 1661 (zie hieronder) en ook het „tafellaecken
met 24 servetten en een handdoeck van damast met beesten"
genoemd in een Friese boedelscheiding van 1665 zal wel Orpheus
tafelgoed geweest zijn.14

11

Bij het vermelden van tekstinwevingen zal hier telkens het einde van een regel door
een deelstreep ( / ) worden aangegeven.
12 Rijksmuseum Amsterdam, inv.no, 16741, uit de collectie Six, maar oorspronkelijk
eveneens afkomstig uit oud Fries-Gronings bezit. Vgl. Burgers, cat.no. 22.
13 „Oud-Holland" 1910, op.cit., blz. 29 e.v.
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Servet met „Daniël in de leeuwenkuil" en de wapens Ockinga-Camminga, 1652
Foto Ernst Drissen, Vught.

Zie blz. 12S
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Tafellaken met „Orpheus" en 16 Friese
wapens en namen, 1642.
Zie blz, 129.
Rijksmuseum Amsterdam.
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Servet met vissen, krab, kreeft en een zeehond, ,,schipvaert"-randen en de wapens Camminga-Ockinga
en Grovestins-Jongema, 1645.
Zie blz. 136.
Foto Kunsthîst. Instituut, Utrecht,
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Servet met

Abrahams-offer" en de wapen., Martena van Burmania-Juckema, 1663.
i'oto Ernst Dnssen, Vueht.
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Servet met ,,Orpheus" en de wapens Aylva-Meckema, 1661.
Zie blz. 14-3,
Cliché „Il Lino", Milaan.
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Tafellaken met „IJsvermaak" en de wapens van Douwe v. Aylva en Lucia v. Meckama, 1662.
Zie blz. 144.
Foto Kunsthist. Instituut, Utrecht.
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Servet met .Ridderstrit"
Zie blz. 147

de wapens Aylva en Meckema, 1663.
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Is het nu te bespreken tafelstel dus niet opvallend om zijn
patroon, enig is het door de naam- en wapeninwevingen in de
tafellakens: men zou van geweven kwartierstaten kunnen spreken.
Ingeweven zijn de namen met daarboven telkens de wapens ten
eerste van het echtpaar zelf, dan van hun beider ouders en grootouders en vervolgens van de overgrootouders Camminga en
Grovestins, tezamen 18 wapens en namen, welke in de breedte
door herhaling van het patroon driemaal in positief en door
stelpen driemaal in spiegelbeeld worden afgebeeld,
Tenminste twee van deze tafellakens bleven in particulier bezit
bewaard, twee andere bevinden zich nu in de collectie van het
Rijksmuseum Amsterdam, een vijfde tafellaken wordt vermeld in
„De Navorscher" van 1892, een zesde exemplaar is beschreven
door Professor Six.15
Nasporingen naar de twee laatstgenoemde tafellakens, die zich
in een vorig geslacht dus nog in Nederlands bezit bevonden,
hadden tot nu toe geen resultaat en bij de beschrijving ervan
moest worden afgegaan op de gegevens uit de genoemde publicaties.
Van de vier voorhanden tafellakens is één van de exemplaren
uit het Rijksmuseum het volledigst.
Tafellaken, stelpend patroon. Orpheus, spelend op zijn lier, is gezeten voor een
laurierboom, waarin apen en vogels. Aan weerszijden struiken met een kleine
vogel en een papegaai en een tweede boom met tegen de stam opklimmende
„eekhoorns".! 6 Naast Orpheus een hinde(?), dromedaris en een slang, er onder
een hert, egel, pauw, wolf, haan, panter(?), hagedis, hond, leeuw, zwaan, bok
(tegen zijn tegenbeeld bokkend!), paard, vogel, olifant, leeuwin, koe, kraanvogel^), eenhoorn, struisvogel, kalkoen, zwijn, marter(?) en een liggend paard.
Tussen de dieren deels bloeiende planten.
Onder dit boven en onderaan recht afgesneden patroon is het jaartal 164Z éénmaal ingeweven in het midden van de doekbreedte.
Daaronder staan in rijen boven elkaar de namen van vijf echtparen met boven
elk stel namen de bijbehorende wapens, die met een lint afhangen van een
14 R. Arch. in Frl., koll. Fr. Gen., Sminia-arch. 599 (1664). Inventaris nalatenschap „Juff.
Jisca Geersma nagelatene weduwe van de heer Assuerus van Vierssen in sijn leven
secretaris der Ed: Mo: heeren de dep. der Staten van Frieslandt" 3 Maart 1665.
De gehele linnenboedel omvatte: 80 tafellakens, 11 bode tafellakens, 676 servetten,
86 handdoeken, 149 lakens, 227 slopen, 32 peuldoeken en -zakken, 15 „nachtspreeden",
4 bedhembden en 1 schorteldoek. De tafelgoedpatronen waren: damasten cruysblockies,
ruitieswerck, pavyroos, molenwerck, rooswerck, damast met beesten, damast met bloemen,
ruyties en rooskes, groote roosen, kleyne rnitties, kleyne lavender, oud schakelwerck,
colonelswerck, katte-oogh, parijswerck, dubbelde ruytties, damasten roos, kamroos, kamswerck, lavenderblom,
15 Rijksmuseum Amsterdam, inv.no. 12028—35 A en B; „De Navorscher" 1892, blz. 94
en 334; „Oud-Holland" 1910, op.cit., blz. 4 1 .
16
Deze „eekhoorns" lijken meer op vossen; bij andere Orpheus-pa tronen worden ze dan
ook vaak aan de voet van de boom afgebeeld, wat juister zal zijn,
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midden boven elk paar schilden geplaatste gekroonde helm met helmteken en
dekkleden. De vrouwelijke wapens zijn alle ruitvormig. De tekening van helm,
kroon en dekkleden zijn steeds gelijk; zij worden hieronder niet herhaald, alleen
het helmteken zal worden genoemd.
(Vanaf het patroon naar de onclerzoom:) TACO VAN / CAMMIGA / LVCIA
VAN / GROVSTINS / . Daarboven de wapens Camminga (gevierendeeld: 1. en
4. een kam van twee rijen tanden; 2. en 3. een lelie. Over alles heen een schildje
beladen met een 6-p.ster) en Grovestins (drie 6-p.sterren, paalsgewijs gerangschikt); helmteken: een uitkomend hert tussen vier stmisveren.
SICCO VAN / CAMMINGA / FED VAN / OCKINGA / . Daarboven de wapens
Camminga (aïs boven) en Ockinga (doorsneden: 1. twee 6-p.sterren naast elkaar;
2. een lelie): helmteken als boven.
IOOST VAN / OCKINGA / SAPCK VAN / CAMMINGA / . Daarboven de
wapens Ockinga (als boven) en Camminga (een liggend hert vergezeld van drie
kammen met twee rijen tanden, 2 van boven, 1 van onderen); helmteken: een
uitkomende engel met opgeheven vleugels, met een sjerp over de rechterschouder
en in de rechterhand een druiventros en -blad houdend.
TACO VAN / CAMMINGA / RINS IVVINGA / . Daarboven de wapens
Camminga (gevierendeeld en met hartschild, als boven) en Juwinga (gedeeld:
1. een Friese adelaar; 2, doorsneden: a. drie ruiten, 2 en 1: b. drie schelpen,
2 en 1); helmteken: een uitkomend hert tussen vier struisveren.
SICCO VAN / CAMMINGA / VRIENERFHEER / VAN AMELANT /
CATRINA / VAN HEERMA / VROVWE VAN / AMELANT / . Daarboven
de wapens Camminga van Jelmera (gedeeld door één, doorsneden door twee
lijnen; 1, en 4, een kam van twee rijen tanden; 2. en 3. een lelie; over deze
vier kwartieren heen een schildje met een 6-p.ster; 5. drie schuinbalken; 6. een
omgewende wassenaar) en Herema (gedeeld: 1. een leeuw; 2. naast elkaar twee
bladerloze eikels, de stelen omlaag, daaronder een eikenblad, de steel omlaag);
helmteken: een uitkomend hert tussen vier struisveren.
Boven het Orpheus-patroon, maar daarvan afgewend, dus a..h.w. te lezen vanaf
de andere kant, vier paar namen en wapens, op dezelfde wijze gerangschikt en
omgeven ais boven.
(Vanaf het patroon naar de bovenzoom:) EDZARDT VAN / GROVSTINS /
FRANSKE VAN / IONGEMA / . Daarboven de wapens Grovstins (als boven)
en Jongema (drie rozen, paalsgewijs gerangschikt); helmteken: drie struisveren,
elk beladen met drie paalsgewijs gerangschikte sterren,
LAES VAN / IONGEMA / LVTS VAN / STEVA / . (Steva abusievelijk i.p.v.
Aylva). Daarboven de wapens Jongema (als boven) en Aylva van Bornwird (een
lelie); helmteken: drie struisveren, generfd.
FOPPE VAN / GROVSTINS / IOVCK VAN / CAMMINGA / . Daarboven de
wapens Grovestins (als boven) en Camminga (een liggend hert vergezeld van
drie kammen met twee rijen tanden, 2 van boven, 1 van onderen); lielmteken:
drie struisveren, elk beladen met drie paalsgewijs gerangschikte sterren.
EDZARDT VAN / GROVSTINS / TATK VAN / VNAMA / . Daarboven de
wapens Grovestins (als boven) en Unema (een sierlelie); helmteken: drie struisveren, elk beladen met drie paalsgewijs gerangschikte sterren.
De ruimte tussen de wapens wordt opgevuld door planten, sommige bloeiend,
andere met besvruchten of met vlinders en vogels, en, éénmaal, door een egeltje,
Liggende randen: een jager blazend op een jachthoorn en met een spies onder
de arm, jaagt met twee honden op een haas; een andere haas gluurt uit zijn hol.
Lopende randen: dubbel, stelpend; geslingerde ranken met bladeren, bloemen,
vogels en vossen (of eekhoorns). In de hoeken een rozet.
De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje. Rondom een rand met brede
schakels.
Tafellaken 12/4 X 510 cm.; K. 43 dr/cm., I. 40 dr/cm.; 5-schafts satijn;
rap.br. 30 cm., rap.h. „Orpheus" 159 cm., rap.h. kwartierstaat Camminga 186 cm.,
kwartierstaat Grovestins 139 cm.; Rijksmuseum Amsterdam, 12028—35B.
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Gemakshalve volgt hieronder nog eens schematisch de genealogische samenhang der ingeweven namen:
Sicco van Camminga
X
Catrina van Heerma
Taco van Camminga
Rins Juwinga

X
I

Sicco van Camminga

loost van Ockinga
X
Saepck van Camminga
X

Fed van Ockinga

TACO VAN CAMMINGA,
huwt 4-XI-1638 Lucia van Grovestins.
Edzardt van Grovstins
X
Tatsk van Unema
I
Foppe van Grovstins
X
Laes van longema
Iouck van Camminga
|
X
Luts van Aylva
Edzardt v. Grovestins

X

Franske van longema

LUCIA VAN GROVESTINS,
huwt 4-XI-1638 Taco van Camminga.

In „De Navorscher" van 1892 worden enkele gegevens over een
soortgelijk tafellaken vermeld. Dat tafellaken, gedateerd 1647,
schijnt zelfs 20 wapens en namen vertoond te hebben, waarvan
er jammer genoeg slechts 13 worden genoemd en waarbij er geen
zijn, die op de nu bekende tafellakens ontbreken.17 Als lengte van
het kleed wordt opgegeven 5V2 Meter, dat is dus 40 cm. langer
dan het bovenbesproken tafellaken van 1642, wat inderdaad
overeen zou komen met één (paar) wapen- en naaminweving
meer.18
In een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant gaf de
toenmalige redacteur van de Friesche Adelaar een toelichting op
het in de „Navorscher" meegedeelde. 19 Over de meest opvallende
naaminweving in het tafellaken, „Sicco van Camminga Vrienerfheer van Amelant, Catrina van Heerma Vrouwe van Amelant"
17 De Orpheus-figuur werd niet herkend, men spreekt zelfs van „een zittende vrouw
uit wier hoofd een boom met apen groeit". De 13 opgegeven namen zijn: TACO VAN
CAMMINGA; RINS JUNINGA; JOOST VAN OCKINGA; SAEPCK VAN CAMMINGHA;
FED VAN OCKINGA; LUCIA VAN GROVESTINS; EDZARDT VAN GROVESTINS;
FOPPE VAN GROVESTINS; FRANSKE VAN TONGEMA; SICCO VAN CAMMINGA,
VRIENERFHEER VAN AMELANT; CATRINA VAN HEERMA, VROUWE W E VAN
AMELANT; LUTS VAN TONGEMA; LUTS VAN STEVA. Dat de spelling der namen
niet geheel overeenkomt met die van de andere tafellakens mag waarschijnlijk geweten
worden aan een onjuiste opgave in ,,De Navorscher".
!S Mogelijk zijn het de namen van Taco van Camminga en Lucia van Grovstins zelf die
herhaald worden aan de zijde der Grovestins namen; dit lijkt de meest voor de hand
liggende oplossing.
19
Leeuwarder Courant van Woensdag 25 Mei 1892, door Heerke Wenning.
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schrijft hij: „Het valt nog te betwijfelen of deze Sicco Heer van
Ameland geweest is, althans het komt niet met de geschiedenis
overeen; want volgens het testament (26 Nov. 1521) van zijnen
Vader Pieter van Camminga, Heer van Ameland, maakte hij aan
hem, Sicco, zijn oudsten zoon, Heringa-State te Rauwerd en aan
zijn tweeden zoon Wytse Jelmera-State op Ameland met Veer,
Eer en Heerlijkheid. Zijn jongsten zoon Hayo bekwam bij dit
testament de state in Leeuwarden. Wytze van Camminga, ongehuwd overleden, maakte bij testament van 25 Oct. 1541 de
Heerlijkheid aan zijnen broeder Hayo, die hem dan ook opvolgde,
want zijn broeder, de hier bedoelde Sicco was reeds overleden.
Het is dan ook niet geheel duidelijk, wat er de bezitter van het
tafellaken toe geleid heeft bij Sicco van Camminga te doen
vermelden dat deze Vrij- en Erfheer en diens Vrouw Catrina van
Heerma Vrouwe van Amelant zouden geweest zijn. Neemt men
evenwel in aanmerking, dat in 1647 (jaartal op het tafellaken)
Watse van Camminga Heer van Ameland was, welke Heerlijkheid
hem als neef van een (anderen) Wytse van Camminga door dezen
bij testament van 14 November 1640 vermaakt was geworden en
dat door de aanverwanten hem dit bezit herhaaldelijk betwist
werd, dan zou men haast kunnen veronderstellen dat Taco van
Camminga opzettelijk bij de namen zijner overgrootouders heeft
doen vermelden dat zij Vrij- en Erfheer en Vrouwe van Ameland
destijds waren en vrijzeker ten onrechte."
Eveneens uit 1647 is een tafellaken in particulier bezit, waarvan de naam- en wapeninwevingen, de plant- en bloemmotieven
en het egeltje daartussen, en ook de randen en hoeken geheel
gelijk zijn aan die van het tafellaken uit 1642. Het tafellaken is
echter kleiner en het eigenlijke patroon, Orpheus temidden van
de dieren, is daarom weggelaten. De kwartierlijsten zijn weer van
elkaar afgewend, die der Camminga's is van de onderzoom, die
der Grovestins' van de bovenzoom af leesbaar.
Tafellaken 1 2 / 4 X 365 cm.; K. 35 dr/cm., I. 48 dr/cm.; rap.br. 30 cm.;
rap.h. 339 cm.; lopende rand rap.br, 51/2 cm., rap.h. 53 cm.; 5-schafts satijn;
particulier bezit.

Merkwaardig is ook hier weer de plaats en wijze waarop het
jaartal, 1647, is ingeweven: éénmaal en in het midden van de
doekbreedte (naast het helmteken boven de wapens van Taco van
Camminga en Lucia van Grovestins). De cijfers moeten apart
„getrokken" zijn,20 immers op de plaats waar de 16 zich in
20 Zie noot 3.
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spiegelbeeld zou moeten herhalen, zoals het corresponderende
deel van het patroon daar boven en eronder, staat 47.
Ook de twee andere tafellakens respectievelijk in particulier
bezit en in de collectie van het Rijksmuseum missen het Orpheus
patroon. De wapeninwevingen zijn met de opvullende motieven
daartussen geheel als in de voorgaande tafellakens; bij de naaminwevingen komen echter enige verschillen voor en de randpatronen zijn anders:
Inplaats van Franske van Iongema vindt men hier abusievelijk TET VAN /
VNEMA ; de misschrîjving Luts van Steva wordt hersteld in: LVTS VAN /
AELVA, de verbeterde achternaam echter per ongeluk in spiegelbeeld; voor
Tatk van Vnama staat: TET VAN / VNEMA ; de naam Catrina (van Heerma)
wordt gespeld: CATRIIINA ; ter verduidelijking zijn tussen vrienerfheer punten
geplaatst: VRI • EN • ERF • HEER ; tenslotte blijkt de schrijfwijze van de
letter ï veranderd in I.
Tafellaken 12/4 X 354 cm.; K. 4 3 dr/cm., I. 3 6 - 3 8 dr/cm.; rap.br. 30 cm.,
rap.h. 326 cm.; lo.rand rap.br. 5 cm., h. ca. 40 cm.; 5-schafts satijn; particulier
bezit.
Tafellaken 12/4 X 5 el; K. 43 dr/cm., I. 3 8 - 4 1 dr/cm.; rap.br. 30 cm., rap.h.
325 cm.; lo.rand rap.br. 41J2 cm., h. ca. 42 cm.; 5-schafts satijn; Rijksmuseum
Amsterdam, 12028-35A.

Deze twee laatste tafellakens zijn niet gedateerd, evenmin als
het door Professor Six in „Oud-Holland" genoemde exemplaar,
wat, te oordelen naar de naaminwevingen, ook verder wel geheel
gelijk geweest zal zijn.21
Hoewel het Orpheus patroon en de vorm van wapenschilden,
helm, helmteken en dekkleden anders van tekening zijn en de
lopende randen zelfs geheel verschillen, behoren de servetten
ANNO 1645 in het Rijksmuseum Amsterdam toch zeker bij de
bovenbeschreven tafellakens.
Servet, stelpend patroon. Orpheus, gezeten onder een kleine laurierboom, speelt
op zijn lier. Om hem heen een hinde, een leeuw, een niet te herkennen dier,
een hondje, een paard, een egel en een haas; tussen de dieren bloeiende planten
en „grasjes". Onder en gedeeltelijk tussen dit patroon de wapens Camminga
(gevierendeeld: 1. en 4. een kam van twee rijen tanden; 2. en 3. een lelie;
over alles heen een schildje met een 6-p.ster) en Ockinga (doorsneden: 1. twee
6-p.sterren naast elkaar; 2. een lelie). Midden boven de twee gelijkvormige
schilden een gekroonde helm met dekkleden en helmteken (een uitkomend hert
tussen vier struisveren). Naast de schilden AN NO / 16 45 / , eronder
CAMMINGA o OCKINGA .
Boven het patroon, maar daarvan afgewend, de wapens Grovestins (drie 6-p.
sterren paalsgewijs gerangschikt) en Jongema (drie rozen paalsgewijs gerangschikt).
Schildvorm, helm, kroon en dekkleden en de inweving van het jaartal geheel als

21 Oud-Holland 1910, blz. 4 1 ; het verschil in spelling Grovstins-Grovestins en CatriiinaCatriina meen ik te mogen verwaarlozen.
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bij de Camminga-Ockinga wapens van dit servet; helmteken: drie struisveren,
elk beladen met drie paalsgewijs gerangschikte sterren. Onder de schilden:
GROVESTINS • IONGEMA.
Liggende randen: onder: drijver met jachthoorn en met een stok onder de arm
jaagt met twee honden op een haas; voor een hol zitten een paar konijntjes.
Boven: (naar de zoom toegekeerd) een jager op één knie schiet met een kruisboog op konijntjes, die op een speelwei zitten. Een hond ligt plat naast de jager.
Lopende randen: dubbel, stelpend. Tussen ruitvormige ornamenten met bloemen
jagen honden op een hert en een haas. In de hoeken een rozet. De randen zijn
omgeven door een dubbel lijstje. Rondom een rand met brede schakels.
Servet 4 / 4 X V-/2 el; K. 3 9 - 4 0 dr/cm., I. 4 0 - 4 3 dr/cm.; rap.br. 25 cm., rap.h.
79 cm.; lopende randen rap.br. 4 cm., h. 79 cm.; 5-schafts satijn; Rijksmuseum
Amsterdam, inv.no. 12028—35 en Fries Museum Leeuwarden (één exempl.)
1947/35.

De liggende rand onder komt overeen met de liggende randen
van de tafellakens zonder jaartal.
Ook van deze servetten vond Professor Six nog exemplaren in
particulier bezit. Zij waren gemerkt: F S V G , mogelijk de initialen van de derde dochter uit het huwelijk Camminga-Grovestins: Fed Sophia, die gehuwd is geweest met Johan van Gosîinga.
Het is niet duidelijk waarom voor deze servetten geen gebruik
is gemaakt van het ontwerp voor de wapeninweving van het
tafellaken van 1642, terwijl toch naar datzelfde ontwerp in 1647
nog een tafellaken en in 1655 ook servetten zijn geweven.
Het patroon van een handdwaal, eveneens in het Rijksmuseum,
sluit zich bij dat van de servetten aan. De rapporten van middenpatroon en lopende randen herhalen zich naar boven éénmaal;
de liggende randen vertonen beiden het tafereel met de drijver
met zijn jachthoorn en stok, de honden jagend op een haas en
de drie konijntjes voor hun hol.
Handdwaal 4 / 4 X 21/ 2 el; K. 3 9 - 4 0 dr/cm., I. 3 9 - 4 1 dr/cm.; rap.br. 2 4 i / 2 cm.,
h. 76 cm.; lopende randen rap.br. 4 cm., h. 76 cm.; 5-schafts satijn; Rijksmuseum Amsterdam, inv.no. 12028—35.

Behalve het Orpheus patroon zijn ook nog twee uis-patronen
vervaardigd voor Taco van Camminga en Lucia van Grovestins.
Van deze beide patronen kennen wij alleen servetten, respectievelijk uit 1645 en 1655.
Servet, stelpend patroon. Een kreeft, krab, zeehond en zes verschillende soorten
vissen, waarbij een steur en een bot; een schelpje. Onder en gedeeltelijk tussen
het patroon de namen met daarboven de wapens CAMMINGA ° OCKINGA ;
boven, maar afgewend van het patroon de namen met daarboven de wapens
GROVESTINS IONGEMA ; elk paar wapens gedekt door een gekroonde helm
met helmteken en dekkleden en met naast de schilden het jaartal 1645.
Liggende randen: beide naar het patroon toegekeerd. Onder: twee in zee
zwemmende zeemeerminnen, de ene met een graadboog, de ander met een graad-

Wumkes.nl

135
stok; tussen hen in een vis. In het midden de maan, bovenaan sterren. In de
vier hoeken blazende winden. Boven: Poseidon met drietand, een hippocamp
berijdend; daarnaast zwemmen een vis en een zeemeermin met een meetlat. In
het midden de zon en in de vier hoeken blazende winden.
Lopende randen: dubbel, stelpend. Scheepvaartmotieven: kompas, Jacobsstaf
(graadstok) omgeven door sterren, anker, wereldbol, passer en meetlat en een
boek (journaal?).
Hoeken: onder een ster met zes kleine sterren daaromheen; boven: één grote ster.
De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje; rondom een rand met brede
schakels.
Servet 4 / 4 X U/2 el; rap.br. 25 cm., rap.h. 75 cm.; K. 39 dr/cm., I. 4 4 - 4 5
dr/cm.; lopende randen rap.br. 4 cm., h. 32 cm,; 5-schafts satijn; particulier bezit.

De wapent ekeningen, schildvorm, helm, kroon, helmtekens en
dekkleden zijn voor deze servetten overgenomen van de Orpheusservetten Anno 1645; zelfs is, per ongeluk, een stukje „gras" mee
verhuisd (van het gras en de bloemen tussen de dieren).
Ook bij dit patroon bleef een handdwaal bewaard.
Handdwaal 4 / 4 X 2 i / 2 el; K. 3 9 - 4 0 dr/cm. s I. 4 5 - 4 9 dr/cm.; rap.br. 241/2 cm.,
rap.h. 741/2 cm.; lopende randen rap.br. 4 cm., h. 32 cm.; 5-schafts satijn;
particulier bezit.

Een merkwaardige combinatie van de twee voorgaande patronen
vormt een handdwaal in particulier bezit, die als rand de scheepvaartmotieven, maar als middenpatroon de Orpheus Anno 1645
heeft met de wapens Camminga-Ockinga en Grovestins Iongema.
Deze dwaal kan mee als bewijs gelden, dat voor rand- en middenpatronen aparte (losse) werktekeningen in gebruik waren. In het
midden van de lengte is aan deze handdwaal een lusje van wit
band genaaid (zeer waarschijnlijk origineel en dus uit de 17de
eeuw) waaraan de dwaal kon worden opgehangen en zo als
handdoek gebruikt,22
Handdwaal 4 / 4 X 2 i / 2 el; K. . . dr/cm., I. . . dr/cm.; rap.br. 241/2 cm., rap.h.
(onder 68 cm,) boven 79V2 cm.; lopende randen rap.br. 4 cm,, h. als middenrap.; 5-schafts satijn; particulier bezit.

Dezelfde scheepvaartranden als hierboven vermeld worden
teruggevonden in servetten uit 1655, ook weer geweven voor
Taco van Camminga en Lucia van Grovestins.

22 Vergelijk ook het hierboven aangehaalde uit de boedelscheiding van Juff. Jisca
Geersma weduwe Assuerus van Vierssen „een tafellaecken met 24 servetten en een
handdoeck van damast met beesten". In dezelfde boedel worden zo ook nog genoemd:
2 tafellakens, 10 servetten en 4 handdoeken van rooswerk, 7 tafellakens met 48 servetten
en 1 handdoek van groot bloemwerk, enzovoort Ook in de boedel van Quirijn Jansz
Damast (zie noot 8) komen damasten handdwalen herhaaldelijk voor.
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Servet, stelpend patroon. Tussen garnalen en allerhande soorten vissen een zeemeermin (met een lendeschortje); zij houdt een spiegel in de hand en kamt heur
haar. Onder en gedeeltelijk tussen het patroon de wapens Camminga-Ockinga,
gedekt door een gekroonde helm met helmteken en dekkleden; boven, op dezelfde
wijze, maar afgewend van het patroon, de wapens Grovestins-Iongema. Tussen
de wapens plant- en bloemmotieven. Onder de wapeninwevingen, russen twee tot
de zelfkanten doorlopende dubbele lijstjes, de naamen CAMMINGA OCKINGA ,
respectievelijk GROVSTINS IONGEMA. Tussen deze randen met naam en de
liggende randen: ANNO 1655 .
Liggende randen met Poseidon en zeemeerminnen en lopende randen met scheepvaartmotieven en de hoeken geheel als boven bij de servetten van 1645.
De door een dubbel lijstje omgeven randen zijn ten opzichte van het patroon
onderste boven geweven. Rondom een rand met brede schakels.
Servet 4 / 4 X U/2 el; K. 38 dr/cm., I. 53 dr/cm.; rap.br. 251/2 cm, rap.h. 74 cm.;
lopende randen: rap.br. 4 cm., h. 341/2 cm.; 5-schafts satijn; particulier bezit.

Opmerkelijk is dat de wapentekening, schildvorm (vrouwelijk
ruitschild), helm, kroon, helmtekens en dekkleden hier geheel
gelijk zijn aan die van Sicco van Camminga-Fed van Ockinga en
van Edzardt van Grovestins-Franske van Iongema op de (Orpheus-)
tafellakens 1642—1647, terwijl, zoals wij zagen, de servetten van
1645 een andere tekening hadden. Ook de nu op de servetten
voorkomende plantenmotieven tussen de wapens zijn gelijk aan
die op de tafellakens 1642-1647.
De randen met scheepvaart-motieven behoren oorspronkelijk
waarschijnlijk bij het „zeevaert" of „schipvaert" patroon wat in
1611 en 1650 genoemd wordt en waarmee wel bedoeld zal zijn
het patroon met allerlei soorten schepen en een havenstad, zoals
wij dat nog van servetten kennen. 23
Meer passend bij de vispatronen zijn de lopende randen met
de stoere visserman, het mandje vis, een vissersbootje, vissen en
schelpjes, een krab en een kreeft en de liggende randen met een
hengelaar en een schip of met Poseidon en een Triton, zoals die
voorkomen op servetten in het Rijksmuseum Amsterdam. 24
Ongeveer zulke randen en een zeer verwant middenpatroon
vinden wij ook in een tafelstel uit 1652 met de wapens van Jonker
Duco Martena van Burmania en Eduarda Lucia van Juckema.
Tafellaken, stelpend patroon. Een kreeft, krab, garnaal, rog, bot, steur, nog een
andere vis en zes schelpen, waarbij een mossel.
Lopende randen dubbel, stelpend. Een vissertje met in beide handen een vis,
daaronder twee mandjes vis, schelpen, een vissersbootje roet netten uit, nogmaals
schelpen, blaaswier en vissen.

23 Burgers, op.cit. blz. 6 en 7 en cat.no. 37. Een tafellaken „Schipvaert" ging in 1944
bij de slag om Arnhem verloren.
24 Rijksmuseum Amsterdam, inv.no. 12028-32; „Oud-Holland" 1910, op.cit., afb. 2;
vgl. Burgers, cat. no. 35.
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Liggende randen: beide naar de zoom toegekeerd. Onder: Poseidon met zijn
drietand een hippocamp berijdend en een Triton met schild en zwaard zijn spiegelbeeld bestrijdend; in het midden een krab, boven een triton-schelp. Daarboven
ingeweven: MARTNA VAN / MAN IR DVCO / BVRMANIA GRIET / ENDE
DYCKGRAEF / (de eerste twee regels in spiegelbeeld).25 In de hoeken het
omkranste en gekroonde wapen Martena van Burmania (gedeeld: I. doorsneden:
a. een lelie; b. een bladerloze eikel, de steel omlaag en gehecht aan een takje;
II. gevierendeeld: 1. de Friese adelaar; 2. en 3. een klaverblad, de steel omlaag
en gehecht aan een stokje; 4. een leeuw). Boven het wapen het jaartal 1652
(in spie gelschrift).
Liggende randen boven: hetzelfde tafereel van Poseidon en de Triton als in de
onderrand. Daarboven: IVFF EDVARDA / LVCIA VAN / IVCKEMA OP
CAM / MINGHA BURGK / . In de hoeken in spiegelbeeld het gekroonde en
omkranste wapen Juckema (doorsneden: 1. de Friese adelaar; 2. gedeeld: a. een
ster; b. een roos). Boven dit ruitvormige wapenschild het jaartal 1652, in spiegelschrift.
De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje. De liggende randen lopen van
zelfkant tot zelfkant. Rondom een rand met brede schakels.
Merk: in de linker-onderhoek met gaatjesletters: E V B , daaronder, geborduurd
in wit: 165Z .
Tafellaken 12/4 X 5 el; K. 3 2 - 3 3 dr/cm., I. 5 3 - 5 7 dr/cm.; rap.br. 3 0 i / 2 cm.,
rap.h. ca. 40 cm.; lopende randen rap.br. 5!/2 cm.; 5-schafts satijn; Friesch
Museum Leeuwarden, inv.no. 1948/173.
Servetten: stelpend patroon, gelijk aan dat van het tafellaken. Lopende randen:
dubbel, stelpend en eveneens gelijk aan die van het tafellaken. Liggende randen:
doorlopend van zoom tot zoom; het tafereel met Poseidon en de Triton ais in het
tafellaken. In de hoeken: (onder:) het omkranste en gekroonde wapen Martena
van Burmania; (boven:) een omkranst en gekroond ruitvormig schild, beladen
met het wapen Juckema.
Tussen deze liggende randen en het middenpatroon en van beiden gescheiden
door een enkel lijntje: (onder:) IR DVCO MARTNA VAN / BVRMANIA
GRIETMAN / ENDE DYCKGRAEF 1652 / ; daarnaast, in het midden, een
bloemornament; (boven:) IVFF EDVARDA LVCIA / VAN VCKEMA OP CAM /
MINGHA BVRGK / ; daarnaast, in het midden, eenzelfde bloemornament als
in de onderrand. 26
De lopende randen hebben een dubbel lijstje aan weerszijden, de liggende randen
alleen tegen de schakelrand. Rondom een rand met brede schakels.
Merk: in de linker-onderhoek met gaatjesletters: E V B , daaronder geborduurd
in wit: 1653 .
Servet 4 / 4 X U/2 el; K. 3 8 - 4 0 dr/cm., I. 4 4 - 4 7 dr/cm.; rap.br. 2 6 i / 2 cm.,
rap.h. 35i/2 cm.; lopende rand; rap.br. Q1J2 cm,; 5-schafts satijn; Fries Museum,
Leeuwarden, inv.no. 1948/173.

Het is jammer dat dit tafelstel, waarvoor toch een tamelijk fijn
soort garen werd gebruikt, zo slordig is geweven.
Heel anders is dadelijk de indruk, die het tafelgoed uit 1663
maakt, voor hetzelfde echtpaar geweven en met als onderwerp
25 De oplossing voor deze verward ingeweven woorden: Ir (voor Jonker) Duco Martna
van Burmania Grietman ende Dyckgraef. De naam- en wapeninwevingen van dit tafellaken zijn beschreven zoals zij voorkomen in het geheel linkse rapport.
26 De randen zijn bij verschillende servetten anders gewerkt: bij sommigen is de bovenrand naar het patroon toegewend, bij anderen juist naar de zoom. Soms ook ontbreken
de lijnen om een naaminweving of zijn de namen bij de zoom geplaatst, zodat de
wapen- en Poseidonrand tegen het patroon aanligt.

Wumkes.nl

138
het Abrahamsoffer. Van fijn en mooi gesponnen garen en regelmatig geweven behoort dit stel tot de fraaiste damasten met
Friese wapensTafellaken, stelpend patroon. Het patroon is verdeeld in drie taferelen, a) Engelen
voorzeggen Abraham de geboorte van Isaac. Abraham zit op een bankje; hij
draagt een hoge muts en is gekleed in een ruime bontgevoerde en gekraagde
mantel van waaronder nauwsluitende mouwen en hozen uitkomen. De engelen,
met opgeheven vleugels, dragen een nauwsluitende tot op de ongeschoeide voeten
vallende rok, waarover heen een omboord en van onderen in punten uitlopend
lijfje met gepofte mouwen. Zowel Abraham als de engelen gebaren met hun
handen. Op de achtergrond een poort voor een huis met pilasters met Ionische
kapitelen en met een trapgevel in het midden. In de poort staat Sarah het
gesprek af te luisteren met de handen op de heupen.
De inweving: GENESIS CAPI / XXII / naast het dak van het huis behoort bij
het volgende tafereel, erboven: b) Abraham met opgeschorte mantel, waarvan de
punten van onderen openvallen, zodat de omboorde rok en de onder de knieën
gestrikte kousenbanden zichtbaar worden. Met de linkerhand grijpt hij naar het
hoofd van Isaac, die voor hem geknield ligt op een bijeengebonden bundel hout.
Bovenaan zweeft een engel, die het zwaard van Abraham gaat tegenhouden.
De tussenruimten van dit tafereel zijn opgevuld met plantenmotieven.
Op de voorgrond Abrahams muts en zwaardschede.
c) Abraham, weer in dezelfde iets openvallende mantel en met een wierookvat
in de linkerhand, ligt geknield bij een altaar met een brandoffer (ramskop),
waarvan de rook eindigt in een wolk rondom het tetragram. Achter Abraham
een boompje met wortels en bladeren; op de achtergrond de muts van Abraham
en een ram in bebladerde doornstruiken.
Liggende randen: met linten samen gestrikt afwisselend bloeiende rozentakken
en toeven met lauriertakken, lissen en rozen. Boven deze bloemen in de onderrand: IVFF EDVARDA LVCIA / VAN VCKEMA OP KAM / MINGHA
BURGK / ; ónder de bloemen in de bovenrand: IR DVCO MARTNA VAN /
BVRMANIA GRIETMAN / ENDE DIYCKGRAEF 1663 / .
Lopende randen: enkel, lopend geweven. Eveneens met linten samengestrikte
toeven van lauriertakken en bloemen (rozen, tulpen en klokjes). In de hoeken:
(onder:) een gekroond en omkranst ruitvormig schild met het Juckema-wapen
(doorsneden: 1. de Friese adelaar; 2. gedeeld: a. een ster; b. een roos); (boven:)
in spiegelbeeld het gekroonde en omkranste wapen Martena van Burmania
(gedeeld: I. doorsneden: a. een lelie; b. een eikel, de steel omlaag en gehecht
aan een schuin geplaatst takje met eikeblad; II. gevierendeeld: 1. de Friese
adelaar; 2. en 3. een klaverblad, de steel omlaag en gehecht aan een stokje;
4. een leeuw). De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje. Rondom een
rand met brede schakels.
Merken: met gaatjesletters e v b (gotische letter) en daarboven een kroon; onder
dit merk in wit geborduurd het jaartal 1664 .
Tafellaken: 12/4 X 500 cm.; rap.br. 21 cm., rap.h. 172 cm.; K. 3 8 - 3 9 dr/cm.,
I. 39—45 dr/cm.; 5-schafts satijn; Fries Museum Leeuwarden, inv.no. 91.52.27

Bij de servetten zijn midden- en randpatronen en de naam- en
wapeninwevingen geheel gelijk aan die in het tafellaken. Daar
27 Het patroon is hier dus niet „doorgeweven", zoals men vaak bij nog oudere servetten
ziet, waar men het middenpatroon van een tweede servet daar begon, waar men het bij
het eerste servet had afgebroken en bij het derde servet, waar men met het patroon was
opgehouden bij het tweede servet, enzovoorts. (Niet te verwarren met servetten die als
stukgoed geweven werden, dus zónder liggende randen, en die dwars door de figuren
heen zonder rekening te houden met het patroon op I1/2 el lengte werden doorgeknipt
en dan gezoomd).
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het rapport van het middenpatroon echter hoger is dan de servetten lang zijn kon op ieder servet slechts een deel van het
patroon worden afgebeeld. Sommige servetten dragen daarom
alleen het Abrahamsoffer en het dankoffer (echter zonder het
tetragram en de ram tussen de doornstruiken), andere servetten
daarentegen het (volledige) dankoffer en de aankondiging van
Isaacs geboorte (waar bij het dak van het huis en de tekstinweving
daarnaast moesten worden weggelaten). 28
Servet 76 cm. X V-J2 el; rap.br. 21 cm., rap.h. (76 cm.); K. 4 5 - 4 6 dr/cm.,
I. 49—51 dr/cm.; lopende randen: rap.br. 81J2 cm., h. 32 cm.; 5-schafts satijn;
Fries Museum Leeuwarden, inv.no. 9152, Rijksmuseum Amsterdam, verz.
Burgers, Vught, en particulier bezit.

De met wit geborduurde merken op de servetten zijn slecht
bewaard: op nog maar enkele exemplaren staat in de rechterbovenhoek het jaartal 1664, en soms zijn er sporen, die wijzen op
geborduurde initialen en een kroon. Het eveneens in wit geborduurde cijfer 24, dat op sommige servetten voorkomt, is waarschijnlijk een niet oorspronkelijk merk.
Zoals reeds werd opgemerkt is het bij dit tafelstel opvallend,
dat de lopende randen ten opzichte van elkaar niet stelpen, maar
lopend geweven zijn, zodat de overeenkomstige wapens in de
linker- en rechterhoeken niet „spiegelen", maar gelijk zijn. Helaas
werd het wapen Martena van Burmania echter in spiegelbeeld
ingeweven en komt nu dus tweemaal in negatief voor.29
Hetzelfde patroon, doch zonder wapens of namen en met een
andere rand komt o.a. voor op een tafellaken in het Rijksmuseum
Amsterdam, op tafellakens en servetten in Nederlands particulier
bezit en op een tafellaken in het Statens Historiska Museum te
Stockholm.30 Het zijn alle Haarlemse weefsels uit de 17de eeuw,
28 Tafellaken en 18 servetten aangekocht op de veiling van goederen van Mr. van
Hettinga Tromp, zomer 1936 (vgl. Handelingen v. h. Friesch Genootschap over 1936;
108ste verslag, blz. 15 en afb. 4). Van de servetten werden exemplaren doorverkocht,
andere later geruild.
29 Misschien is de oorzaak hiervan dat het patroon niet getekend was voor lopend te
weven randen, waarop wellicht ook de wijze van naaminweving wijst: immers waar in
de onderrand de woorden in positief staan staat de naam op de overeenkomstige plaats
in de bovenrand in spiegelschrift (waarom is niet duidelijk). Waren de lopende randen
stelpend geweven evenals het midden dan zou rechts bovenaan behalve de naam ook
het wrapen Martena van Burmania in positief zijn uitgekomen, juist zoals nu links onderaan wapen én naam van Edvarda Lucia van Juckema.
30 Rijksmuseum Amsterdam, inv.no. 1948—16113, afkomstig uit het bezit van de garenblekersfamilie van Bemmelen, die woonde op „Garenvreugd" (fCennemerland).
Statens Historiska Museum, inv.no. 12586; afb. 3 in ,,Utländskt duktyg i damast före
ar 1800 i svensk ägo" door Elisabeth Thorman, die dat tafellaken voor Kortrijks werk
uit de 16de eeuw houdt, wat het zeker niet is.
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hoewel het patroon oorspronkelijk Vlaams is of althans teruggaat
op eenzelfde ontwerp als dat van een waarschijnlijk nog 16de
eeuws Kortrijks tafellaken in Victoria and Albert Museum te
Londen. 31
Een in zeer veel variaties voorkomend motief is de „gesayde
blom", waarvan hier een voorbeeld volgt van een tafellaken uit
1658 met de wapens van Adolfus van Aggama en Cathrina van
Eminga.
Tafellaken, stelpend patroon van gestrooide bloemen, waarbij een papaver, roos,
klokje, tulp, Turkse lelie, hyacinth, akelei, lelie, iris en anjer. Tussen deze bloemen
de wapens Aggama (van boven een ster en van onderen drie ruiten, 2 en 1)
en Eminga (een wassenaar, gelegd op de staart van een dubbele adelaar, waarvan
de poten op de hoornen van de wassenaar rusten). Midden boven de twee
schilden een gekroonde helm met helmteken (drie struisveren) en dekkleden.
Onder de wapens een cartouche met rolwerk, waarop: ADOLFVS VAN /
AGGAMA 1658 / CATHRINA V / EMINGHA / . Deze naam- en wapeninweving herhaalt zich met het bloempatroon wat het hoogterapport betreft, maar
is lopend geweven en midden op één van de „spiegellijnen" van het bloempatroon geplaatst.32
Liggende randen: een jager op zijn jachthoorn blazend en met een spies in de
hand jaagt met twee honden op een haas; daartussen gras en boompjes.
Lopende randen: een hert, van één kant aangevallen door een toesnellende jager
met opgeheven spies en door een jachthond, van de andere kant door een jager,
die een spies boven het hoofd zwaait en vergezeld is door twee honden; gras,
struiken en bomen. In de hoeken een hert.
De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje. Rondom een rand met brede
schakels.
Tafellaken 12/4 X 5 el; K. 46 dr/cm., I. 40 dr/cm.; rap.br. ca. 29 cm., rap.h.
74 cm.; 5-schafts satijn; Fries Museum, Leeuwarden, en particulier bezit.

Een aardig patroon is dat met de vissen en zeegedrochten in
1661 geweven voor Scipio Meckema van Aylva en Lucia van
Eysinga en voorzien van hun wapens en namen.
Tafellaken, stelpend patroon. Een driemaster, met deels gereefde zeilen, twee
mannetjes aan boord; eronder en erboven allerlei zeedieren en vreemde wezens:
Si Victoria and Albert Museum T.27—1926. Tafellaken met ingeweven wapen van de
stad Kortrijk. Door de plaatsing der figuren en vooral ook door de kleding van Abraham
blijkt duidelijk de verwantschap met het latetre Haarlemse patroon. In plaats van drie
zijn hier vier taferelen afgebeeld: de aankondiging van Isaacs geboorte en het Abrahamsoffer zijn in hoofdpunten voor beide patronen gelijk, maar het dankoffer is hier als het
ware nog gesplitst in een tafereel waar wij de geknielde Abraham zien aangeroepen door
God de Vader (daarbij ingeweven: ABRAHAM /ABRAHAM en: ADSUM / DNE ) en een
afbeelding van het rokende altaar met het brandoffer met daarnaast een wierookvat en
de ram bij een struik. De randen zijn volkomen anders. Nog een andere variatie op het
patroon is bekend van (misschien Haarlemse) servetten uit het begin van de 17de eeuw
(zie Burgers, cat.no. 18).
32 Waarschijnlijk is een deel van het rapport met bloemen (n.1. naast de cartouche en
de wapenschilden) stelpend geregen, maar het andere deel (boven en onder de wapens)
lopend evenals de cartouche, wapenschilden, helm en (een deel van) de dekkleden.
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kreeften, krabben, garnalen, walvissen (één met een mannetje op zijn rug!), een
zeehond, bot, zeepaarden, een vliegende vis, een draak en een zeemeermin, die
een spiegeltje voor zich houdt en het haar kamt.
Liggende randen ontbreken. Lopende randen enkel, stelpend, van het midden
gescheiden door een dubbel lijstje; vissen en kreeften.
In de hoeken een grote inzet met de wapens Meckema van Aylva (gedeeld:
1. een roos, vergezeld van boven van een ster en van onderen van een lelie;
2. een rechtop geplaatst zwaard, in het schildhoofd vergezeld van drie rozen,
1 en 2) en Eysinga (een ruitvormig schild, beladen met drie rozen, 2 en 1).
Midden boven de wapenschilden een gekroonde helm met helmteken (een uitkomende eenhoorn) en dekkleden.
Onder de wapens ingeweven: SCIPIO MECKAMA / VAN AYLVA 1661 /
LVCIA VAN EYSINGA / . Om de wapens en namen heen een krans van
bloeiende takken.
Rondom een schakelrand.
Tafellaken 12/4 X 3 el; K. 40 dr/cm., I. 3 7 - 3 9 dr/cm.; rap.br. 33 cm., rap.h.
123 cm.; lopende randen: rap.br. 5!/2 cm.; 5-schafts satijn; Rijksmuseum Amsterdam, inv.no. 14623.
Merken: in gaatjesletters, in de rechter-bovenhoek: L V A , daaronder 1661 .
Servetten, stelpend patroon. Midden en lopende randen geheel als bij het tafellaken. Liggende randen beide naar de zoom toegewend: van onderen uitkomende
takken met bladeren, bloemen en een vogel omkransen de wapens Meckema
van Aylva en Eysinga; wapentekening als in het tafellaken. Onder de wapens
de namen en het jaartal: SCIPIO MECKAMA VAN AYLVA / LVCIA VAN
EYSINGA ANO 1661 / .
Bovenaan in het midden een kreeft.
Of de liggende randen als volgt: in de hoeken de wapens en namen als boven,
maar in plaats van de bloemtakken in het midden een kikker met daaromheen
vijf vissen.
De randen worden van het patroon geschieden door een dubbel lijstje, en van
het schakelrandje rondom door een enkele lijn.
Servetten 4 / 4 X U/2 el; K. 40 dr/cm., I. 4 2 - 4 3 dr/cm.; rap.br. 291/ 2 cm.,
rap.h. 60 cm. (serv. met bloemtak in de rand) óf 66 cm. (serv. met kikker en
vissen in de rand); lopende randen: rap.br. 41j>2 cm.; 5-schafts satijn; Fries
Museum Leeuwarden, inv.no. 1937/368, en Rijksmuseum Amsterdam, inv.no.
14623.
Merken: met gaatjesletters, in de linker-bovenhoek: L V A , daaronder: 1661 .

Zowel het tafellaken als de servetten zijn zéér dun, met vele
gaten en stoppen.
Een ander stel, tafellaken met zes servetten, in particulier bezit,
heeft hetzelfde patroon, maar zonder de wapens, doch wel met
een bij de zoom ingeweven naam en jaartal: JANCKE CORNELIS 1662.
De relatie van Haarlemse wevers met Friesland wordt nog
bevestigd door een bewaard gebleven rekening uit 1666 van een
zekere Pieter Adinck aan bovengenoemde Scipio (Meckema) van
Aylva over geleverd tafelgoed. Hoewel het — te oordelen naar
de prijzen — niet gaat over tafelgoed met ingeweven wapens mag
deze rekening, die ook om haar gespecificeerde bedragen belangrijk is, hier niet worden weggelaten.
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„Reeckeninge voor ho:Ed:Gebo:Heer Grietman Jr Scipio van Aylva,
Aen dopies wever tot Haerlem bèta: op verscheydene
tijden vol.spe. —
219-15-0.
1666.
breet lek geloof dat ick de rekeningh voor desen
Aen U.E. heb gesonden (x) maer aen loon is 5 gulden delle
f
het bleijcken vant selue tafellaken 7 stuver van delle
f
noch vant packen 2 van 3 ellen 1 a 4 ellen en 4 a 5
C f
pampijer plancken daert in gebonden is tou ende andere oncosten
daer bij te saemen
f
noch reek enz. daer aen genaeijt comt
f
35 £ garen laten koken het ,£ 2 stuver Comt
f
hijer sij'n 50 seruetten ad 79 ellen delle van bleijcken
is 2i/4 stuijver comt tot 79 ellen Comt
f
van werek aen loon is 21/2 gulden het allernaeste vant seruet
het pampyer plancken tou faert meghebonden is
f
Item 1/4 garen daer toe gedaen want het ontbrack
f
2M4 ellen reek enz. daer aen genayt delle tot 6 st.
£
noch 50 seruetten laten packen het stuck 1J2 stuver
f

95- 0- 0
4-15- 0
3- 4- 0
11-14- 0
1-19- 0
3-12- 0
8-17-12
95-0 - 0
11-10- 0
1- 5- 0
13- 8
1- 5- 0
219-15- 4

fasijt f. 219-15-4
Bij mij Pieter Adinck
damastwereker; 1666 . 3 3

Van de broeder en schoonzuster van Scipio Meckema van
Aylva, Douwe van Aylva en Lucia van Meckema, kennen wij uit
1661, 1662 en 1663 vijf stellen damast, waarin de wapens en soms
ook de namen van dit echtpaar zijn ingeweven.
Interessant zijn ook de merken in gaatjesborduursel, die hier
zowel in tafellakens als in servetten zijn aangebracht: behalve de
initialen L V A wordt, daaronder, het aantal tafellakens of servetten vermeld waaruit elk stel bestond. Zo blijken er oorspronkelijk vier tafellakens en 53 servetten van het Orpheus patroon
uit 1661 geweest te zijn, 4 tafellakens en 51 servetten met het
„IJsvermaak" uit 1662, 4 tafellakens en 48 servetten van een
bloempatroon uit 1662 en nog eens 48 servetten van een ander
bloempatroon uit datzelfde jaar; alleen de „Ridder-strit" uit 1663
is niet gemerkt, maar daar bleven 3 tafellakens en 34 servetten
van bewaard en het lijkt waarschijnlijk dat ook dit stel groter is
geweest.
33 Rijksarchief in Friesland; vroeger Handschriften collectie van het Fries Genootschap
„Kast IV Coll. Cannegieter pak ÏÎI"; gegevens op vriendelijke aanwijzing van de heer
E. J. Penning. Het verband tussen de verschillende posten in de rekening is niet overal
duidelijk en waarschijnlijk te wijten aan rekenfouten. Tafelgoed werd berekend per
strekkende el; het weefloon van (dit) 3 ellen brede tafelgoed is per vierkante el dus
gelijk aan dat voor servetgoed. Onder „packen" verstond men het geven van een laatste
finish aan fijne soorten linnen (rekken, vouwen, glanzen en persen). Na het „packen"
werd het linnen in wit en/of blauw papier gewikkeld en geëmbaleerd (vgl. S. C.
Regtdoorzee Greup—Roldanus „Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen").
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Het oudste stel, van 1661, heeft een Orpheus patroon geheel
gelijk aan dat van het tafellaken uit 1642 met de achttien Friese
wapens.
Tafellaken, stelpend patroon. Orpheus lierspelend temidden van de dieren.
Liggende randen beide naar het patroon toegekeerd en omgeven door een dubbel
lijstje; de bovenrand loopt van zelfkant tot zelfkant. Een jager blazend op een
jachthoorn en met een spies onder de arm; vóór hem jaagt een hond op een
haas en daaronder een tweede hond op een hert. Tussen de dieren gras; achter
de jager een anjer.
Lopende randen enkel, stelpend; door een dubbel lijstje van de schakelrand
gescheiden, maar niet gescheiden van het patroon.
Een jacht met klein getekende dieren: in het midden een hert en een haas,
aangevallen door vijf honden. Tussen de dieren gras en planten.
In de linker- en rechteronderhoek een inzet (20 X 23 cm.), omgeven door een
dubbel lijstje. Daarbinnen de gekoppelde wapens Aylva (een roos, vergezeld van
boven van een ster en van onderen van een lelie) en Meckema (een rechtop
geplaatst zwaard, in het schildhoofd vergezeld van drie rozen, 1 en 2); de
wapens zijn elk gedekt door een gekroonde helm met helmteken (respectievelijk
een uitkomende eenhoorn en een opvliegende valk) en dekkleden.
Onder de wapens: Douwe V Ayl / va • Lvcia V / Meckema • 1661 / .
Rondom het tafellaken een rand met brede schakels.
Merken: in de rechterbovenhoek in gaatjesletters: L V A , daaronder een 4 .
Rechts onder in rode kruissteek C E (d'Eberstein?) met daarboven een 5-p.kroon.
Tafellaken 12/4 X 3 el; K. 41 dr/cm., I. 41 dr/cm.; rap.br. 24 cm., rap.h.
120 cm.; lopende randen: rap.br. 9 cm., rap.h. ca. 26 cm.; verz. C. A. Burgers,
Vught.
Servet, stelpend patroon. De „Orpheus" als in het tafellaken (hier vanaf het
liggende paard onderaan tot en met de in de boom klimmende eekhoorn).
Lopende en liggende randen ontbreken. In de vier hoeken een inzet (ca.
15 X 20 cm.), met naar de zoom toegewende naam- en wapeninweving, geheel
als in het tafellaken. Rondom een rand met brede schakels, van het patroon
gescheiden door een dubbel lijstje.
Servet 4 / 4 X U/2 el; K. 43 dr/cm., I. 48 dr/cm.; rap.br. 18 cm., rap.h. (96 cm.);
5-schafts satijn; Fries Museum Leeuwarden; verz. C. A. Burgers, Vught.
Merken: in gaatjesletters L V A , daaronder 53 ; in rode kruissteek C E , waarboven een 5-p.kroon; eveneens in rode kruissteek een cijfer 23 . Plaats der
merken niet bij alle servetten hetzelfde.

Zowel de lopende als de liggende randen zijn gelijk aan die
van een servet in het Rijksmuseum Amsterdam, dat als middenpatroon ook dezelfde Orpheus heeft; de hoeken op dat servet
vertonen echter een jager met spies en met een hond. Nagenoeg
gelijke randen heeft ook het (bloem-)servet „Willecom 1654".34
Door verdeling is het stel „IJsvermaak" uit 1662 uit elkaar
gegaan en kunnen zich thans twee families verheugen in het bezit
van dit inderdaad vermakelijke patroon, dat doet denken aan de
17de eeuwse geschilderde paneeltjes met ijstaferelen.
3

¾ Rijksmuseum Amsterdam, Orpheus-servet, inv.no. 12097, servet „Willecom", inv.no.
16756.
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Tafellaken, stelpend patroon. IJstaferelen: een man en een vrouw op de schaats;
een heer met een degen en in een wijde mantel staat met zijn vrouw, die de
handen in een mof houdt, wat toe te kijken. Daarboven een arreslee, waarin
twee mensen zitten; de man, die het gepluimde paard ment, staat achterop en
draagt een wijde mantel en een grote bontmuts. Daarboven een schaatsenrijdende
jongen, een hekje en twee mannen, waarvan er één een bal in een mand vóór
hen schijnt te willen werpen; achter hen een meisje in een slee en een stoof (?).
In het midden een kale boom met daarnaast een koek-en-zoopje: een vrouw
met een op haar rok afhangende beurs zit op een oud-Hollandse stoel en schept
met een lepel in een grote pot met vier poten, die naast haar op het ijs staat;
vóór de vrouw een tafel waarop vier koeken (?), daarachter een vrouw met een
kind. Een heer, ook weer met een degen aan de zij, komt met zijn vrouw aanwandelen. Daarboven twee jongens, beiden op de schaats, de een met een stok
in de hand, de ander met een stok onder de arm; een jongetje in een prikslee
en een man met een (viool-?) stok. Dan het doel van een kolfspel en twee
kolf spelers en een man, die zijn schaatsen aanbindt. Vervolgens een man, die
een vrouw in een slee voortduwt, een hondje en een aap (of toch ook een
hondje?) op het ijs en twee hengelaars op de schaats, de hengels met vissen
eraan over de schouder; een heer in een wijde mantel staat toe te kijken; op
de grond naast hem een breedgerande hoed, zoals hijzelf en andere mannen op
het ijs ook dragen. Tenslotte nog een arreslee met een vrouw erin en een man,
die de leidsels houdt, achterop; naast de ar een man, die het paard, met pluim
en kwast aan het hoofdstel, met een zweepje aanvuurt.
De liggende randen, beide naar de zoom toegekeerd, zijn niet van het patroon
gescheiden. Onderaan een man, die door het ijs is gezakt, daarboven een
schaatser, die is uitgegleden; zijn hoed ligt verderop. Naast deze twee figuren
een inzet (ca. 15112 X 17 cm.) van een enkele lijn, waarbinnen de beide gekroonde wapens Aylva en Meckema (als boven); eronder het jaartal en de namen-,
1 66 2 / DOVWE V AYLVA LV / CIA V MECKAMA / .
Lopende randen ontbreken. Rondom een rand met brede schakels, van het
patroon gescheiden door een dubbel lijstje.
Merk: iinks onder, met gaatjesletters: L V A , daaronder een 4 .
2 tafellakens 12/4 X 3 el, 2 tafellakens 12/4 X 340 cm. (5 el); rap.br. 33 cm.,
rap.h. ca. 122 cm.; K. 51 dr/cm., I. 43 dr/cm.; 5-schafts satijn; Nederlands
particulier bezit.
Servet, stelpend patroon, geheel gelijk aan dat der tafellakens, alleen komt het
patroon door de kleinere lengte van de servetten meestal niet hoger dan de
kolf spelers. 35 Wapeninzet 151^2 X 1&-J2 cm.
Servet 4 / 4 X U/2 el; rap.br. 3 1 i / 2 / 3 3 * / 2 cm., rap.h. (92 cm.); K. 4 6 - 4 9 dr/cm.,
I. 43—44 dr/cm.; 5-schafts satijn; Nederlands particulier bezit (op één plaats
26 servetten, elders nog . .).

Het „IJsvermaak" is in damast niet anders dan uit bovenbeschreven tafelstel bekend; ook uit de archieven kwam de naam
of een aanduiding van het patroon nog niet te voorschijn. Voorlopig blijft het „IJsvermaak" dus nog in dubbele zin een origineel
patroon.

35

Het is merkwaardig te zien hoe ook hier weer het patroon dwars door de figuren heen
wordt afgesneden als het servet de gewenste lengte heeft om aan het patroon van de
bovenrand te beginnen (vgl. „Het Huis Oud en Nieuw", 1908, plaat XXII van ,,Oud
Tafellinnen", door Prof. Six).
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Slechts één servet en twee tafellakens bleven bewaard van een
tafelstel „gestrooide bloem" met weer dezelfde wapens AylvaMeckema uit 1662.
Tafellaken en servet, stelpend patroon van groot afgebeelde bloemen: keizerskroon, roos, papaver, lis, anjer, kievitsbloem, anemoon, tulp, lelietje van dalen,
lelie en nog andere bloemen met daartussen allerlei insecten: een libel, een
vlinder en bijen. Liggende en lopende randen enkel, stelpend, met vruchtenguirlandes. In de hoeken de gekoppelde en beide gekroonde wapens Aylva en
Meckema. Onder de wapens, in spiegel schrift: 1 6 6 2 . De wapens in de
bovenrand zijn naar de bovenzoom toegekeerd. De randen zijn omgeven door
een dubbel lijstje. Rondom een rand met brede schakels.
Tafellakens: 12/4 X 3 el en 12/4 X . .; K. 3 3 - 3 5 dr/cm., I. 3 6 - 3 9 dr/cm.;
rap.br. 24 cm., rap.h. 87 cm.; 5-schafts satijn; Nederlands particulier bezit.
Merk: in gaatjesletters L V A , daaronder het cijfer 4 .
Servet: 4 / 4 X U/2 el; K. 4 0 - 4 2 dr/cm., I. 5 1 - 5 2 dr/cm.; rap.br. 22 cm.,
rap.h. (80 cm.); lopende randen: rap.br. 9 cm.; 5-schafts satijn; Groninger
Museum voor Stad en Ommelanden, inv.no. 1932/346.
Merk: in gaatjesletters, rechts onder, L V A » daaronder 48 .

Hetzelfde fraaie bloemmotief komt voor op ongedateerde
servetten met in alle vier hoeken eenzelfde wapen: gevierendeeld:
1. en 4. geschuind, van de een in de ander een klimmende
steenbok; 2. en 3. een dwarsbalk, vergezeld van boven van twee
lelies (?) naast elkaar en van onderen van een keper. Over alles
heen een schild: geschuind en beladen met zes merletten. 36
Van het tweede bloempatroon met de wapens Aylva-Meckema,
eveneens uit 1662, zijn alleen servetten bekend, die tegenwoordig
als één stel bewaard worden met de twee tafellakens van het
andere bloemmotief.
Servet: stelpend patroon van gestrooide ploemen, waarbij lelie, roos, anjer, lis,
vingerhoedskruid, akelei, narcis, kievitsbloem; daartussen een takje kersen en
insecten: sprinkhaan, libel, vlinder, enz.
Liggende en lopende randen dubbel, stelpend, de bovenrand naar de bovenzoom
toegekeerd: geslingerde ranken met bladeren, bloemen, vruchten en daartussen
vogels. In beide liggende randen onderaan: ANNO 1662 . In de hoeken: (onder:)
het gekroonde Aylva-wapen, (boven:) het door een kroon gedekte wapen Meckema.
De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje. Schakelranden rondom.
Merk: in gaatjesletters L V A , daaronder 48 ,
Servet 4 / 4 X l*/2 el; K. 40 dr/cm., I. 3 5 - 3 7 dr/cm.; rap.br. 22*/ 2 cm.,
rap.h. (8II/2 cm.); lopende randen: rap.br. 33/ 4 cm., h. 42 x /2 cm.; 5-schafts
satijn; Nederlands particulier bezit.
36 Daar de kwartieren 1 en 4 het wapen Studler van Zurk en het hartschüd het wapen
van Bergen (N.H.) voor zou kunnen stellen, is het ingeweven wapen misschien dat van
Anthinis Studler van Zurck, die in 1641 Heer van Bergen werd, of van een van zijn
zoons. De servetten kwamen mij te laat onder ogen om het gegeven nauwkeuriger uit
te zoeken. De gegevens van de servetten zijn: Servet 80 X 108 cm.; rap.br. 241/2 cm.,
rap.h. (86 cm.), K. 44—47 dr/cm., I. 39—42 dr/cm.; lopende randen rap.br. 6 l / 2 cm.;
5-schafts satijn; Nederlands particulier bezit. Het bij deze servetten bewaarde tafellaken
draagt in de hoeken wel hetzelfde wapen, maar heeft een patroon met alleen rozen.
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Van hetzelfde patroon bleef vrij veel tafelgoed (maar dan
zonder ingeweven naam of jaartal) bewaard. Het schijnt een
geliefd motief geweest te zijn, daar het in 1662 al tenminste
twintig jaar in omloop was, zoals blijkt uit servetten, waarop in
wit het jaartal 164Z is geborduurd. Deze laatste servetten zijn
bovendien gemerkt met initialen in gaatjesletters: E V K en zijn
hoogstwaarschijnlijk eveneens afkomstig uit een Friese boedel. 37
Dit merken met initialen en soms met jaartal schijnt in Friesland veel in gebruik geweest te zijn. Zeer interessant in dat
verband is een inventaris uit 1670, die te lang is om hier in zijn
geheel weer te geven, maar waar het tafelgoed niet zoals gewoonlijk met de patronen doch met de merken wordt aangeduid:
„18 servetten met een tafellaken gemaect int Jaer 1660 getekent
met 1 v k , noch een handdoeck met 1 v k", „twee tafellakens
getekent met E v K e n cijffer 1638", en „32 servetten int Jaer van
1638 getekent met E v K en d'handdoecken oock".38
Bij de hierboven reeds aangehaalde inventaris van voorraden
van de Haarlemse koopman-burgemeester Quirijn Jansz Damast 3 9
wordt een heel stuk damast servetgoed genoemd met als patroon
„Ridder strit". Misschien wordt met dat patroon het ruitergevecht
bedoeld, dat wij kennen van een tafelstel uit 1663, met de wapens
en namen van Douwe van Aylva en Lucia van Meckema ingeweven in de hoeken.
37

Zie ook „Oud-Holland" 1910, op.cit., blz. 41 en fig. 12: een gelijk servet, maar met
gaatjesletters E T C en geborduurd jaartal 1646.
38
R. Aren. in Frl., koll. Fr. Gen.; Sminia 1569, Inv. A n. 45: „Inventaris van goederen bij
wijlen Lucia Helena van Æbinga in leven als tutrix over haar kinderen bij Tjallingh van
Camstra". Deze boedel bevatte 22 tafellakens, 316 servetten en (tenminste) 16 handdoeken met de volgende merken: 1660: a b , b a en l v k ; 1663: TvK ; 1638: E v K ;
voorts zonder jaartal: BA , ABA , B Æ , B E , M v l , TvK . Ook het (bedde-)linnen (47
lakens, 78 slopen en 17 peulen, plus de boode-ïakens: 25 lakens, 25 slopen en 10 peulen)
wordt genoemd met de merken.
Daarnaast bestaat nog een inventaris van het eigen linnen: (Sminia 1569II, inv.n. 42)
„nagelaten goederen van Lucia Helena van Æbinga weduwe van Jr Tjalling van Campstra
vrouw van Willem van Wijnbergen heer van Oncoop en aanwezig te harer sterfhuize".
De daar opgesomde 28 tafellakens, 347 servetten en 23 handdoeken worden deels met
naam, deels met merk genoemd: „tafellaecken van de boodschap Maria, dertien servietten, een handt-doeck" (vgl. „Oud-Holland" 1910, fig. 5; het patroon komt nog in
Friese boedels voor), verder „spiegelwerck" (merk AvÆ ), „lavenderbloem" (merk A G ) ,
„cleeyn kamwerek" (merk A Æ ), „kussenwerek" (merk Æ ) , „cleynwerek" en „nieuwerekie" (beide gemerkt Æ 1665) dan nog „spaanseberoos" en „groot kamwerek"; van
het alleen met merken genoemde tafelgoed: Æ 1 6 6 5 , A Æ , T v Æ , B , C v B , L v K
1664 . Ook hier weer bedlinnen: 58 lakens, „sesrien paer fraije boodelaeckens" en „twee
paer hollantse laeckens met hun sloopen", 82 slopen en 9 kinderslopen (merken: LvK
1661 „met een roos", AvA 1659 en G B 1659).
39 Zie noot 8.
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Tafellaken, stelpend patroon. Geheel onderaan valt een ruiter achterover van
zijn neerstortend paard. Daarnaast een boogschutter, die zijn pijl richt; hij draagt
een gepluimde helm op het hoofd en aan de zijde een degen aan een degenriem,
die over zijn schouder hangt; naast hem een boompje. Daarboven een trompetter
te paard; van de trompet, waarop hij schijnt te blazen, hangt een vlag met een
leeuw af. Naast hem snelt een vaandeldrager, het vaandel over de schouder, met
uitgestoken vrije hand op zijn spiegelbeeld toe; hij draagt een hoge, breedgerande
hoed met een pluim; een sjerp om zijn middel is op zijn rug gestrikt. Daarboven
twee ruiters, de een met een kleine vlag (met een kruis?) in de hand, de ander,
met een grote breedgerande hoed en van de eerste ruiter afgekeerd, schiet met
zijn pistool naar zijn tegenpartij; tussen deze twee ruiters in het jaartal: 1663 .
Boven hen tuimelt een ruiter, met zijn degen nog in de hand, van zijn paard,
naast de ruiter, die hem verslagen heeft en die zijn degen omhoog gericht houdt;
ook deze laatste ruiter draagt weer een hoge, breedgerande hoed met pluim en
om het middel een gestrikte sjerp. Daarboven ligt een man voorover op de grond
met zijn armen om zijn hoofd; zijn degen ligt naast hem. Dan volgen twee
gesjerpte ruiters met pluimen op hun helm, die elkaar op steigerende paarden
met de degen bevechten. Ook daar boven weer twee vechtende ruiters, de één
stekend met zijn degen, de ander met een zwaard in de vuist. Van de twee
volgende ruiters beteugelt er één zijn paard; ook deze twee, de één met een
breedgerande en gepluimde hoed, de ander met een pluim op zijn helm, schijnen
met een degen naar elkaar te steken. Daarboven, op de rug gezien, een ruiter
met een staf of piek in de hand en op zijn hoofd een breedgerande hoed met
pluimen. Van hem afgewend een gelijk-geklede ruiter met bovendien een sjerp
met een grote strik op de rug; ook deze man schiet zijn pistool af op zijn
tegenbeeld. Op een stapvoets gaand paard daarboven een ruiter met zijn degen
schuin vóór zich en nog eens een blazende trompetter op een steigerend paard.
Liggende en lopende randen met wapentrofeeën: trommels en schilden, waarachter vaandels, pieken, hellebaarden, pijlen, knotsen, musketten en zelfs een
hoorn uitsteken.
ïn de hoeken de gekoppelde en beide door een kroon gedekte wapens AylvaM^ckema; onder de wapenschilden met kleine, moeilijk leesbare letters ingeweven:
Dovwe V Aylva / Lvcia V Meckama.
De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje; rondom een rand met brede
schakels.
Tafellakens 1 2 / 4 X 5 el en 1 2 / 4 X
; K. 4 2 - 4 4 dr/cm., I. 4 4 - 4 8 dr/cm.;
rap.br. 21 cm., rap.h. 117 cm.; lopende randen: rap.br. 81J2 cm,; 5-schafts satijn;
Nederlands particulier bezit.
Eenzelfde tafellaken 12/4 X 3 el in ander Nederlands particulier bezit..
Servet: stelpend patroon, geheel gelijk aan dat van het tafellaken, met dien
verstande, dat hier slechts zeven rijen ruiters voorkomen in het hoogte-rapport.
Ook de liggende en de lopende randen en de hoeken met naam- en wapeninweving zijn gelijk aan die in het tafellaken.
Servet 4 / 4 X U/2 el; K. 3 9 - 4 1 dr/cm., I. 50 dr/cm.; rap.br. I8I/2 cm., rap.h.
82 cm.; lopende randen: rap.br. 7 cm.; 5-schafts satijn; Nederlands particulier
bezit (verdeeld in 21 en 13 servetten).
Merk: op 21 van de bewaard gebleven servetten in gaatjesletters: K S , daaronder 21 (een niet oorspronkelijk merk).

In voorkomen geheel aan andere Haarlemse servetten gelijk en
waarschijnlijk ook wel vandaar afkomstig is het servet „gestroyde
blom" met het ingeweven wapen van Catharina Ursula Elisabeth
van Plettenberg uit 1664.
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Servet stelpend patroon. In het midden gestrooide bloemen: rozen, tulpen, anjers,
een klokje, een Turkse lelie, een akelei en een lelie. Daarboven en eronder (naar
de boven-, respectievelijk onderzoom toegekeerd) het wapen van Plettenberg
(gedeeld) gedekt door een gekroonde helm met helmteken (twee veren) en dekkleden. Rondom deze wapeninweving: CATHARINA VRSVLA ELISABETH VON
PLETENBERG ; aan weerszijden van de kroon: 16 64 . Om deze naaminweving
heen nog weer twee tot een krans samengestrikte takken met bladeren en bloemen.
Om deze takkenkrans nog enkele gestrooide bloemen ter opvulling van de hoeken:
rozen, turkse lelie, vingerhoedskruid en akelei.
Liggende randen: geslingerde ranken met bladeren en bloemen en daartussen
vogels.
Lopende randen dubbel, stelpend: geslingerde ranken met bladeren, bloemen en
daartussen uilen en andere vogels, zowel zittend als vliegend. In de hoeken een
grote rozet.
De randen zijn omgeven door een dubbel lijstje. Rondom een rand met brede
schakels.
Servet: 741/ 2 X 109 cm.; K. 3 8 - 3 9 dr/cm., I. 3 1 - 3 9 dr/cm.; rap.br. 25i/ 2 cm.,
rap.h. 32 cm.; lopende rand: rap.br. 4 cm., h. 42 cm.; 5-schafts satijn; Fries
Museum, Leeuwarden, inv.no. 1947/35.

Rest nog te vermelden een tafelstel, in bezit van H.M. de
Koningin, met het alliantiewapen van Hendrik Casimir (II), vorst
van Nassau-Dietz en Stadhouder van Friesland, en van Henriette
Amalia, Prinses van Anhalt-Dessau.
Dit tafelstel, twee tafellakens van 4 X 5 el en 16 servetten van
88 X 119 cm., draagt in de hoeken een gekroond monogram,
waaruit de letters A en H zijn op te maken. In het midden,
overdwars geweven, dus naar de zelfkant toegekeerd, het door
een kroon gedekte, iets afwijkende, alliantiewapen Nassau-Dietz—
Anhalt-Dessau met als schildhouders een gekroonde leeuw en een
gekroonde beer. 40 Om het wapen heen bladmotieven.
Het is niet met zekerheid te zeggen wáár het tafelstel geweven
is. Mogelijk is het zelfs eerst na de dood van Hendrik Casimir
(† 1697) en dan dus voor Prinses Amalia († 1726) vervaardigd. 41
Het is echter onwaarschijnlijk dat dit stel damast van een Haarlemse werkplaats afkomstig is.
Vught, voorjaar 1960.

40

Een uitvoerige beschrijving van het wapen van Anhalt-Dessau in J. Siebmacher—
Wappenbuch (Nümberg 1856).
41
Ook voor Amalia van Solms werd in 1650, dus drie jaar na de dood van Frederik
Hendrik, nog tafelgoed met beider monogram en wapens vervaardigd (vgl. Burgers,
cat.no. 32).
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HARLINGER GOUD- EN ZILVERSMEDEN
Ir. F. E. VAN HUIJVEN

Sinds het verschijnen van het werk van de eminente merkenkenner Elias Voet, „Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden"
in 1932 zijn er, dank zij de speurzin en verzamellust van enige
instellingen en particulieren in Friesland, verschillende nieuwe
vondsten gedaan. Zo konden, dank zij de restauratie van het
gildebord van de Leeuwarder zilversmeden, verschillende merken,
namen en jaartallen worden gecorrigeerd en kon zelfs de meester
van het bekerteken met zekerheid worden geïdentificeerd. Dank
zij tentoonstellingen te Dokkum (1954), Bolsward (1955) en het
terugvinden van een koperen merkenplaatje van het Bolswarder
zilversmidsgilde, wist men hier nieuwe merken en namen naar
voren te brengen. Harlingen bleef niet achter en ook hier werd
in 1954 een fraaie collectie zilver tentoongesteld, als onderdeel
van de historische tentoonstelling „Oud Harlingen in het licht".
De catalogus geeft reeds enige aanvullingen op Voet, doch het
was vooral het terugvinden van het Harlinger Goudsmids-gildeboek in het Gemeente-archief aldaar, dat ons er toe bracht een
uitgebreider studie van dit gilde en de gemaakte werken te
ondernemen.
Dankbaar is gebruik gemaakt van een aantal gegevens, die de
heer E. J. Penning verstrekte. De uitgever van het in het begin
genoemde boek van Elias Voet, Martinus Nijhoff N.V. te 's-Gravenhage, was zo goed de cliché's van de benodigde werken uit
dat boek voor dit artikel af te staan, terwijl enige geheel nieuwe
merken getekend werden.
De titel van het aan het licht gekomen Gildeboek in folioformaat, staat op de voorzijde van de perkamenten band en luidt:
„Het Mesters Gold en Silversmids Gilde Boek In Harlin gemakt
int Jaar 1648".
Dit boek en een drietal kleinere boeken van de jaren 1656—67,
1695—1706 en 1710—1806, die vooral het keuren en de keurlonen
betreffen, geven een beeld van wat er in het gilde voorviel en
ze stelden ons in staat een volledige lijst van de Harlinger Zilversmeden vanaf 1648 tot het begin van de 19e eeuw samen te
stellen.
Op drie koperen platen met namen en merken van de Friese
zilversmeden komen met zekerheid de namen voor van 18 Har-
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linger meesters. Deze platen ( ± 14 X 14 cm), welke als bruikleen
van de Gemeente Leeuwarden zijn tentoongesteld in het Fries
Museum, hebben waarschijnlijk hun ontstaan te danken aan een
ordonnantie van Karel V, d.d. 1 maart 1529, waarbij o.a. bepaald
werd, dat de zilversmeden hun merken moesten brengen bij de
keurmeesters en aldaar drukken op een plaat van koper of ander
metaal.
De eerste plaat zal derhalve stammen uit 1529. Het laatst voorkomende jaartal op de derde plaat is 1599.
Van 1599 tot 1648 zijn de gegevens uiterst schaars en is dat
deel van de lijst dus onvolledig.
Wij willen thans nader op het gildeboek en de drie keurloonboekjes terugkomen.
In het jaar van de Vrede van Munster 1648 komen een viertal
Harlinger zilversmeden bijeen om het gilde nieuw leven in te
blazen. Het gildeboek, dat hierbij zijn oorsprong vindt, vangt aan
als volgt:
„Den 21 Augusti 1648
Sijn bij malcanderen gewest het goltsmits Gilde ende dese
nae volgende meesters als naementl. Hendrijck Jansen,
Willem Pijtters, Hendrick Mouts ende, Jan Heerts ende
hebben Hebben het vervallen goltsmits Gild weder in Treijn
gebragt ende Hebben wederom laeten maecken een Gilde
brief met een gilde buck ende een gilde kist."

De gildebrief, die door hen gemaakt is, is niet terug gevonden,
maar zal weinig verschild hebben met die van andere plaatsen
in Friesland.
Aan het gildeboek en de keurloonboekjes kunnen we wel enkele
gegevens ontlenen, waaruit we enig denkbeeld kunnen vormen
over de gang van zaken in het gilde. Het boek spreekt eerst over
leerjongens, die gehouden zijn minstens 4 jaren bij een meester te
blijven om het ambacht te leren. Zij zullen daarvoor 2-10-0, d.w.z.
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2 carolusguldens, 10 stuivers aan het gilde betalen. Als een
leerjongen zijn leertijd volbracht heeft, zal op zijn kosten het
gilde bijeenkomen. Hij ontvangt dan de leerbrief van zijn meester.
Een contract van 14 sept. 1612 (V 3,82) vergroot ons inzicht
in de verhouding van de meester-goudsmid en zijn leerjongen.
Het betreft de goudsmid Bonne Jacobs (mr 8) en Tiaard Sipkes,
waarbij de eerste belooft deze leerjongen „bij ons inne huys te
nemen, d'selwe in cost ende dranck ende van allerhande nootdrufticheyt soo van cledinghe redinge ende andersins behoorlijcken te versorgen ter tijt ende soo lange hij Tiaerdt nu negen
jaeren olt wesende, twintich jaeren olt geworden sal sijn . . . ende
middelen tijde den selwen oock lesen ende schrijwen ende het
ambacht van goltsmeden te leren ofte laten leeren ende daerinne
hem neerstich te onderrichten ende instrueren ofte doen instrueren". De duur van dit contract bestrijkt dus een veel langer tijd
dan de vier of maximaal vijf jaren van de leerlingtijd, waarvan
steeds in het gildeboek (dus na 1648) sprake is. Als vergoeding
krijgt Bonne het vruchtgebruik van 500 car.gld. Het contract
bevat bovendien uitgebreide regelen in acht te nemen bij een
eventueel vóór-overlijden van een van beiden.
Het gilde, dat in 1648 uit vier meesters bestond, wisselde daarna
van 2 (korte tijd in 1680/1681) tot 7 leden. Om meester te worden
moest men de meesterproef afleggen; waaruit die bestond wordt
hier niet gezegd; wel vermeldt het boek steeds de vergadering,
waarin een nieuwe meester toegelaten wordt. (Zie facsimilé van
de benoeming van Pieter Jacobs Clinckhamer, blz. 162.)
Enige keren lezen wij over de lavuurmolen. Lavuur is afval,
dat ontstond bij het vijlen en andere bewerking van goud en
zilver en dat door een hazepootje bijeen werd geveegd. Voor dit
lavuur was een speciaal werktuig nodig, de lavuurmolen, waarbij
veel kwik werd gebruikt. Een en ander schijnt nogal duur te zijn
geweest, zodat de lavuurmolen steeds gemeenschappelijk bezit is
van meerdere zilversmeden.
In een contract van 18 juli 1721 staat, dat als een zilversmid
sterft, zijn erven zijn aandeel in de lavuurmolen niet mogen
verkopen, doch dat dit komt aan het gilde. Als de weduwe de
zaak voortzet, houdt zij, zolang zij in het vak blijft, het part van
haar man. Na haar dood vervalt dit aan het gilde. Komt er een
nieuwe meester dan moet hij voor zijn aandeel in de molen
12 car.gld. betalen.
Dat, wat ook bij andere gilden geldt, de vrouw van de over-
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leden meester het bedrijf mag voortzetten, blijkt o.a. uit het feit,
dat het keurloon betaald wordt door Trintie Hendricks in 1692,
door Trijntie Hendrijcks in 1693, waarschijnlijk de weduwe Trijntje
Hendriks Hengeveld van Jan Dirksen Roorda (mr. 24). Ook in
1740 heeft de weduwe van Sijbren Sonnema (mr. 44) keurloon
betaald. Dit vereenvoudigt het toewijzen van het meesterteken
van de meester niet, omdat er rekening moet worden gehouden,
dat de datum achter „laatste vermelding" niet overeen behoeft
te komen met het einde van het voorkomen van het meesterteken.
Ook het ontbreken van keurloongegevens tussen 1667 en 1695 en
tussen 1706 en 1710 zijn een handicap geweest bij het toekennen
van een bepaald merk aan de betrokken meester. Daarbij komt,
dat de keurloonboekingen slordig en incompleet zijn. Zo komt het
voor, dat het keurloon van voorwerpen compleet gestempeld met
provinciaal en stedelijk keur, met jaarletter en meestermerk niet
in het betreffende boekje verantwoord werd.
Tevergeefs zal men b.v. ook zoeken naar het keurloon voor
vervaardigde „knottekistjes", zo typisch voor Friesland, hoewel er
thans nog meerdere bekend zijn met Harlinger mt.
In een bijeenkomst van 10 december 1686 wordt gesproken
over contributie, die een daalder van dertig stuivers zal bedragen.
Op de gewone keurdagen, dinsdags en vrijdags, moet men bij
het laten stempelen per lood een duit (2 penningen) betalen.
Laat men op een andere dag tekenen dan kost dit een oortje
(4 penningen per lood, dus 2 maal zoveel). Bij de gebroeders Jan
en Ruurd van der Geest uit Almenum treffen we die dubbele
betaling aan, evenals b.v. in 1723 door een onbekende uit Makkum
werd betaald voor „26 Lood 2 koppen dubbelt geld 0-6-8". Van
het vermelden van het gewicht in de keurloonboekjes hebben we
een enkele maal gebruik kunnen maken om het bewijs van de
toeschrijving van een meesterteken te versterken. Het equivalent
van het oude lood is 15,456 gram.
Over het algemeen liet men het zilver keuren in de plaats waar
men gildebroeder was; in Harlingen stond er een boete van
6 car.gld. op als men dit niet deed. Was er echter in de plaats
van inwoning geen gilde of woonde men op een dorp, dan kon
men in een nabijzijnde plaats laten keuren. Zo komen er in de
keurloonboekjes namen voor van zilversmeden, die niet leden
waren van het Harlinger gilde.
Het schijnt dat, als er voldoende geld in de kist was (keurloon
dat aan het gilde kwam, contributie bij inschrijving van een
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leerling en bij het volbrengen van de meesterproef, boeten en
andere inkomsten), dit gebruikt werd om gezamenlijk een feestmaal te houden, waarbij soms de vrouwen (eventueel „vrijsters")
aanwezig mochten zijn, zoals op 29 november 1756.
De zilversmeden behoorden veelal tot de meer geziene burgerij.
Zo zien wij onder hen vaandrigs, hoplieden, vroedschapsleden,
gemeenslieden en een burgemeester.
Zo hebben wij enigszins een idee kunnen krijgen van het Harlinger zilversmidsgilde; wij mogen er nog bij vermelden, dat als
stadskeur werden gebruikt de keurtekens:
a. vóór 1620 het gekwartileerde stadswapen, waarbij in de
kwartieren 1 en 4 vier in plaats van drie lelies voorkwamen,
b. merken met de schildhouder St. Michaël, eerst in rechthoek,
dan in normaal schild, welk laatste merk in 1663 werd ingevoerd. In 1716 was het aardig bot geworden en het werd
tenslotte in 1731, toen het volkomen blind was geworden,
vervangen door
c. het gekwartileerde stadswapen, echter met verwisseling der
kwartieren.
d. Van 1740 tot 1807 werd een stempel met het juiste stadswapen gebruikt.
e. Van 1807 tot 1812 bestond de stadskeur uit 3 kruizen: (2-1)
in ovaal.
Bij alle meesters, die thans zullen volgen, worden medegedeeld
de namen van ouders, schoonouders en echtgenote(n), de doop-,
eventueel geboorte- en huwelijksdata, voor zover deze althans ons
bekend zijn. Wanneer deze niet uit bestaande doop- en huwelijksregisters zijn overgenomen wordt de bron waaruit geput werd
vermeld volgens onderstaande afkortingen:
J. — Sententieboek; O. — Autorisatieboek; P. — Weesboek; T. — Proclamatieboek; V. — Hypotheekboek.

Behalve deze afkortingen van de bronnen zijn de volgende
gebruikt:
Coopmanshûs — Gemeentemuseum „'t Coopmanshûs" Franeker; d.v. —
dochter van; Fr. M. — Fries Museum Leeuwarden; geb. — geboren; ged. —
gedoopt; Hannemahuis — Museum Hannemahuis Harlingen; jl. — jaarletter;
leerl. — leerling; lv. — laatste vermelding; mr. — meester geworden; mt. —
meesterteken; O.K.S. — Ottema Kingma Stichting Leeuwarden; tr. — trouwde;
Voet — Elias Voet jr. Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden (Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1932); z.v. — zoon van; z.v.m. — zonder verdere
merken.
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EN HUN MERKEN
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1. ALBERT.
plaat I.

Q

1

Voet 422

2. JOHANNES GERLOFFSZ.
plaat II.
tr. Sas Fransedr. Vermeld in 1597. (T 1,133 v).
mr. 1574 - lv. 1607. (V 1,49 v).

fö
Voet 423

werk:

Avondmaalsbeker gedat. 1601. z.v.m.
Ned. Herv. Gem. Berlikum.
Op de bovenaangehaalde blz. T 1,133 v wordt vermeld de koop
van seeckere camer c a . „staende in den stroffelsteigh" (nu
Christoffelsteeg), „achter des voorsz. copers huysinge".

3.

4.

5.

6.

MELGER OOSTERVELT.
plaat II.
mr. 1584.
HAIE SIMINS.
plaat II.
mr. 1582.

7.

|g)
Voet 42,5

TAEDE TAEDES.
plaat II.
mr. waarschijnlijk tussen 1582 en 1584.
SIMON DE VALCK.
plaat III.
mr. 1587.
werk:

©
Voet 424

Voet 427

Voet 428

Cocosbekertje, 1626 ? z.v.m.
Erven Jkvr. A. A. C. C. Grundtmann—Lijcklama à
Xijeholt, Beetsterzwaag.

JACOB ALBERTS.
plaat III.
tr. Trijncke Bauckesdr. Vermeld met hem in 1598
1599 en 1602. (T 1,741).
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mr. waarschijnlijk 1587 of 1588
(T 1,206, 284, 576).

-

lv. 1609.

Op de hierboven aangeduide blz. in T 1 is sprake van de
registratie van de koop van:
p.206 = 13 mei 1598, „seekeren halve huijsinge daer een smack
uithangt staende op de nieuwe haven".
p.284 = 31 maart 1599, een huis „staende aan de Wortelhaven".
p.576 — 17 febr. 1602, „seeckere camer staende opt Blockhuis bij
de havenspoort".
p.741 v = 21 nov. 1609, „huisinge staende alhier binnen Harlingen in St. Jacobs straat".

8.

BONNE JACOBS.
plaat III.
tr. Aelke Wybrandtsdr. Vermeld met hem op
3 oct. 1612. (V 3,82).
mr. waarschijnlijk tussen 1588 en 1591.

JS¾
W
voet 430

In 1598 wordt hij genoemd bij de verkoop van een huis „binnen
deese steede Harlingen op de plaets daar Bonne Jacobsz Goudsmit
althans innewoondt". (T 1,188).

9.

GERRIT STOFFELS.
plaat III.
mr. waarschijnlijk tussen 1588—1591 — lv. wordt
10 aug. 1613 burger van Dokkum.
werk:

10.

12.

13.

Voet 431

Drinkschaal {Hansje in de kelder), z.v.m.
Rijksmuseum, Amsterdam. Cat. 1952—112.

S
T.
plaat III.
Hetzelfde mt. doch in iets kleiner formaat, vinden we op dezelfde
plaat III onder de naam Sytzie Tiartszn met (15)95 en plaatsaanduiding ST. (Staveren); op het koperen gildeplaatje van Bolsward
(Fr. M. 1951-218) komt de naam Sitse Tiaerdts voor met hetzelfde mt. Is S
T
van Harlingen Sytze Tiaerdts?

11.

¾

NEENCK DIRCKS.
plaat III.
mr. 1593.

Voet 432

Voet

592

Voet 433

TIERCK TIERDTS.
plaat III.
mr. waarschijnlijk tussen 1593 en 1595.
JAN REINNERS.
plaat III.
mr. 1595.

g
Voet 434

AH
Voet 435
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14.

15.

16.

17.

SIERCK SIOURTSZ.
plaat III.
mr. 1595 - lv. 1597 (T 1).
HARMEN EESGIS.
plaat III.
mr. 1596.
GERBEN ROELIFS SCHOEF.
plaat III.
mr. 1596.
FRANS JOHANNIS.
plaat III.
mr. 1599.
werk:

18.

Voet 436

Voet 437

Voet 438

Voet 439

Gegraveerde beker, z.v.m. Hannemahuis 529. (Afb. 1-)

HENDRICK JANSEN VAN HASSEL.
geb. Harlingen 1573.
z.v. Jan Jansen Hasselt, mr. chirurgijn en Aeltie
Jans (P5, 1186).
tr. 1 Harlingen Suzanna Jelmers, overl. vóór
14 febr. 1606 (P 5, 1108).
tr. 2 Harlingen vóór 14 febr. 1606 Trijntje
Riencksdr.
mr. 1599/1600 - lv. overl. 30 sept. 1652.

CD
Voet 440

Hij betrok met zijn tweede vrouw een woning aan de Westzijde
van de Breeplaats (nu Kl.Br.PL), gekocht voor 540 goudgld. en
„een silveren croes van 10 loodt en vier silveren lepels van twee
loodt en een varndeel swaar tot een geschenk". (T 2,139 = febr.
1612).
Zijn naam en handtekening worden reeds gemist bij de acte van
in gebruiknerning van de nieuwe gemeenschappelijke lavuurwerktuigen van 19 juli 1650.
Hendrick Jansen was de eerste ondertekenaar van de acte van
21 aug. 1648 en zal dus toen wel de oudste goudsmid geweest zijn.
Zijn merk komt voor op de achterkant van de derde koperplaat.
Een jaartal staat bij het mt. van Hendrick Jansen niet, maar dit
zal òf 1599 (bij het laatste merk, dat van de Harlinger mr. Frans
Johannis op de voorzijde van de plaat) òf misschien 1600 zijn.
Feitelijk is het merk, in margine dezes afgebeeld, het enige mt.
tussen 1648 en 1800, waarvan met volkomen zekerheid de meester
is aan te wijzen.
werk: Bekertje met wapen van M. A. de Ruyter. z.v.m.
Rijksmuseum, Amsterdam. Cat. 1952—90. (Afb. 2.)

19.

SIERCK HARMANS.
In febr. 1611 woonde hij „aan de Suydsijde van de voorstraat"
(T 2,38), Op 5 sept. 1629 werd hij benoemd tot „kuermeyster van
't Goudsmitsgilt" (Resol.bk 101).
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J¾*
w

Afb. 1.
Frans Johannis (17), h. 13.3.

Afb. 2.
Hendrik Jansen van Hassel (18), h. 6.9.

tmm*

•*¾&

~*»^
Aft. 3.
Jan Dirksen Roorda (24), h. 11.3.

Afb. 4.
Pieter Jacobs Clinckhamer (29), h, ± 20.
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Hij tekende niet meer de acte van 21 aug, 1648 in het gildeboek.
De heer Penning meent het mt. nr 426 bij Voet aan hem toe te
kunnen schrijven. Ons komt deze toeschrijving alsnog aanvechtbaar
voor. Het hieronder genoemde werkstuk voorzien van het hiernevens afgebeelde mt. wordt dus door ons onder alle voorbehoud
aan deze meester toegeschreven.
werk: Gegraveerde beker, HarL; jl. K (1615 ?).
D. A. Land, Utrecht.

20.

Merk

AUCKE TYERCKS.
Wordt genoemd in een akte van 26 oct. 1631 als „burger ende
goudsmit binnen Harlingen" (consignatie bk N 1), bovendien
wordt hij als „goudsmidt" of „goutsmidt" genoemd in een sententie
betreffende een vordering in J 10 = juli en sept. 1631. Hij komt
evenmin als de voorgaande mr. in de akte van 21 aug. 1648 voor.

21.

WILLEM PIJTERS.
tr. Harlingen vóór 21 mei 1647 (V 16,85) Grietie
Gerrits Stockmans.
mr. vóór 1648 — lv. 11 mei 1654, zijnde verkoopdatum van zijn aandeel in de gemeenschappelijke
lavuurwerktuigen.
Er wordt 1638—41 een Willem Pieters als zilversmid genoemd te
Berlikum (I 14).
Voet vermeldt (blz. 23), dat op 2 juni 1638 — de toen dertigjarige — Alger Clasen Monsma verklaart, dat hij rnet een Willem
Pieters bij Timon Joostes te Berlikum het vak heeft geleerd.
(Certif.bk Leeuwarden II).

22.

HENDRICK MOUTS.
tr. 1 Harlingen vóór 1 mei 1655 (V 27,75) Antie
Jacobs Vorstenborgh.
tr. 2 Harlingen 13 juli 1670 Baukje Fransen Visser, geb. 1624 (O 2,86), wed. van notaris Jan van
Zwol (J 15,112) en kapt. ter zee Simon Foekes
Monsma (V 25, 69 v, 166 v).
mr. vóór 1648 - lv. 1672.

23.

JAN HEERTS FEENEMA OF VAN FENNEM.
tr. Maria Vos (O 2,50 v).
mr. vóór 1648 — lv. overl. vóór 24 sept. 1669.
Hem mag waarschijnlijk het mt. met het springende hert (Voet 443)
worden toegeschreven. Dit merk moet n.1. door een der mrs. Mouts,
Feenema of Roorda zijn gebezigd, gezien de jaarletters van voorwerpen met dat merk en de tijd waarin zij werkten. Dan werd
het merk speciaal aan Jan Heerts Feenema toegekend, omdat diens
naam, ook wel geschreven Jan Herts, associatie geeft met „hert"
en wijst naar het mt. met het springende hert.
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werk:

Op Voet
genoemd
want er
Er werd

Brandewijnskom, gedat. 1657. Harl.; jl. F. (1657).
Veiling Fr. Muller 1915, nr. 290.
Brandewijnskom. Harl,; jl. T (1670).
Wijlen Brs van Tuyll—Boreel.
blz. 228 is in het lijstje van Harlinger mrs. als tweede
Jan Weste, waarachter een vraagteken, en met reden,
is geen Harlinger meester-goudsmid Jan Weste geweest.
kennelijk gelezen op blz. 2 van het keurloonboekje

Merk

>»
Er staat echter Jan Heerts, dus de vierde mr. -van het lijstje van
Voet

/_

De eerste haal van de H is wel onduidelijk.

24.

JAN DIRKSEN ROORDA.
z.v. Dirk Jansen Roorda (*), goudsmid te Sneek
en Maycke Pistorius. (V 29,15 v).
tr. Harlingen, 21 jan. 1672 Trijntje Hendriks
Hengeveld, d.v. Hendrik Jansen Hengeveld, mr.
bakker en Lijsbet Dirksdr. (V 23,64).
mr. 5 april 1653 — lv. overl. vóór 13 mei 1684
(P 53,64).

Voet 444

Wat betreft het mt. het volgende: Zowel in 1663 als in 1670,
waarin voorwerpen met dat mt. werden gestempeld, waren alleen
werkzaam de mis. H. Mouts en J. D. Roorda.
Een van de stamvaders van het geslacht Roorda, n.1. Ruurt R.,
had als wapen een gouden heraldische lelie op veld van azuur.
Ook de tak Roorda van Tzummarum (Tzummarum is een dorp
van Barradeel, een grietenij, die aan de landzijde Harlingen omringt) heeft deze lelie als hoofdmotief in zijn wapen. Bovenaan,
ter weerszijden van de lelie, is deze vergezeld van een ster in
goud. Onder de lelie bevindt zich een wassenaar van zilver. Het
zou geen wonder zijn, dat toen Jan Dirksen Roorda een mt. moest
aanschaffen, zijn keus zou gaan naar deze lelie. Daarbij behoeft
van bloedverwantschap geen sprake te zijn.
(*) In het Procl.bk. Sneek X 4 worden genoemd: „Dirck Jans goldtsmidt ende Maïcke
Dircks Pistoors, echtelieden binnen Sneek". In het gildeboekje der goud- en zilversmeden aldaar staat vermeld: „Dirck Jansen Fuylensis, die vóór of in 1641 meester was".
In 1670 wordt hij Dirck Jansen Roode genoemd (De Vrije Fries, dl. 28,271).
In hetzelfde gildeboekje zien we Jan Dirks Fuylensis (alias Roorda) ingeschreven als
leerling, waaruit blijkt dat onze Harlinger mr. 24 zijn leertijd in Sneek heeft doorgebracht (Mededeling E. J. Penning).
In Harlingen komt in V 29, 13 v Dirk Jansen Roorda voor met zijn vrouw Maycke
Pistorius. Dit is dus blijkbaar inderdaad dezelfde, die vroeger in Sneek Fuylensis genoemd
werd. Zijn kinderen noemen zich o.a. in de acte van scheiding van de erfenis van hun
vader allen slechts „Roorda" en niet meer Fuylensis.
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Naast de lelie van het afgebeelde mt. komen twee niet duidelijke
vormen voor, die zouden kunnen wijzen op de sterren van het
Roorda-wapen van de tak Tzummarum. De wassenaar, geheel
onderaan, vindt men in het mt. niet terug.
Beschouwen we het hier volgende derde voorwerp nader, dan
blijkt, dat het stadskeur bij het kloppen verschoven is, maar waarschijnlijk overeenkomt met het stadskeur van Voet: 1663, dat
van 1658 tot 1669 werd gebruikt.
In de keurloonboekjes van die jaren komt inderdaad onder het
hoofd Roorda in het jaar 1661 een beker voor, waarvan het aangegeven gewicht klopt met dat van deze beker. Wij beschouwen
dit als een versterking van de toeschrijving van het lelie-merk
aan Jan Dirksen Roorda.
werk; Brandewijnskom. Harl.; jl. M (1663).
Wijlen Brs van Tuyll—Boreel.
Avondmaalsbeker. Harl.; jl. T (1670).
Fr. M., 7272 O.K.S. 3778.
Gegraveerde beker. Harl.; jl. (onduidelijk).
L. J. Hannema, Harlingen. (Afb. 3.)
Apostellepel, z.v.m.
Hannemahuis, 833.

JOHANNES JANSEN VAN DER UYL
(UYLSMA).
z.v. Jan Jansen Uijl, zilversmid te Sneek (vóór of
in 1641).
tr. Makkum 1 mei 1665 Fokje Jansen Luijinga
d.v. Jan Luijinga (V 25,161 v) en Baukje Thomas
Farx.
leerl. Sneek 1658 (zie gildeboekje aldaar) — mr
15 juni 1666 - lv. 1672.
FREERCK WIJGERS MOCKEMA.
ged. Sneek 24 jan. 1641.
z.v. Wijger Gooities en Lysbeth Poppes.
tr. Harlingen vóór 17 jan. 1669 (doopdatum
Ie kind) Titia Dirks Roorda (zie nr. 30) d.v. Dirk
Jansen Roorda en Maycke Pistorius.
leerl. Sneek 1655 — mr. Sneek 1664 — mr. Harl.
28 mrt. 1667 - lv. overl. vóór 20 aug. 1679 (P 47,
138-152).
WYBE PYBES.
m
tr. Harlingen vóór 31 dec. 1670 Mary Gerrits
(J 15,17).
Niet bij Voet
leerl. 1649 bij Hendrik Mouts - mr. 20 juni 1667
- lv. 1672.

Wumkes.nl

161
Merk
In maart 1674 is „Wybe Pybes goudsmid om zijn quaet leven en
wandel zijn [doopsgezinde] broederschap afgeseyt".
werk: Brandewijnskom. Harl.; jl. N (1685). (Afb. 8.)
Fa. A. C. Beeling, Leeuwarden.

28.

HANS HAULAMA.
leerl. 1 mei 1663 bij mr Jan Dirksen Roorda (als
Hans Lyckeles) - mr. 8 apr. 1669 - lv. 1672.

29.

PIETER JACOBS CLINCKHAMER.
tr. 1 Harlingen vóór 1675 Aukje Cornelis, overl.
nà 21 mei 1682.
tr. 2 Harlingen 26 oct. 1684 Aaltje Allerts Laquart,
geb. 1651 (P 57,35) wed. van Douwe Lanting
(O 3,40), d.v. Allard Laquart en Trijntje Pieters.
leerl. 1 nov. 1661 bij mr. Jan Dirksen Roorda —
mr. 4 jan. 1672 ('afb. 5) — lv. overl. vóór 14 nov.
1698.
Vroedsman 1682—1698, Gezworen Gemeensman
vanaf 1 jan. 1695.

ff
Voet 445

Voet was niet met de naam van deze meester bekend. Vandaar
dat bet mt. Voet 445, voorstellende een hamer, door hem niet
aan deze meester kon worden toegeschreven, hoewel dit met zeer
grote waarschijnlijkheid mag geschieden. Merkvoorstelling en naam
komen overeen, evenals de bekende jaarletters en de meesterperiode van Clinckhamer.
De volgende kerkvoogdij rekening en daarbij het tweede hier
volgende werkstuk bevestigen de merktoeschrijving.
In de Kerkvoogdijrekening 1681/82 Wijnaldum fol. 31 komt voor:
„Per quitantie met num. 66 betaelt aan Pyter Jacobs Clinckhamer,
mr goltsmir, wegens een geleverde silveren beker en becken tot
dienst van de Kercke een somma van een hondert drie & 17 st.
8 penn. segge
107-17-8."
(Mededeling E, J. Penning.)
werk: Brandewijnskom. Harl.; jl. W (1672).
N.N. (Men zie de bijzonder heldere afdruk in verband
met het jaar waarin de mr.proef werd gedaan.)
Avondmaalsbeker. Harl.; jl. I (1681).
Ned. Herv. Gem., Wijnaldum. (Afb. 4.)
Kommetje met oor. Harl.; jl- I (1681).
J. M. Haga, Amsterdam.
Lepel met zittende leeuw als wapendrager, z.v.m.
L. J. Hannema, Harlingen.

30.

THEODORUS HUIGEN.
geb. 1652 (Crim. Proc. 1705).

«§
Voet 446

tr. Harlingen 1682 Titia Dirks Roorda, wed. van
mr. 26, overl. vóór 12 juli 1702; (Memoriaal 157,
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Afb.
Bladzijde uit het Goudsmidsgildeboek, bevattende de aanneming van Pieter Jacobs
Clinekhamer als meester van het gilde (4 jan. 1672J.
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143) d.v. Dirk Jansen Roorda (zie mr. 24) en
Maycke Pistorius.
mr. te Harlingen 13 nov. 1682 — lv. 1710.
Hij was herkomstig van Wezel.
De merkto e schrijving is gegrond op het feit, dat Huigen de enige
meester was, die zowel in 1685 als in 1709 werkzaam was.
De hier volgende kerkvoogdij rekening van Wijnaldum en daarbij
het werkstuk: Doopbekken van 1695, bevestigen deze toeschrijving.
Dat er twee merken door de meester gebruikt werden, vindt zijn
oorzaak in art. 3 van het placaat van Hendrik Casimir II van
18 mei 1695, dat als volgt luidt:
,,dat door den keurmeester-generael sal worden geroijeerd het
teeken der goudsmeden, dat deselve tot nog toe hebben geslagen
ende in plaats van dien een nieuw te laten maaken en door
gedachte keurmeester-generael op een koperen plaat doen slaan,
opdat daardoor soude konnen worden geweten wat van nu af
wierde gemaakt."
In het kerkvoogdijrekenboek van Wijnaldum komt voor:
,,27 Nov. 1695 betaelt aen Theodoris Huygen, mr süversmid tot
Harlingen den somma van neegen entneegentigh Car.gls en dat
voor een silveren doopbecken met een bandt, weegt te saemen
55 5/8 loot; het silver bedraagt 89 Car.gls, voor het maecken
van de beide 10 Car.gls volgens quytantie niet no 23 dus .
99 - : - : "
(Mededeling E. J. Penning.)
Men zie het vierde werkstuk.
Met Ie merk:
werk: Mosterdpotje. Harl.; jl. N (1685).
Fr. M. 1955-500. O.K.S. 3752. (Afb. 6.)
Beker. Harl.; jl. N (1685).
Notaris A. H. Ages, Leens (Gr.).
Broodschotel. Harl.; jl. (onduidelijk) vóór 1695.
Ned. Herv. Gem., Wijnaldum.
Doopbekken, gedat. 1695. Harl.; jl. A (1695).
Ned. Herv. Gem., Wijnaldum.
Met 2e merk:
Kandelaartje. z.v.m.
Fr. M. 1955-578. O.K.S. 4153.
Avondmaalsbeker, gedat. 1707. Friesl.; Harl.; jl. N
(1707).
Ned. Herv. Gem., Harlingen.
Knottekistje. z.v.m.
Hannemahuis, bruikl. van O.K.S.
Knottekistje, gedat. 1709. z.v.m,
Fr. M. 1 9 3 9 - 1 5 1 . O.K.S. 3767.

31.

HARMEN JANSEN VIJSELAAR.
ged. Harlingen 26 juli 1661.
z.v. Jan Jansen Vijselaar, kapt. ter Admiraliteit en
Elizabeth Everts.
tr. Harlingen 3 dec. 1682 Wilhelmina Henricus,
ged. Leeuwarden 7 nov. 1658, d.v. Dr. Henricus
Nanninghs en Elizabeth van der Chijs.
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leerl. 1 mei 1675 bij mr. Pieter Jacobs Clinckhamer - mr. 26 mrt 1683 - Iv. 1690.
32.

ABRAHAM ISACKS VAN DER FUYCK.
ged. Harlingen 3 nov. 1654.
z.v. Izack Abrahams en Frouck Cornelis.
tr. Harlingen nà 3 mei 1683 (V 30,106 v) doch
vóór 31 dec. 1685 (J 17,132) Maria van Adelen
d.v. Seerp van Adelen van Cronenburgh en Armgart van Inthiema (Stamb. v. d. Fr. Adel — De
Haan Hettema — Van Halmael).
leerl. 2 juni 1667 bij mr. Freerck Wygers
Mockema — mr. 14 mei 1683 — lv. 1696.
Hij bewoonde vóór zijn huwelijk een huizinge bij de „blaue
trappen" (van de tegenw. Grote Brede Plaats, afdalende naar de
vm. gracht door de Voorstraat), „alwaar de Goltbergh uithangt".
(V 30,12 v, 106 v, 168).

Bij Voet blz. 228 komen als twee afzonderlijke meesters voor:
Abraham van der Foek (een van de vele naamverbasteringen in
het keurloonboekje).
Alexander Fuijckes (onnauwkeurige lezing van de handtekening
A. vandaer, terwijl de es achter de naam in enkele handtekeningen
sierkrulletjes zijn).
Deze moeten beiden zijn: A. vandaer Fuyck.

33.

WILLEM ANSKES ZEESTRA.
@
ged. Harlingen 17 mrt 1661.
Niet bij Voet
z.v. Anske IJpes Zeestra, Vroedsman en Antje
Hendriks.
leerl. 1 mei 1675 bij mr. Pieter Jacobs Clinckhamer — mr. 5 mei 1690 — lv. overl. 1 mei 1729.
Hopman, Vroedsman 1704—1729. Gezworen Gemeensman 1 jan. 1711—eind 1714.
In het lidmatenboek bij zijn opname als lidmaat van de N. H. kerk
(17 nov. 1685) staat geschreven, dat hij gekomen zou zijn van
„Thoorn in Polen". Waarschijnlijk heeft hij daar een deel van zijn
goudsmidsgezellentijd doorgebracht.
werk: Brandewijnskom. Friesl.; Harl.; jl. V (1714).
L. J. Hannema, Harlingen. (Afb. 15.)
Knottedoosje. z.v.m.
Fr. M. 1955-10. (Afb. 7.)
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k
Afb. 6.
Thcodorus Huigen (30), h. 1I.(

Afb. 7.
Willem Anskes Zeestra (33), h. 5. 8 .

^ P Ä * ^

Afb. 8.
Wybe Pybes (27), h. 9,
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De toeschrijving van het meesterteken geschiedde op grond van
het feit, dat in 1714 werkzaam waren de mrs. W. A. Zeestra,
W. F. Mockema en H. S. Swerms, waarvan het alleen aannemelijk
is, dat Zeestra de letter Z als mcesterteken zou kiezen. De vorm
van de Z van het merk komt bovendien overeen met de hoofdletter van zijn handtekening.

34.

MARTINUS JELLES BEYLDEWIJL.
leerl. 18 mei 1680 bij mr. Jan Dirksen Roorda —
mr. 12 sept. 1690 - Iv. 1692.
Mogelijk is deze dezelfde als Marinus Beyldewijl, die volgens een
ons door de heer K. A. Citroen gedane mededeling in 1711 in
Amsterdam zilversmid was en op de Eglantiergracht woonde
volgens het notarieel archief te Amsterdam.

35.

GOSSE JOHANNES SPANNENBURGH.
ged. Harlingen 2 mrt 1673.
z.v. Johannes Gosses en Aukien Tibbes.
tr. Harlingen 9 sept. 1694 Maaike Lases.
leerl. 1 mei 1687 bij mr. Pieter Jacobs Clinckhamer - mr. 27 dec. 1694 - lv. 1701.
Hij was huurder van het perceel Voorstraat N.Z, hoek Roepersteeg.
(V 49,63 v).

36. WIJGER FREERKS MOCKEMA.
ged. Harlingen 23 mrt 1670.
z.v. Freerck Wijgers Mockema, (mr. no. 26) en
Titia Dirks Roorda.
tr. Harlingen Berbera Augustinus Stansen, ged.
26 mei 1669, d.v. Augustijn Pieters, Burgemeester
en Grietje Nannes.
leerl. 1 mei 1683 bij mr. Pieter Jacobs Clinckhamer — mr. 6 jan. 1696 — lv. overl. 5 dec. 1727.
Vroedsman 1712—1727, Gezworen Gemeensman
1 jan. 1715-eind 1718.
werk:

Twee zoutvaatjes. Friesl.; Harl.; jl. E (1699).
J. M. Haga, Amsterdam. (Afb. 9.)
In 1699 waren werkzaam de Harlinger mrs. Th. Huigen, W. A.
Zeestra, Gosse Spannenburgh, W. F. Mockema en I. A. Zeestra.
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Na eliminatie van de mrs., aan wie reeds een mt. is toegeschreven, blijven, om voor dit merk in aanmerking te komen, over
de mrs. W. Mockema en Gosse Spannenburg^.
Uit de keurloonboekjes blijkt, dat van deze beide mrs. alleen
mr. Mockema voor „soutfaties" en wel voor 2 paar in 1699 keurloon zou betaald hebben, terwijl Gosse Spannenburgh dat jaar geen
keurloon betaalde voor zoutvaatjes. Vandaar de merktoeschrijving.
Het (nog zwakke) bewijs wordt versterkt, doordat gebleken is, dat
bij naweging het paar zoutvaatjes inderdaad het loodgewicht van
een der beide paren „soutfaties" heeft. (Afb. 10.)

IPE ANSKES ZEESTRA.
ged. Harlingen 5 sept. 1677.
z.v. Anske IJpes Zeestra, Vroedsman (zie nr. 33)
en Antje Hendriks.
tr. Harlingen 28 aug. 1698 Tijtske Sijbrens Longerhou, ged. 10 sept. 1682, d.v. Sijbrand Dirks
Longerhou en Mirekien Reins.
leerl. 6 mei 1690 bij zijn broer Willem Anskes
Zeestra - mr. 7 juni 1698 - Iv. 1703.
werk:

S)
voet 452

Brandewijnskom. Friesl.; Harl.; jl. H (1702).
H. J. Bal.
Geboortelepel, gedat, 1704 z.v.m.
Fr. M. 2552.

Nu alle meesters vanaf 1648 bekend zijn, kan vastgesteld worden,
dat het merk met de letters IA zou gebruikt moeten zijn door
Ipe Anskes, die de enige Harlinger meester is met deze naambeginletters.
Hij tekent zijn voorletter met I en niet met IJ zoals men zijn
voornaam vaak schrijft. Op het eerste voorwerp zou volgens Voet
de jaarletter van 1723 geklopt moeten zijn. De vraag doet zich
voor of hier geen verwisseling heeft plaats gehad van de jaarletter H van 1723, die weinig afwijkt van die van 1702. Het
stedelijk keurteken was in beide jaren bot. Wij hebben deze verwisseling als enige mogelijkheid aangenomen.

HOTSE SEERPS SWERMS.
ged. Harlingen 10 nov. 1675.
z.v. Seerp Lamberts Swerms, houtkoper en hopman en diens 2e vrouw Fokeltje Ruwes Farx.
tr. Harlingen 18 dec. 1701 Trijntie Gerrits, ged.
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Afb. 9.
Wyger Freerks Mockema (36), h, 10.
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Afb. 10.
Bladzijde uit een der keurloonboekjes (Wyger Freerks Mockema, 1699).
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28 aug. 1678 d.v. Gerrit Hessels en Trijntje
Tjeerds.
leerl. 4 mei 1691 bij mr. Willem Anskes Zeestra —
mr. 2 mei 1700 - lv. overl. 11 jan. 1738.
Hopman, Vroedsman 1718—1738, Gezworen Gemeensman 1 jan. 1728—eind 1731 en 1 jan. 1733—
eind 1736.
werk:

Lepel. Friesl.; Harl.; jl. Q (1710).
Coopmanshûs.
Lepel, gedat. 1710. z.v.m.
Mej. de Lange.
Gildelepel, gedat. 1714. z.v.m.
Fr. M. 516 î.
Doopbekken, gedat. 1716. Friesl.; Harl.; jl. B (1717).
Xed. Herv. Gem,, Kimswerd.
Knottedoosje, gedat. 1720. z.v.m.
Fr. M. 6747. O.K.S. 3800.
Brandewijnskom. Friesl.; Harl.; jl. G (1722).
Hannernahuis, 675.
Gedachtenislepel, gedat. 1732. z.v.m.
Fr. M. 894 a.
Geboortelepel, gedat. 1734. z.v.m.
Verzameling wijlen A. O. van Kerkwijk.
De toeschrijving van Voet van het teken: hoof d dr ukl etter H in
gekroond schildje aan Hotse S. Swerms komt ons juist voor. In
de jaren 1710 en 1734, waarin o.a. met dit teken gemerkt werd,
was alleen deze mr. werkzaam. Ten overvloede bezit de N. H.
Gem. te Kimswerd een doopbekken met dit mt. en de merken
Friesland-Harlingen — B (1717) en komt in het keurloonboekje
onder H. Swerms in 1717 voor: ,,30 lood een doopbecken 0-1-12,"
(had moeten zijn 0-3-12) een post, die uiteraard niet zo vaak
voorkomt. Naweging blijkt te kloppen.

SIJBOUT SIJBOUTS BUMA.
leerl. 1 mei 1698 bij mr. Theodorus Huigen —
mr. 30 mrt 1718 - lv. 1768.
werk:

Trekpot. Friesl.; Harl.; jl. G (1722).
Hannernahuis, 951. Bruikl. O.K.S. (Afb. 16.)
2 Kandelaars. Friesl.; Harl.; jl. H (1723).
W. Th. C. Zimmerman, Velp.
Lepel, z.v.m.
L. J. Hannema, Harlingen.
Châtelaine. z.v.m.
Hannernahuis, 606.
In de periode, waarin voorwerpen met een B, zoals hierboven
afgebeeld is, gemerkt werden, begon alleen de naam van mr. Buma
met een B, zodat de toeschrijving door Voet van dit merk aan
deze mr. de enige juiste moet zijn.

ABRAHAM VAN ALEMA.
z.v. Fredericus van Alema en Catharina van
Mellinga.
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tr. Maartje Hoites (V 38,123).
leerl. 1 mei 1714. Hij bracht een deel van zijn
gezellentijd elders door en vestigde zich 30 april
1721 weer in Harlingen, komende van Ommen
(Burgerbk. p. 35 v) — mr. 11 dec. 1721 — Iv. overl.
1 juli 1773.
Vroedsman 1725—1773, Gezworen Gemeensman
1 jan. 1730-eind 1733.
SERVAES VAN BEMEN.
ged. Harlingen 8 aug. 1698.
z.v. Frans Servaes van Bemen, kassier, vaandrig
en Tettie Rommerts.
tr. Harlingen vóór 30 juli 1724 (doopdat. Ie kind),
Geertje Tjeerds van der Form, ged. 19 jan. 1698,
d.v. Tjeerd Tjeerds van der Form, zoutzieder,
pannebakker, en Trijntje Seerps Gratama.
leerl. 12 nov. 1708 - mr. 20 juli 1723 - lv. overl.
19 nov. 1732 (V 40,106 v).

Q
Voet 454

werk:

Lepel. Friesl.; Harl.; jl. H (1723).
Mr. F. van Rossum, Rotterdam.
(De bijzonder scherpe afdruk doet vermoeden, dat het
merk pas in gebruik was. Vergelijk datum op lepel
met datum mr.-proef.)
Lepel. Friesl.; Harl.; jl. 0 (1729).
Ir. S. Hingst, Den Haag.
Gedreven theebus. Friesl.; Harl.; jl. Q (1731).
Hannemahuis, 651. (Afb. 11.)
Wij kunnen ons verenigen met de toeschrijving door de heer
E. J. Penning, Leeuwarden, van het merk „Siervaas" aan deze
meester ,,Servaas".
De volgende post in het keurloonboekje van 1731 onder het hoofd
Servaas van Bemen, betreffende het laatste hierboven voorkomende
voorwerp, bevestigt de toeschrijving: ,,15 lood een theebus", wat
bij naweging klopte.

SEERP STEVENS SWERMS.
ged. Harlingen 19 maart 1699.
z.v. Steven Swerms, makelaar, hopman en diens
3e vrouw Geeske Jacobs.
tr. 1 Harlingen 11 sept. 1729 Titia Mockema, ged.
aldaar 21 dec. 1704, d.v. Johannes Mockema, biersteker, vaandrig en Petronella Stansen,
tr. 2 Harlingen 12 nov. 1742 Grietje Agema van
Bolsward.
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Afb. 11.
Servaes van Bemen (41), h. 13,5.

Afb. 12.
Seerp Stevens Swerras (42), h. 12.5.

Afb. 13.
Johannes Spannenburg (48), h. 7,

Wumkes.nl

0

24.7.

173
Merk

leerl. 1 mei 1711 — mr. 10 mei 1727 — Iv. in Harl.
1746.
Vroedsman 1731—1746 — Gezworen Gemeensman
1 jan. 1733-eind 1736 en 1 jan. 1738-eind 1741.
2 juni 1746 werd hij officieel uit het gilde verwijderd, zolang hij
buiten Harlingen gevestigd bleef. (Hij woonde toen in Bolsward,
waar hij o.a. reeds vroedsman was.)
werk: Lepel. FriesL; Harl.; jl. M (1727).
Hannemahuis, 93.
Mosterdpotje. FriesL; Harl.; jl. Q (1731).
Hannemahuis, 587. (Afb. 12.)
Mosterdpotje. FriesL; Harl.; jl. Q (1731).
Mej. H. Fontein, Amsterdam.
Lepel. FriesL; Harl.; jl. T (1734).
Hannemahuis, 107.
Het teken Voet 451, dat aan Seerp Swerms wordt toegeschreven,
vat Voet op als een ineen-gevlochten S met het spiegelbeeld
daarvan.

43.

BAUKE JANSEN WIJNGAARDEN,
ged. 28 nov. 1706.
z.v. Jan Iedes Wijngaarden en Wijpkjen Pieters.
tr. 1 Harlingen 14 aug. 1729 Antie Dirks.
tr. 2 Harlingen 11 nov. 1731 Antie Theodori Binsonides, ged. 22 febr. 1711, begr. Amsterdam
22 juli 1749 (D.T.B. 1202 - 137) d.v. Theodoris
Binsonides, mr. bakker, vaandrig en Pietje Sijbrens
Kannegieter (V 36,216; V 38,144).
leerl. 1 mei 1718 bij mr. Sybout Buma — mr.
23 juli 1729 — lv. in Harl. 1735 — begr. Amsterdam
16 juli 1749 (D.T.B. 1202 - 136 v).
Hij vertrekt metterwoon uit Harlingen om zich in Amsterdam te
vestigen. Zijn woning, gelegen aan de Noordzijde van de Lanen,
oostelijk van de steeg der duizend deuren, ter plaatse van de
tegenwoordige woning Lanen 33, wordt in 1735 verkocht te aanvaarden 12 mei (V 40,73). Hij werd 3 mei 1735 burger van
Amsterdam.
Volgens Voet was zijn merk in zijn Amsterdamse tijd B \V
(cursief).

44.

SIJBREN PIETERS SONNEMA.
tr. Harlingen, Anna Braam,(*) ged. 22 jan. 1715,
i
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d.v. Glaes Huyberts Braam en Eüzabetn Simens
Sioekma. Anna Braam hertr. 30 april 1741 Harmen
Videlius (mr. 46).
(*) Zie schoenmakersgildeboek v.a. 1588 van Harlingen (ongepagineerd), 2e uitgaafpost
van 8 febr. 1741, betr. ontvangen zilverwerk.
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leerl. 1 mei 1722 bij mr. Sijbout Burna — mr.
30 aug. 1732 ~ lv. 1740.
In 1740 wordt n.1. keurloon geheven van de
weduwe Sonnema.
werk:

Gouden kerkboeksloten, gedat. 1734. z.v.m.
Mr. P. W. de Lange, Hilversum.
5 lepels. Friesl.; HarL; jl. D (1739).
Mr. F. van Rossum, Rotterdam.
Sierlepel, gedat. 1739. z.v.m.
L. J. Hannema, Harlingen.
De jaren 1734 en 1739 zouden misschien een mogelijkheid van
toeschrijving meer kunnen geven, als de voorstelling van een zon
geen twijfel overliet, dat dit merk gekozen moet zijn door Sonnema.

FEDDE ACRONIUS.
$
mr. in Harlingen 5 mei 1741, werd 4 mei 1740 als Xiet bij Voet
burger van Harlingen, komende van Makkum
beëedigd — lv. overl. 1788.
Vroedsman 1754—1788, Gezworen Gemeensman
g
en Burgemeester (4 maal, waarvan 3 voll. 4 j . voet 380d
ambtsperioden).
werk:

Met Ie merk:
Elf vorken. Friesl.; Harl.; jl. E. (1769).
Ir. L. S. Hannema, Parijs.
Avondsmaalsbeker. Friesl.; Harl.; jl. X (1775).
N. H. Gem., Harlingen.
Geboortelepel, gedat. ~ ^ '

Friesl.; Harl.; jl. Z (1777).

Coopmanshûs.
Gesp. z.v.m.
Hannemahuis, 834.
Met 2e merk:
Zes lepels, een vork. Friesl.; Harl.; jl. C (1780).
Ir. L. S. Hannema, Parijs.
Lepel, gedat. 1783. Friesl.; Harl.; jl. C (1780).
Mr. J. D. Hannema, 's-Gravenhage.
Van de drie mrs., die in de jaren 1764—1775 werk konden
leveren, komt alleen Fedde Acronius met de initialen F A voor
het Ie merk in aanmerking,
In 1780 zijn vier mrs. werkzaam. Ook voor het 2e merk komt
alleen Acronius in aanmerking (naam: A-cronius, merk: A-kroon).
Voet had dit 2e merk geplaatst onder Dokkum nr, 380d (mr. Saco
van Aalsum), afgaande op de beschrijving van het merk van deze
mr. in de lijst van de Reg.keurkamer, waarin echter de vermelding
van de kroon boven de A ontbreekt. Bovendien is de eigenares
van het betreffende voorwerp, dat geen stadsmerk droeg, een
Hannema van de zeer bekende Harlinger familie, die geen betrekkingen met Dokkum heeft gehad. (Voet, die van deze lezing
aangaande het 2e merk op de hoogte werd gebracht, verklaarde
zich er geheel mede te kunnen verenigen dat nr. 380d naar Fedde
Acronius in Harlingen diende te worden overgebracht.)

Wumkes.nl

175
Merk

46.

HARMEN JOHANNES VIDELIUS.
geb. Heerenveen 21 juni 1720.
z.v. Johannes Harmens en Jikke Joukes.
tr. Harlingen 30 april 1741, Anna Braam, ged.
22 jan. 1715, wed. van S. P. Sonnema (mr. 44),
overl. 16 aug. 1745 (Collateraalbk. X 1 = 11 oct.
1745) d.v. Claas Huyberts Braam en Elizabeth
Simens Sioekma.
mr. in Harlingen 19 april 1741 — lv. overl. 1 juni
1774.
werd 7 sept. 1748 stadsrentemeester.
Hij werd 17 aug. 1740, komende van Heerenveen, als burger van
Harlingen beëdigd. Op 20 mrt. 1741 deed hij in Sneek zijn mr.proef (mogelijk omdat hij daar zijn leerjaren had doorgebracht of
omdat hij op een clementere beoordeling meenàe te kunnen
rekenen van de mrs., die in hem geen a.s. concurrent zagen).
In de Leeuwarder Courant van 2 juli 1774 komt de volgende
advertentie voor:
„Wie genegen is op onpartijdige Tauxatie over te neemen: Fraay
gewerkt Goud en Zilver, braave Gereedschappen, Materialen en
wat verders tot een aanzienlijke Zilversmederije en Winkel vereischt word, adresseere zig aan 't Sterfhuis van Harmanus Videlius
in Leven Rentemeester en Mr. Zilversmid te Harlingen, of bij de
Procureur S. Rienstra aldaar."
(Mededeling E. J. Penning.)

47.

JACOB DOEDES.
geb. 1709.
leerl. 1722 bij Egbartus Teeklenburg, Bolsward —
mr. Bolsward 9 april 1740 — mr. Harlingen 14 jan.
1745 - lv. 1747.
Hij vestigde zich, komende van Bolsward, in 1744 in Harlingen,
waar hij het goud- en zilversmidsambacht uitoefende en handel
ging drijven in gouden en zilveren voorwerpen.
Hij werd uitgenodigd de 14 nov. 1744 op de gilde verga dering te
komen, daar hij als zijnde geen erkend meester van het Harlinger
gilde zich schuldig maakte aan overtreding van de stedelijke
ordonnantie op dat gilde. Jacob Doedes verscheen niet op de gildevergadering en werd gedaagd voor de Magistraat, die hem beval
zich te houden aan de regelen, die voor de goudsmeden te Harlingen golden.
Zo werd hij dan op 14 jan. 1745 in het gildeboek als meester
ingeschreven na zijn intreegeld betaald te hebben en de volgende
dag werd zijn naam in het burgerboek opgenomen.
Blijkens het ontbreken van zijn naam in de keurloonboekjes liet
hij (mogelijk als protest) geen werk in Harlingen keuren.
Als de toeschrijving door Voet (348) van het mt.: hoofdletters
J.D. in ovaal aan Jacob Doedes juist is en dat is wel waarschijnlijk, dan liet hij echter in 1745 (dus in zijn Harlinger tijd)
de drie avondmaalsbekers, in het bezit van de Doopsgezinde
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gemeente te Staveren, in Bolsward keuren en deed dat dan mogelijk
met meer van zijn werkstukken.
werk: Drie avondmaalsbekers, gedat. 1745. Friesl.; Bolsw.;
jl. K (1745).
Doopsgez. Gem., Staveren.

48.

JOHANNES LAASES SPANNENBURG.
ged. Harlingen 21 juli 1722.
z.v. Laas Gosses Spannenburg en Doetie Hendriks.
Kleinzoon van mr. 35.
tr. Harlingen 1 april 1749 Maria Toussaint.
leerl. 22 febr. 1734 - mr. 21 juli 1746 - lv. 1785
(zie laatste werk).

&2
Voet 455

werk:

3 lepels. Friesl.; Harl.; jl. Q (1751).
A. E. Hannema, Marssum.
6 kandelaars. Friesl.; Harl.; jl. G (1759).
Fr. M. 1955—1174, waarvan 2 in bruikl. bij Hannemahuis, 488. (Afb. 14.)
2 zoutvaatjes. Friesl.; Harl.; jl. K (1762).
Hannemahuis, 212.
8 vorken. Friesl.; Harl.; jl. R (1769).
Mr. J. D. Hannema, Den Haag.
2 mosterdpotjes. Friesl.; Harl.; jl. U (1772).
Gedachtenislepel, gedat. 1763. z.v.m.
Lepel en vork. Friesl.; Harl.; jl. W (1774); C (1780).
Ir. S. Hingst, Den Haag.
Avondmaalsbeker. Friesl.; Harl.; jl. X (1775).
Ned. Herv. Gem., Harlingen.
17 lepels. Friesl.; Harl.; jl. Q (1768); R (1769);
F (1783).
Mr. J. D. Hannema, Den Haag en Ir. L. S. Hannema,
Parijs.
6 pijpcomforen. Friesl.; Harl.; jl. D (1781); F (1783)
Hannemahuis, 708 (brln). (Afb. 13.)
Brandewijnskom. Friesl.; Harl.; jl. K (1787).
Hannemahuis, 813. (Afb. 15.)
De merktoeschrijving spreekt voor zich zelve.

49.

HENDRIK REINS BROUWER.
ged. Harlingen 19 maart 1704.
z.v. Rein Hoytes Brouwer, waagmeester en Sytske
Sydses Schaaf.
tr. 3 april 1752 Riemke Jans Bijlsma van Sneek.
leerl. 12 nov. 1735 — mr. 30 maart 1747 — lv.
overl. 7 april 1769.
Vroedsman 1731-1769.
In februari en maart 1760 werd hun boedel wegens schulden
verkocht en voor een groot deel opgekocht door de ouders van
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Hendrik en tot wederopzeggens ter bede wederom ten gebruike
afgestaan aan het echtpaar.
werk: 2 lepels. Friesl.; Harl,; jl. E (1757); G (1759).
5 vorken. Friesl.; Harl.; jl. K (1762).
A. E. Hannema, Marssum,
Er bestaat geen andere mogelijkheid voor de toeschrijving van
het mt.

50.

UILKE PAULUS AUKEMA.
ged. Sneek 23 nov. 1727.
z.v. PaulusUilkesAukema en AntieDirksBurduin.
tr. 1 Harlingen 26 mei 1754 Catharina de Haas,
ged. 4 jan. 1735, d.v. Simon de Haas, stadswachtmeester en Beatrix Agema (zie nr. 52).
tr. 2 4 oct. 1778 Taike Bakker van Franeker.
mr. 25 april 1755 - Iv. 1776.

51.

PIETER SIEBEDA.
ged.Harlingen 8 sept. 1739.
z.v. Rein Siebeda, plateelbakker, vroedsman en
Johanna Maria Toussaint.
tr. Harlingen 6 juli 1761 Tjeerdje Trompetter,
ged. 15 jan. 1743, d.v. Pieter Trompetter en Elske
Janes van Slooten.
leerl. 28 mei 1751 bij mr. Johannes Spannenburg
mr. 23 juni 1760 - lv. 1764.
In de Leeuwarder Courant van 3 nov. 1764 komt de volgende
advertentie voor:
„Pieter Siebeda, Mr. Zilversmidt van Harlingen, praesenteert al
zijn gemaakt Zilver en Goudt beneffens de Gereedschappen voor
een Civile Prijs te verkopen, dog ook de Gereedschappen alleen;
iemand genegen zijnde te kopen Adresseere sig aan dezelve."
(Mededeling E. J. Penning,)

52.

EVERT WIARDA.
ged. Staveren 25 aug. 1715.
z.v. Thomas Montes Wiarda en Itske Everts Corff.
tr. 1 Harlingen 1 jan. 1747 Broertje van der
Meulen, ged. 26 oct. 1723, d.v. Alef Johannes van
der Meulen, Hopman en Grietje Roëll.
tr. 2 Harlingen 3 mei 1750 Elizabeth de Haas,
ged. 9 mei 1723, overl. 30 dec. 1780 (0.7 = 24 jan.
1781) d.v. Simon de Haas, stadswachtmeester en
Beatrix Agema (zie nr. 50).
mr. in Harlingen 1767 — lv. overl. 13 maart 1776.
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De heer K. A. Citroen deelt ons mede, dat Evert Wiarda van
Staveren op 31 maart 1740 als zilversmid poorter te Amsterdam
werd en blijkens het Kohier Pers. Quotisatie in 1742 op de Kolk
(wijk 19 Nr. 1811) woonde.
Reeds vóór 1745 oefent Evert Wiarda het goudsmidsbedrijf uit
ten pîattelande in Friesland. Zijn werk brengt hij ter keuring in
Bolsward, o.a. 3 avondmaalsbekers, gedat. 1745, eigendom van de
Doopsgezinde Gemeente van Staveren. Hij legt tegenover het Bolswarder gilde op 12 april 1747 zijn mr.-proef af. Na 1747 komt
echter zijn naam in dat giîdeboek niet meer voor.
Van 1747 tot 1764 verschijnt de naam Evert Wiarda herhaaldelijk
in de Harlinger keurloonboekjes, in het giîdeboek blijft zijn naam
ontbreken (ook in de acte van 19 dec. 1757, die door alle gildebroeders wordt getekend, met uitzondering van twee, die uitdrukkelijk met name als absent worden aangegeven).
Eerst vanaf januari 1767 schijnt hij zich definitief in Harlingen
gevestigd te hebben. In het rekeningboekje staat dan deze aantekening: „Op huiden den 23 jan. 1767 - - - tot meede gildebroeder opgenomen de meester Silversmid Everd Wiarda, die
deswegens aen de gilde heeft voldaen, exemt de jura voor
Politsimeesteren." Deze laatste hebben n.1. niet te compareren,
omdat hij reeds een wettige proef had afgelegd te Bolsward.
Kort daarop wordt hij Harlinger keurmeester en neemt aan alle
andere werkzaamheden van dat gilde deel.
Hij werd (april 1773) eigenaar van een perceel Voorstraat X.Z.,
tussen Raadhuis- en Vismarktpijpen. (Deze bruggen zijn-verdwenen
met de Voorstraatsgracht.)
Voet noemt in zijn Harlinger mr.-lijstje twee Evert Wiarda's op.
In wezen \s het maar één persoon.
Het mt., dat Wiarda in 1745 gebruikte bij de avondmaalsbekers,
waar zojuist sprake van was, bevatte twee hoofddrukletters EW.

53.

GERHARDUS EPPINGA.
ged. Kollum 4 oct. 1744.
z.v. Quirijn Eppinga, convooimeester.
tr. Harlingen 7 maart 1779 Elizabeth Hoornstra,
ged. 5 maart 1741, begr. 8 maart 1803, d.v. Sybout
Sierks Hoornstra, burgemeester en Rinske IJdes.
mr. 12 maart 1774 — lv. 10 februari 1787.
Hij kwam van Kollum, waar hij opgeleid werd tot goudsmid. Op
14 nov. 1774 werd hij als Harlinger burger beëdigd.

54.

HOYTE JANS LIEUWMA.
geb. Leeuwarden.
tr. Grietje Fokkes (V 55,206) geb. 1739, overl.
22 april 1817.
mr. 19 aug. 1775 - lv. 1796.
Hij bewoonde in 1780 een woning in de Odolphisteeg (V 55,206),
in 1798 een huis aan de Voorstraat N.Z. bij het Raadhuis
(V 55,246).
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werk:

2 Geboortelepels, gedat. 17 (1. z.v.m.
L. J. Hannema, Harlingen.
2 Lepels. FriesL; Harl.; jl. O (1791); S (1795).
Vork. Friesl.; Harl.; geen jl.
Ir, S. Hingst, Den Haag.
4 Lepels, z.v.m.
Hannemahuis, 92.
Op 14 jan. 1781 leverde Lieuwma aan de president-brandmeester
van Harlingen 160 gegraveerde koperen brandspuitpenningen voor
vrijwilligers tijdens een brand, waarvan twee zich bevinden in de
verzamelingen van het Fries Museum te Leeuwarden en één aanwezig is in het Museum Hannemahuis te Harlingen.
De merktoewijzing vereist geen nadere toelichting, gezien de jaren
waarin de voorwerpen werden vervaardigd en die, waarin mr.
Hoyte Lieuwma leefde, gezien ook de beginletters van zijn naam
overeenkomend met de merkletters.
Vanaf 1800 verandert het mt. van de in Harlingen gevestigde
goud- en zilversmeden meermalen in verband met wijzigingen in
de door de overheid vastgestelde regelingen en bepalingen.
Zo werden in 1800 volgens art. 20 van het nieuwe Reglement op
de Goud- en Zilversmeden registers ingevoerd, waardoor de
municipaliteiten {zoals die van Harlingen) in een tabel de namen
en mts. van de goud- en zilversmeden hadden op te zenden aan
de betrokken Departementale Besturen (voor Harlingen dus het
Departementale Bestuur van de Eems).
Deze mts zijn ook afgebeeld in het Harlinger Resolutieboek 129
op blz. 236. Die afbeeldingen volgen hier bij de betrokken mr.
met de aanduiding ,,Resol.boek". Men verwachte geen nauwkeurig
gelijkende tekeningen, integendeel zij zijn soms wel heel ,,vrij"
afgebeeld.
De mrs., die van 1807—1812 hun bedrijf uitoefenden, vielen onder
de keurkamers van het Koninkrijk Holland. Het merk, dat de mr.
gehouden was te gebruiken, wordt bij de betrokkene aangeduid
met ,,Keurkamer".
In de jaren 1812 en 1813 had men zich te houden aan het
„Régistre des Déclarations et Insculpations de Poinçons faites par
les Fabricants d'ouvrages d'or et d'argent, affineurs, Tireurs d'or,
armuriers, fourbisseurs, Fabricants en coutellerie, Graveurs prescrites
par les Articles 72 et 113 de la loi du 19 Brumaire An 6".
Bij de betrokken mrs. volgen de betreffende merkomschrijvingen
achter de aanduiding: „Franse Stamboek".
Met de omschrijving dezer laatste merken wordt deze verhandeling
afgesloten.

55.

ANNE DIRKS IJPEY.
geb. Drachten.
z.v. Dirk Annes IJpey en Grietje Hayes.
tr. Heerenveen 20 mei 1769 Baukje IJdes van
Sneek, overl. nà 26 juni 1799, doch vóór 30 jan.
1804 (V 57,398 v).
'
mr. 2 aug. 1785 — lv. begr. 19 mrt 1804.
Vroedsman vanaf 1789.
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Hij oefende het zilversmidsbedrijf uit in Drachten en Heerenveen,
waarna hij zich in 1785 in Harlingen vestigde; zijn inschrijving
in het Burgerboek aldaar vindt plaats op 6 juni 1785.
Sinds 1788 bewoonde hij de „voortreffelijke coopmanshuizinge het
Engelsen laken op de Botermarkt" te Harlingen (V 55,23).
werk: Tafelzilver. Friesl.; Harl.; jl. L (1788).
Douaire van Beijma thoe Kingma—Fontein.
Een andere toeschrijving dan aan Anne Ypey van het in margine
dezes afgebeelde mt. is niet mogelijk.

JENTJE JANS PLANTINGA.
ged. Staveren 26 mrt. 1766.
z.v. Jan Johannes en Geertie Alberts.
mr. 18 april 1791 - lv. begr. 9 oct. 1794.
Hij verkreeg komende van Staveren op 29 sept.
1790 het burgerrecht van Harlingen.

m
Niet bij Voet

werk:

Lepel, z.v.m.
Ir. S. Hingst, Den Haag.
De lepel draagt de incriptie: ,,Jelle Siebrands Hingst", zoon van
het altijd in Harlingen gewoond hebbende echtpaar Sybrand
Hingst—Elisabeth Stijl. Het is waarschijnlijk, dat deze lepel dan
ook in Harlingen vervaardigd is en dan komt alleen Jentje Plantinga
als mr., voor toeschrijving van het mt. in aanmerking.

DIRK ANNES YPEY.
geb. Heerenveen 4 nov. 1771.
z.v. Anne Dirks Ypey (mr. 55) en Baukje IJdes.
tr. Harlingen 20 mrt. 1791 Magdalena Reinalda.
mr. 28 oct. 1794.
Hij werd als predikant te Oosterleek (N.H.)
beroepen (O 9 = 16 sept. 1805).
JABOB JANSES FETTEVOGEL.
geb. 14 dec. 1773.
z.v. Jan Wijtses Vettevogel en Geertje Hendriks
Norel.
tr. Harlingen 4 mrt. 1813 Jacomina Lieuwma,
ged. 26 jan. 1772, wed. Marcelis Tamboezer, d.v.
Hoyte Jans Lieuwma (mr. 54) en Grietje Fokkes.
leerl. 3 jan. 1785 bij Gerhardus Eppinga (mr. 53)
— mr. 9 mei 1796.
Advertentie Leeuwarder Courant van 26 jan. 1816:
„Iemand genegen zijnde, een ZILVERSMIDS GEREEDSCHAP uit
DE HAND TE KOOPEN, met of zonder extra mooije dito
KASTEN, adresseere zich aan Jacob VETTEVOGEL, te Harlingen."
(Mededeling E. J. Penning.)
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TAMME DE WIT.
geb. Sneek 1768.
tr. Harlingen 16 febr. 1794 Trijntje Hoogland
d.v. Frederik Hoogland, boekdrukker, vroedsman
en Antie Stephani.
mr. in Harlingen 20 juni 1797 — lv. overl. 15 dec.
1813.
Hij had reeds in Sneek zijn meesterproef gedaan.

FOKKE HOYTES LIEUWMA.
ged. 7 febr. 1769.
z.v. Hoyte Jans Lieuwma (mr. 54) en Grietje
Fokkes.
tr. 1 Harlingen 17 dec. 1797 Lolkje Wiegers van
Leeuwarden.
tr. 2 Harlingen Magdalena Munniks.
leerl. 20 april 1779, onafh. werkzaam in 1798 —
lv. overl. 13 sept. 1831.
werk:

61.

62.

Gedachtenislepel, gedat. 1806. z.v.m.
W. J. Voet Jr., Haarlem.
Speelgoedchiffonière, gedat. 1803. z.v.m.
Ir. S. Hingst, Den Haag.

P1EKE GOSLINGS PIEKINGA.
geb. 3 dec. 1776.
z.v. Gosling Piekes Piekinga, mr. schoenmaker en
Philippine Philippus.
tr. 30 aug. 1801 Grietje Sijbes Visser van Franeker.
leerl. 17 juli 1791 bij Jentje Plantinga, vangt zijn
werkzaamheden onafhankelijk aan in 1800, komt
niet meer voor in het register van de keurkamer
in 1807.
YDE ANNES YPEY.
geb. Heerenveen 30 sept. 1773.
z.v. Anne Ypey (mr. 55) en Baukjes Ydes.
leerl. 12 juli 1793, hij komt niet meer voor in het
Franse stamboek.
werk:

Geboortelepel, gedat. 1808. z.v.m.
Jhr. S. W. H. A. van Beijma thoe Kingma.
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HENDRIK
p;eb 1754.

MERKELBACH.

Merk
si
Keurkamer
1807

z.v. Johannes Merkelbach en Hendrina
tr. 17 nov. 1782 Rinske Everts Rieuwald d.v.
Evert Ruierts en Maaike Gabbes.
lv. overl. 15 mei 1812.
64.

DOEKELE VAN HETTINGA.
g e b . 4 m e i 1775.

HM en
in ¾ t
s f a Xek
'I>
Keurkamer
1807

z.v. Romke Sijtses van Hettinga en x\uke Doekles.
tr. 1 mei 1803 Reinou van Lon van Leeuwarden,
geb. 13 mrt. 1780, overl. 7 juli 1822, d.v. Gerrijt
Mi
de Lon en Catharina Schrader.
vól°einditïi
Kei
leerl. 15 april 1784 bij mr. Hoyte Lieuwma.
isoTer
D.H en
korenaar
in ruit
Franse
Stamboek

Harlinger Stadskeur op werk van niet-Harlinger Goud- en Zilversmeden

Weliswaar behoefde in het algemeen de zilversmid zijn werk
niet te laten keuren bij de keurmeester van de plaats zijner
inwoning, maar in 1650 was in Harlingen daarvoor een boete
gesteld voor de Harlinger meester, die dit buiten Harlingen liet
doen. Bovendien moest de goudsmid wel elders laten keuren, als
er geen keurmeester ter plaatse was, b.v. in de steden, waar
minder dan drie goudsmeden gevestigd waren of buiten de steden,
ook al waren in sommige dorpen voldoende meesters gevestigd.
Wat deze dorpen betreft, zie men b.v. de contra-rescriptie in het
proces tegen Brouwer in 1744, waarin wordt gezegd, dat alleen
in de steden, waar goudsmids gevestigd waren, kon gekeurd en
getekend worden en niet „in de dorpen daar genoeg silversmeden
sijn als tot Mackum, Heerenfeen en meer andere plaatsen",
In de thans zich in het gemeentearchief bevindende verrekenboekjes van het gilde komen de volgende personen voor. die geen
lid waren van het Harlinger gilde en toch hun werk in Harlingen
lieten „tekenen".
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JACOB MINNES HILLEBRANDS.
ged. 10 sept. 1669.
z.v. Menelaus Hillebrands, burgemeester van Harlingen en Janke Jans Sanstra.
leerl. 4 april 1684 bij Abraham van der Fuyck
(mr. 32).
Op 11-jarige leeftijd werd hij door zijn vader in het stadsrentemeestersambt geduwd, toen deze tot burgemeester werd benoemd
en daarom dat door hem beklede ambt moest neerleggen.
Hij verwachtte zijn zoon te kunnen „substitueren" en de revenuen
van stadsrentmeester te kunnen blijven voegen bij die van burgemeester. Aanvankelijk slaagde hij er in zijn zeven mede-burgemeesters er toe te brengen zijn voornemen te steunen, maar het
volgend jaar kwam aan deze wantoestand toch een einde.
Zo werd dan Jacob ingeschreven in het Harlinger goudsmidsgilde,
waar hij echter de meestersproef niet aflegde. Dat hij niettemin
zijn werk hier kon laten tekenen, vindt zijn verklaring hierin, dat
hij in Workum het goudsmidsvak uitoefende (zie keurloonboekje
1697). Door hem vervaardigd werk werd in Harlingen regelmatig
gekeurd tussen de jaren 1692 en 1699.

SJOUCKE WICKINGA (mogelijk WITTINGA).
z.v. Andries Siouckes goudsmid op Dronrijp en
Dorothea
Wordt 30 april 1676, toen zilversmid zijnde, als lidmaat aangenomen van de Ned. Herv. Gem. te Dronrijp.
In 1680 kopen Sjoucke Andries Wittinga, mr. goltsmit en Rinsche
Gauckesdr te Makkum, een huis te Dronrijp (Grafschr.bk. Menald.dl. blz. 87).
In 1697 laat hij werk te Harlingen keuren en woont dan nog
in Makkum.

JACOBUS STELLINGWERF,
tr. 9 aug. 1696 Maayke Spannenburg d.v. Gosse
Johannes Spannenburgh (mr. 35) en Maaike Lases.
leerl. in Sneek 1666.
Hij was zilversmid te Balk. In 1700 liet hij 2 lepels keuren in
Harlingen.

KARST ROS.
z.v. Carst Carsten Ros, kapitein in diensf van het
coll. ter admir. van Friesl. en Aukjen Ruirdts
Gerlsma.
tr. 28 juni 1711, Hiltje Borris Heineman.
leerl. 1 mei 1702 bij Hotse Seerps Swerms (mr. 38).
In 1806 woonde hij in Workum en laat dan werk keuren te
Harlingen.
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JACOB STEVENS SWERMS.
z.v. Steven Swerms en Geeske Jacobs,
leerl. 1 mei 1718.
In 1744 laat hij werk keuren in Harlingen.

70.

JAN VAN DER GEEST.
geb. 1750; overl. 2 aug. 1808; mt. 1807 een lopend
hert.

71.

RUURD VAN DER GEEST.
Beiden woonden in Almenum en lieten geregeld werk keuren in
Harlingen tussen 1784 en 1804 en wel in de jaren dat Jan geen
keurloon betaalt, vinden we vaak als betaler Ruurd. We mogen
vermoedelijk aannemen, dat het broeders zijn, die voor gemeenschappelijke rekening werkten.

72.

MEETER.
Woonachtig op Grettingabuurt onder Harlingen, maar toen gelegen
buiten de jurisdictie daarvan.
Hij liet in 1790 en 1794 werk te Harlingen keuren.
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Naamlijst der meesiers en hun merktekens

Acronius, Fedde
Albert
Alema, Abraham van
Aucke Tyercks
Aukema, Uilke Paulus
Bemen, Servaes van
Beyldewijl, Martinus Jelles
Bonne Jacobs
Buma, Sybout Sybouts
Brouwer, Hendrik Reins
Clinckhamer, Pieter Jacobs
Eppinga, Gerhardus
Feenema, Jan Heerts
Fettevogel, Jacob Janses
Frans Johannis ."
Fuyck, Abraham Isacks van daer . . .
Geest, Jan van der
Geest, Ruurd van der
Gerrit Stoffels
Haie Simins
Harmen Eesgis
Hassel, Hendrick Jansen van
Haulama, Hans
Hettinga, Doekele van
Hillebrands, Jacob Minnes
Huigen, Theodorus
Jacob Alberts
Jacob Doedes
Jan Reinners
johannes Gerloffsz
"Lieuwma, Fokke Hoytes
Lieuwma, Hoyte Jans
Meeter
. .
Merkelbach, Hendrik
Mockema, Freerck Wygers
Mockema, Wyger Freerks
Mouts, Hendrick
Neenck Dircks
Oostervelt, Melger
Piekenga, Pieke Goslings
Plantinga, Jentje
Roorda, Jan Dirksen
Ros, Karst
S . .. T
Schoef, Gerben Roelifs
Sierck Harmans
Sierck Siourtsz
Sonnema, Sybren Pieters
Spannenburgh, Gosse Johannes . . . .
Spannenburg, Johannes Lases . . . .
Stellingwerf, Jacobus
Swerms, Hotse Seerps

Mr.no.

Merk
Voet no.

Merken
Niet bij Voet

45
1
40
20
50
41
34
8
39
49
29
53
23
58
17
32
70
71
9
4
15
18
28
64
65
30
7
47
13
2
60
54
72
63
26
36
22
11
3
61
56
24
68
10
16
19
14
44
35
48
67
38

380d
422
—
—
—
454
—
430
453
—
445
—
443
—
439
—
—
—
431
425
437
440
—
—
—
446-447
429
348
435
423
459-459c
457
—
—
—
—
433
424
—
—
444
432
438
426 ?
436
—
—
455
—
449

Ie m.: X

Wumkes.nl

X

R.-K-S
K

K-S

K - S
K - S
X

R
X

X
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Mr.no.
Swerms. Jacob Stevens .
Swerms, Seerp Stevens .
Siebeda, Pieter
Taede Taedes
Tierck Tierdts
Uyl, Johannes Jansen van der
Valck, Simon de
Vettevogel, zie Fettevogel . .
Videlius, Harmen Johannes
Vyselaar, Harmen Jansen . .
Wiarda, Evert . ,' . . . .
Willem Pyters
Wit, Tamme de
Wittinga, Sjoucke .
Wybe Pybes
Wyngaarden, Bauke Jansen .
IJpey, Anne Dirks . . . .
IJpey, Dirk Annes
. . . .
IJpey, Yde Annes
. . . .
Zeestra, Ipe Anskes
. . . .
Zeestra, Willem Anskes
X
K
R
S

= Nagekomen mt.
= Keurkamer
= Resolutiebk. 129
= Franse Stamboek
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69
42
51
0

12
25
6
46
31
52
21
59
66
27
43
55
57
62
37
33

Merk
Voet no.

Merken
Niet bij Vo

451
—
427
434
—
428

—
347
—
_
—
_
—
458
—

R - K - S

X

461a

R
R
K

452
—

X

BOEKBESPREKINGEN
Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e jierdei fan D. J. Kamminga,
5 oktober 1959. In mannich opstellen him oanbean fan syn
freonen. Dokkum (Schaafsma en Brouwer), 1959.
Hwat it geheim fan Kamminga syn wezen is, soe 'k net sizze kinne, mar
ik wit wol, dat de ienfâld en de wierheit fan syn wezen it libben fan oaren
forriket. Elke kear, as men oan him tinkt, is men bliid en tankber, dat men
dizze útsûnderlike man yn it libben moetsje mei. Yn syn winkel kamen it
lytse Dokkum en de greate wrâld gear en yn syn persoan foarmen in echte
Dokkumer en in all-round minske sljochtwei in ienheit. Sa wie it foar de
jonge en letter de jongfeint, dy't yn 'e winkel yn de Waechstrjitte in man
foun — faeks de iennichste yn hiel Dokkum — dêr 't er mei prate koe.
Dy winkel is der net mear en }. van der Woude hat gelyk: „De Waechstrate is foar ons de Waechstrate niet meer. It stratebeeld is skeind".
De man fan dy winkel is lykwols yn ús formidden en it is in goed ding,
dat in tal freonen de bondel „Der is mar ien Dokkum" oanbean hat oan
dizze Dokkumer, dêr 't ek mar ien fan is. Dy bondel jowt in goed byld fan
de persoan en it wurk fan D. J. Kamminga. As ik my net forsin, jowt M. K.
Scholten de beste tekening fan de persoan. Ienfâldich, mar skerp seit Scholten,
dat Kamminga in man op himsels is, en ik soe net witte hoe't men it better
sizze kin. Hwat it wurk oanbilanget — J. J. Kalma hat mei de bibliografy
fan Dokkumer en Kamminga-útjeften ek best wurk levere, dêr 't — nei
Kamminga sels — mannichien wiis mei wêze sil.
Men wol ha, dat de Hollânske tolerânsje foartkomt út de mentaliteit fan
de Hollânske keapman, dy't fanwegen „God zij met ons" him net bikroadzje
koe om de tsjerke of de politike partij fan syn klanten en dêrom de Joaden
in Joad en de Griken in Gryk wie. As men de nijsgjirrige bibliografy sjocht
yn dizze bondel, soe men itselde tinke kinne fan „koopman Kamminga".
Yn syn fûns fine mekoar dichter en skoalmaster, Kunst en kunst, antimilitairist en anti-revolutionnair, J. M. van der Goot en ds. ] . W. B. Cohen.
Mar as men it my freget, dan wie it net sasear de keapman, mar de man
op himsels, dy't dit grienmank útjaen koe, omt er gjin inkelde oertsjûging
forabsolutearje koe, ek syn eigen net. F a n de petearen mei Kamminga wit
ik ien ding better as alle oare: hy glimke faek en fyn. En dat is fêst noch sa.
Sa fyn ik him ek werom yn syn koarte, mar karakteristike „mémoires",
dêr 't dizze bondel mei iepenet. Twa foarbylden. „Better wie it mei De
Sûnde fan Haitse Holwerda. Oan de „sûnde" ha ik knap fortsjinne." „Yn
1936 printe ik in brosjure De Boosaardige Geesten in het Luchtruim door
ds. J. W. B. Cohen. Op 8 Maert 1936 waerd it yn bislach nommen. Ik ha
dat daliks oan krante en radio trochjoun. Doe't it frij kaem, wie ik yn in
omsjoch 8000 stiks kwyt. Hwat reklame al net dwaen kin!" As Kamminga —
de útjower, printer, artyst, swalker, konservator, sneuper, aestheet („ik hâld
sa fan moai, sjoch"), natûrman, tinker, de man op himsels — nei de minsken
sjocht en oer de minsken tinkt, dan gnysket er net, dan glimket er. Faeks
leit yn dit forskil alteast in part fan it geheim fan syn wezen.
Myn excuses oan de skriuwers fan „Der is mar ien Dokkum", dat dit stikje
winliken net in boekbisprek wurden is. Hja sille bigripe, dat in Dokkumer
jonge it net litte koe, om mear oer de man as oer it boek to praten, hwant

Wumkes.nl

190
Kamminga is sûnder de rhetoryk, dêr 't er sels ek it mier oan hat, in grand
old man. Sa'n útdrukking heart by in huldiging, mar in inkelde kear is it
wier, en it earet de skriuwers fan dizze bondel, dat hja de wierheit sprutsen
hawwe, foarsafier dy oer in útsonderlik minske ûnder wurden to bringen is.
F. SIERKSMA.

Mr. H. T. Obreen, Dokkum. Inventaris der archieven.
1959.

Dokkum,

Wie in een stad als Dokkum, waarvan de geschiedenis reeds in 754
aanvangt, een belangrijk middeleeuws archief verwacht, zal bij het inzien
van deze inventaris teleurgesteld zijn. Immers op een enkele uitzondering
na is het stedelijk archief door oorlogshandelingen in 1572 en 1580 helaas
verloren gegaan. E n ook aan archieven uit de 17e en 18e eeuw is Dokkum,
vergeleken met sommige soortgelijke zustersteden, betrekkelijk arm. Het
zwaartepunt van deze inventaris ligt dan ook in de beschrijving van de 19e
en 20e eeuwse bescheiden. De inventaris is nl. afgesloten met 1923, sinds
welk jaar de correspondentie volgens een geheel ander systeem wordt gerangschikt.
Al is dan het archief vóór 1795 betrekkelijk arm, de „ruggegraat", zoals
men wel zegt, is in elk geval, zij het ook niet helemaal, intact, nl. de
resolutieboeken, die in 1580 aanvangen. Daarentegen is de correspondentie
uit die tijd, met uitzondering van stukken ingekomen van het provinciaal
bestuur, verloren gegaan. Van de wel bewaarde stukken trekken als belangrijk
o.a. de aandacht het burgerboek van 1574—1798, de rekeningen aanvangende
met 1650, belastingkohieren omstreeks 1700 beginnend, stukken betreffende
de magistraatsbestelling, enige gildestukken en stukken van de armvoogden
van 1590 af.
In de archiefbewaarplaats in het stadhuis te Dokkum berusten verder o.a.
de archieven van de classis Dokkum van de Ned. Herv. Kerk, aanvangende
in 1608, der weesvoogden 1613—1828, van enige gilden 1645—1798 en
merkwaardigerwijs een archief van het departement Dokkum tot steun aan
het doofstommeninstituut te Groningen 1790—1890.
Dr. Obreen heeft de belangstellenden in de stedelijke geschiedenis een
grote dienst bewezen door in deze inventaris niet alleen de stukken te beschrijven, die op het stadhuis berusten, maar ook allerlei archieven en stukken
betreffende Dokkum elders. Zo vindt men er kerkelijke en rechterlijke
archieven opgenoemd en wordt er b.v. verwezen naar het in het Rijksarchief
te Leeuwarden berustende archief van het klooster Dokkum 1443—1579. Men
treft in deze inventaris van 180 bladzijden aldus een schat van gegevens
over Dokkum bij elkaar aan.
Het is hier niet de plaats om archieftechnische opmerkingen te maken.
Toch wil ik gaarne zeggen, dat de indeling van de inventaris logisch is, al
moet me van het hart, dat ik nr. 708 niet heb kunnen begrijpen. Ook had
ik gaarne in de inleiding vermeld gezien in hoeverre vernietiging van stukken
heeft plaats gevonden, want ik krijg de indruk, dat er wel stukken zijn
opgenomen welke op de lijsten van voor vernietiging vatbare stukken voorkomen.
De inventaris wordt voorafgegaan door een inleiding. Inleidingen bij
inventarissen behoren kort te zijn en alleen toelichting te geven op de
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inventarissen zelf. Ze behelzen in hoofdzaak gegevens over de bestuursinrichting en de inventarisatie. De samensteller heeft zich aan deze regel
gehouden. Toch was hier en daar iets meer uitvoerigheid de duidelijkheid
ten goede gekomen. Zo is mij op blz. 16 niet duidelijk geworden wat de
armstoel van de secretaris te maken heeft met het buiten de stad wonen
van de pensionaris, van welke laatste functionaris niets naders wordt gezegd.
Bij de index vraagt men zich af waarom van de ene persoon wel, van
de andere niet de voorletters zijn aangegeven.
Onder de bijlagen zijn opgenomen een foto met transcriptie en vertaling
van het oudst bekende stuk van Dokkums stadsbestuur van 1298, berustende
in het rijksarchief te Bergen (België), afbeeldingen van zegels, een kohier
van het hoofdgeld van 1578 en een lijst van oude kaarten. Kortom men
moet zeggen, dat dr. Obreen aan alles gedacht heeft om de onderzoeker
niet alleen in het eigenlijke stadsarchief de weg te wijzen, maar ook daarbuiten naar de geschiedbronnen van Dokkum.
Gaarne willen we dan ook aan het slot de samensteller en de archiefinspectie van Friesland complimenteren met de voltooiing van deze arbeid
en het gemeentebestuur van Dokkum gelukwensen met het bezit van deze,
van een aardige band voorziene, inventaris.
j poRMSMA
w
Grafschriften tussen Flie en Lauwers. IV. D. J. van der Meer:
Menaldumadeel. Leeuwarden, 1959.
Opnieuw is een deel van de „Friesche Grafschriften" verschenen. De thans
uitgekomen beschrijving spant werkelijk de kroon van het tot dusverre gepubliceerde. Men moet grote bewondering hebben voor de wijze, waarop de
schrijver, zij het, als in vorige gevallen met volle ondersteuning van de zeer
deskundige Commissie van Redactie, thans dit compilatiewerk betreffende
de gemeente Menaldumadeel heeft voltooid. Niet alleen dat de tekst uiterst
verzorgd is, ook de illustraties zijn voortreffelijk, zowel in keuze als in uitvoering.
Op de meest onwaarschijnlijke plaatsen komen de oude grafstenen en
derzelver fragmenten soms terecht en de samensteller (met de zijnen) heeft
alleen al in het bijeengaren van de gegevens, die tot dit boek geleid hebben,
een prachtig speurderswerk verricht.
D e teksten zijn steeds zo zuiver weergegeven als de strengste archaeloog
maar verlangen kan, terwijl de heraldische omschrijvingen in één woord
perfect te noemen zijn. Alleen de weergave van kunstwaarde of artistieke
betekenis van de op dit punt belangrijke objecten bleef onder de maat. Doch
dit laatste gebrek werd in zoverre veelal gecompenseerd door de omstandigheid, dat de meeste zerken, welke van stijl getuigen en van kunsthistorische
betekenis geacht moeten worden, ons desondanks voor de geest staan, aangezien zij ons „ad oculos" gedemonstreerd worden door de scherpst denkbare
fotografische afbeeldingen. — E n dan moge ik hierbij nog aanstippen, dat
vertalingen van Latijnse teksten in een wetenschappelijk werk als het onderhavige gerust gemist kunnen worden.
D e verschijning-in-tempo van de respectievelijke delen van dit boek is
zeker niet recht evenredig aan de belangstelling, die ervoor bestaat. De
publicatie gaat traag, immers de eerste aflevering kwam reeds in 1950 uit
en velen moeten nog volgen. Toch is er periculum in mora! Een verschijning
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over een lange reeks van jaren kan de belangstelling doen verflauwen en
de uniformiteit van het werk schaden. Degenen, die zich thans met de
beschrijving belast hebben, zijn kennelijk met een „feu sacré" bezield, maar
kan men zulks ook in de toekomst verwachten, vooral, wanneer eenmaal
de belangrijkste, meest interessante gemeenten een beurt zullen hebben
gehad? Een vierde bezwaar geldt de monumentenzorg. Zorg voor de monumenten uit de onderwerpelijke categorie kan eigenlijk alleen bestaan, wanneer
een beschrijving is vooraf gegaan. Uit ervaring is ons allen bekend hoezeer
in dezen de destructieve krachten juist onder invloed van de grote welvaart
in de provincie Friesland werkzaam zijn. Een snellere verschijning van deze
serie „Grafschriften" kan daarom in de toekomst er stellig toe bijdragen,
dat onmacht, onachtzaamheid en vooral onkunde minder vat op onze toch
zo belangrijke „stenen charters" zullen verkrijgen.
j BELON'JE
Alkmaar, februari 1960.
T. Huitema, Het ontstaan van de terpen in het noorden van
ons land en het opslïbhen van het zeekleigebied waarin men
de terpen aantreft. Mededelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, Nieuwe
Reeks, Deel 2 1 , No. 10, Amsterdam 1958.
Het is niet de eerste maal, dat de thans hoog bejaarde heer Huitema
zijn opvattingen over het ontstaan der Friese terpen met de pen heeft verbreid en verdedigd. Het zal hem ongetwijfeld voldoening hebben verschaft,
ten slotte zelfs een instelling als de Koninklijke Akademie bereid te hebben
gevonden, hem gelegenheid te geven zijn inzichten te verbreiden.
Toch vraagt men zich af of de wijze, waarop de Koninklijke Akademie
haar belangstelling voor dit ongetwijfeld talrijke Nederlanders interesserende
onderwerp heeft laten blijken, wel gelukkig is geweest. De vaderlandse
oudheidkunde moge in sommiger ogen nog steeds doorgaan voor een
wetenschap der analfabeten, het is er niettemin verre van dat het mogelijk
zou zijn een waarlijk wetenschappelijke verhandeling op vermeld gebied te
schrijven zonder zich van een uitvoerige bronvermelding te bedienen. Van
een zodanige verwijzing heeft de heer Huitema zich nu volkomen onthouden,
waardoor degene, die zich geroepen mocht voelen de uitspraken van deze
auteur aan te vechten, zich voor bizondere moeilijkheden geplaatst ziet.
Een tweede kenmerk van schrijvers betoogtrant is diens vaardigheid, bij
vorige polemieken tegen hem in 't geding gebrachte argumenten tot nieuwe
werpschichten om te smeden, waardoor de indruk van een belezenheid wordt
gewekt, welke in werkelijkheid niet de zijne is.
De heer Huitema heeft de kern van zijn beweringen in vier stellingen
samengevat, welke wij hier ongewijzigd overnemen:
„ 1 . De terpen zijn niet onstaan door opzettelijke ophoging ineens of
van woonlaag tot woonlaag: met mensenhanden, zoals algemeen wordt
beweerd.
2. Het terpenland is oud kwelderland, door de zee aan- en opgeslibd,
dat in de eerste eeuwen van de eigenlijke terpentijd zelden of nooit, en
zeker nooit diep, door zeewater is overstroomd.
3. De terpen zijn ontstaan door een langdurig verblijf van mensen en
veen op steeds dezelfde plaats, waar as, mest en afval nimmer werden
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weggevoerd. Daarbij zijn vaak zoden en grond gebruikt om de plaats
bewoonbaar te houden of om die opnieuw bewoonbaar te maken waar die
bulterig of drassig was geworden.
4. Het bewoonbaar houden van terpen heeft er wel toe geleid, dat deze
niet enkel uit mest, as en afval, maar ook voor een groot percentage uit
klei bestaan.
Het in de loop van enige eeuwen telkens verwerken van wat klei en
zoden rechtvaardigt allerminst de bewering, dat de terpen zijn opgeworpen,
te minder omdat aan opwerpen de opvatting wordt verbonden, dat de
terpen het product zijn van bovenmenselijke arbeid, die eerbied en bewondering afdwingt."
De heer Huitema richt deze stellingen tegen „de terpenarchaeologen",
wier overtuiging het steeds geweest zou zijn dat de kwelderbewoners,
zolang deze de kunst der bedijking niet verstonden, zich met het opwerpen
van terpen onledig hadden gehouden vanaf het ogenblik, dat zij zich op
de vruchtbare, doch ongewisse kwelders hadden gewaagd.
Wij zouden hiertegen in willen brengen, dat deze voorstelling van zaken
wel een sterk vertekend beeld der onderhavige literatuur geeft. Men is
immers reeds lang tot conclusie gekomen, dat iedere kweldernederzetting,
ongeacht het tijdstip van aanvang, begint met een „Flachsiedlung". Ter
opheffing der plaatselijke drasheid pleegt men daarbij alras over te gaan
tot het opstapelen van zoden, waarbij geenszins meteen reeds aan stormvloeden of andere periodieke bedreigingen behoeft te denken. Geregelde
overstromingen zouden trouwens ook slecht te rijmen vallen met de veehouderij, welke de grondslag van het bestaan vormde. De heer Huitema
wil hier deuren openen, welke bereids open stonden.
Voorts heeft hij er zich onvoldoende rekenschap van gegeven, dat de
gemiddelde vloedhoogte aan de Friese kust de eeuwen door een stijging
heeft vertoond. Ten gevolge hiervan pleegt de „zool" van een terp hoger
te liggen naarmate de bewoning der onderhavige nederzetting later aanving.
Uiteraard laten wij hier de soms aanzienlijke daling ten gevolge van inklinking, zoals deze in bepaalde streken wegens het voorkomen van veenlagen in de ondergrond is opgetreden, buiten beschouwing.
De hoogte van een terpzooi wordt immers bepaald door de hoogte van
de rijpe kwelder op het moment, dat de mens zich hier met zijn levende
have een bestaan kwam zoeken, terwijl de kwelderhoogte weer een functie
is van de gemiddelde vloedhoogte gedurende het tijdperk van opwas.
Het aldus optredende verschil in terpzoolhoogten strekt zich over een
periode van ruim 1000 jaar uit en bedraagt minstens 90 cm. D e bewoners
van oude nederzettingen zagen zich derhalve na verloop van tijd genoodzaakt hun woonsteden op te hogen, terwijl zulks elders, waar het nederzettingen op jongere kwelders betrof, niet behoefde te geschieden. Voorzover in deze noodzaak niet reeds werd voorzien door de opeenhopingen
van stalmest — deze had slechts waarde als brandstof — en wat verder maar
aan afvalstoffen in- of rond de hoeven werd neergeworpen, moest van
kwelderzoden of kleispitten gebruik worden gemaakt. Vele terpprofielen
hebben in deze een duidelijke taal gesproken, n'en deplaise Huitema's
beweringen. Het groeiproces nam echter eeuwen in beslag, zodat het een
overdreven voorstelling van zaken is, aan koortsachtig zwoegende lieden te
denken.
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Een breed voorland van zandbanken en wadden scheidde de destijds
bewoonde kwelders, welke slechts een gedeelte uitmaakten van het thans
bedijkte zeekleigebied, van de open kust. Hierdoor kwamen algehele overstromingen zelden voor, doch dit neemt niet weg, dat het zoute water door
een netwerk van kreken en prielen bij iedere vloed diep het land binnendrong en dit voortdurend brak hield. Rampen bleven nu en dan bepaald
niet uit. Als bewijzen daarvan kunnen de niet of nauwelijks verhoogde, op
een bepaald ogenblik verlaten en vervolgens onder zeeslik bedolven nederzettingen gelden, die sinds de laatste jaren in toenemende mate bij allerhande
graafwerken temidden der terpen zijn ontdekt.
Daarnaast spreken ook vele kleinere woonheuvels hun taal, daar het hier
gemeenlijk terpen betreft welke eveneens moesten worden opgegeven.
Terwijl overslibde „Flachsiedlungen" tot alle perioden der terpencultuur
kunnen behoren ligt de caesuur tussen de verlaten, kleinere terpen en de
voortdurend bewoond gebleven grotere broeders omstreeks de wende der
4de en 5de eeuw na Chr.
Luchtig wuift Huitema de bevindingen betreffende de Dokkumer stadsterp weg. Toch heeft hier de spade in 1954 de juistheid bewezen van
Willibald's kenschetsing van het Friese kustgebied ten tijd van Bonifatius'
optreden: een land, geheel door vloeden verzilt, waar het raadzaam was
huizen en kerken op heuvels te bouwen en de drinkwatervoorziening de
nodige moeilijkheden opleverde.
Huitema moge dan schrijven, dat hij in de terpen nimmer drinkwatervijvers heeft opgemerkt en dat deze evenmin, al dan niet omkaad, nodig
waren, omdat het water in de vaarten en sloten allerwege zoet was, op
de oudste kadastrale minuutplannen staat menige „dobbe", juist op de kruin
van een wierde aangegeven. In de dorpsterp van Achlum valt een dergelijke
„dobbe" nog altijd te aanschouwen, terwijl er in Fivelgo drie van deze
oude terpvijvers overbleven. Begeeft men zich over de Eems in de Krummhörn, zo blijken daar alle terpdorpen nog over hooggelegen „dobben" te
beschikken, vaak meer dan één zelfs. Uit de terponderzoekingen blijkt, dat
deze voorzieningen niet uit de laatste eeuwen dateren, zo men dit mocht
veronderstellen. Het onderzoek van plantenresten in-, onder- en rondom de
terpen heeft bovendien bewezen, dat de vegetatie vóór de bedijkingen een
brak milieu weerspiegelde. Onbedreigd door de zee heeft de terpbewoner
zich nimmer gevoeld. Vandaar dan ook, dat de aftocht naar de polders
eerst begint als men zich werkelijk op de zeeweringen durft te verlaten,
dat wil zeggen sinds de 11de-, doch vooral de 12de eeuw. Maar ook dan
bouwt men de hoeven nog op duidelijk waarneembare, verhoogde steden,
zowel met het oog op dijkdoorbraken als overlast van het binnenwater, welks
afstroming men bij langdurige regenval niet in de hand hield. Toestanden,
welke tot in onze eeuw in Frieslands „lege midden" gehandhaafd bleven.
Tenslotte een enkel woord over de buitensporige hoogte van sommige
onzer grootste wierden, door Huitema mede als bewijs aangaande d e ongerijmdheid der opzettelijke terpophogingen aangevoerd. Terphoogten van
4—6 meter boven N.A.P. zijn bij vele dorps- en stadsterpen inderdaad geen
uitzondering en als men weet, dat de hoogste, ooit gemeten vloedhoogte
aan de Friese kust 3.95 m boven N.A.P. bedraagt, waarop de tegenwoordige
dijken maar amper, de middeleeuwse in geen geval ooit berekend waren,
ligt het voor de hand de slotsom te trekken, dat vermelde terphoogten
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onmogelijk iets met barre noodzaak te maken kunnen hebben gehad. Er
zijn zelfs terpen, welker kruin nog hoger reikt: Dokkum haalt bijna de
7 meter, Hogebeintum overtreft zelfs de 8 meter boven N.A.P.
Leerzaam is in dit geval ook weer Dokkum. Hier bleek immers de uit
zoden opgeworpen „tumulus", bestemd Bonifatius' gedachteniskerk tot voetstuk te dienen, de noordelijke uitbreiding van de in 754 reeds bestaande
Dokkumer stadsterp te vormen. Kan nu deze „tumulus" nimmer hoger
hebben gereikt dan 4.5 m boven N.A.P., de eigenlijke stadsterp brengt het
thans tot 6.80 m ! Het verschil schrijven wij gaarne, met de heer Huitema,
op de rekening der onopzettelijke aanstortingen met huisvuil, bouwpuin,
koemest enzovoorts. Sinds het jaar 754 zouden er per slot nog de nodige
eeuwen verstrijken eer de burgerij op andere wijze van haar overtolligheden
kon worden verlost.
Maar de 4.5 m van de „tumulus" zijn en blijven voor ons het minimum
dat in de 8ste eeuw als marge voor een betrekkelijke veiligheid werd aangehouden. Een gevoelen, dat bovendien bevestigd wordt door de bevindingen van het onderzoek in de stadsterp te Emden, waar het opzettelijke
element niet minder van het onopzettelijke te onderscheiden viel en in menig
opzicht paralellen met Dokkum te trekken zijn.
Wij verbeelden ons geenszins de heer Huitema van ons gelijk te hebben
kunnen overtuigen. Evenmin is het zo, dat de terpen al hun geheimen
hebben moeten afstaan. Maar de voorstelling, welke de heer Huitema zich
van het leven der terpbewoners heeft gevormd, druist wel zo tegen de
op grond van jarenlange ervaringen verkregen inzichten der Nederlandse en
Duitse terpenonderzoekers in, dat zij niet onweersproken mag blijven.
H. H.

J. J. Kalma. Naamlijst der Friese Hervormde
Predikanten
(1880—1959). Uitgegeven door het Fries Genootschap van
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Leeuwarden, offsetdruk
Fedde Dijkstra 1959. 165 x 2 1 cm. 153 + (3) blz. + 1 blad
addenda.
In 1886 verscheen door de zorgen van het Fries Genootschap in twee
delen de Naamlijst van Friesche Predikanten van ds. T. A. Romein en in
1892 gaf Dr. S. D. van Veen hierop een reeks aanvullingen. Nu, na ruim
70 jaar, is dan een vervolgdeeltje verschenen, op de summiere wijze, waarop
in Romein de predikanten van de laatste halve eeuw al waren bijgevoegd,
nochtans met die uitbreiding, dat vorige en latere standplaatsen en het jaar
van het proponentsexamen worden vermeld, alsmede de door evangelisaties
beroepen geestelijken.
In afwijking van Romein, zijn de gemeenten, waarvan enige statistieke
en bibliografische gegevens worden vermeld, niet per classis, doch in één
reeks, alfabetisch gerangschikt en voorafgegaan door een korte inleiding,
waarin naar enige algemene literatuur over de dorpen en kerken wordt
verwezen. De predikanten zelve worden minder uitvoerig bedacht. Niet
slechts moesten, om begrijpelijke redenen, alle personalia achterwege blijven,
maar ook hun voornamen blijven ons onthouden, en wie in de couranten
naar nadere gegevens zou willen zoeken, mist node de data van beroep,
intrede ete. en zal hiertoe zijn toevlucht moeten blijven nemen tot de lijvige
delen van Van Alphen's Kerkelijke Handboek, waarvan de raadpleging voor
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Friesland juist overbodig had kunnen worden. Misschien had in de inleiding
ook verwezen kunnen worden naar de verzameling predikantenpersonalia van
de Zuid-Hollandse sneuper W. M C. Regt, die in het Centraal Bureau voor
Genealogie in Den Haag wordt bewaard.
Het nuttige boekje, dat de auteur veel werk moet hebben gekost, besluit
met een lexicografisch naamregister, waarbij alle dubbele namen (c.q. ook
tegen beter weten in, zoals uitdrukkelijk wordt gezegd) naar het voorbeeld
der studentenalmanakken op de laatste naam worden geplaatst, wat in de
overgrote massa ook inderdaad de hoofdnaam is. Alleen vraag ik mij af,
of een naam als Klein Wassink wel als een dubbele moet worden beschouwd
en niet als één geheel.
Het zou nuttig zijn, als ook van de Mennisten en de verschillende, in de
19e eeuw uit de Hervormde Kerk ontsproten kerkformaties een dergelijk
overzicht zou verschijnen.
L
Dr. Günther Möhlmann, Norder Annalen, Aufzeichnungen aus
dem Dominikanerkloster in Norden 1271—1530; Quellen zur
Geschichte Ostfrieslands herausgegeben von der Ostfriesischen
Landschaft in Verbindung mit dem Niedersächsischen Staatsarchiv in Aurich, Bnd II, Aurich, 1959, 104 blz., 3 ill.
D e u i t g a v e . Wanneer een buitenstaander met de routine van wie
met boeken pleegt om te gaan dit geschrift in handen neemt, dan zal hij
door niets bijzonder gefrappeerd worden. Toch heeft dit boek ons sterk
geboeid. D e lezing van voorwoord en inleiding maakt duidelijk, dat er in
Oost-Friesland meer belangstelling bestaat voor de 25 bladzijden kwarto
van een vroeg zestiende eeuws afschrift met wat jaarberichten uit een
kroniekje, dat tussen 1450 en 1475 ontstaan zou zijn, dan gewoon is. De
reden hiervan is ongetwijfeld, dat de Oostfriezen in deze Norder Annalen,
ook wel Chronicon minus Nordanum genoemd, een pover overblijfsel zien
van een rijker, maar verloren Chronicon majus Nordanum. Waarom men
er tenslotte 84 jaar over heeft moeten doen ons deze luttele bladzijden te
bezorgen, vermoedelijk door Broeder Gerrit von Norden, een dominicaan uit
het klooster ter plaatse, afgeschreven, is een affaire, waaruit iets te leren
valt, nl. dat men bij uitgaven van wetenschappelijke geschriften niet altijd
het onderste uit de kan moet willen hebben. Onze collega Möhlman, de
Staatsarchivdirektor in Aurich, begint niet ten onrechte zijn inleiding met
„Ueber der Herausgabe der Norder Annalen hat ein Unstern gewaltet".
In 1875 kwamen deze „Annalen", eenmaal door een Eggerik Beninga,
E. F. von Wicht en Ubbo Emmius benut, maar daarna spoorloos, weer voor
de dag. De gelukkige vinder was niemand minder dan de later bekende
Grotefend, de man van de driedelige Zeitrechnung (grote Grotefend) en van
het Taschenbuch der Zeitrechnung (kleine Grotefend). Dr. Pannenborg zou
de uitgever worden en bewerkte de tekst voor het Emder Jahrbuch. Hij
hechtte waarde aan het verhaal, dat de Staatsarchivar Sauer, die intussen
was opgetreden, nog meer bronnen had, die deze tezamen zou uitgeven.
Sauer verdween van het toneel en Pannenborg verschijnt weer, later opgevolgd door Ritter, Sello, Lübbing en Cremer. Al deze uitgevers-in-spe
maakten afschriften, maar een editie kwam er niet, omdat men zich voorstelde een „kritische" uitgave met alle parallel-teksten uit Beninga, Von
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Wicht, Emmius, oostfriese, oldenburgse en nederlandse kronieken te geven
om zodoende ten dele het verloren Chronicon majus Nordanum te reconstrueren. Bijna vermakelijk is het te zien, dat men bij alle edities in voorbereiding het wegens de oorlog opgeborgen handschrift moest uitgeven naar
een fotocopie, omdat het manuscript intussen verdwenen was! Dit ziende
prijzen wij persoonlijk het wijze beleid van de leden van ons Fries Genootschap uit de vorige eeuw, die soms in onze ogen niet al te kritische, maar
tot op heden toe bruikbare teksten hebben weten uit te geven.
De hier besproken editie komt mij voor aan speciale eisen te voldoen.
Vooral de oplossing om latijnse tekst en duitse vertaling naast elkaar te
plaatsen, waarbij in de bewerking — vertaling is dit niet steeds te noemen —
de opgeloste data en eventuele correcties zijn verwerkt, terwijl de tekst
ongecorrigeerd wordt gegeven, maakt, dat men minder verbeteringen in
noten behoeft onder te brengen. Naast de vertaling staat een uitgebreid
commentaar. Behalve enkele foutgespelde initialen valt het op, dat voor de
Kronieken van Wittewierum door E m o en Menko de vertaling is gebruikt
in plaats van de latijnse tekst van Feith en Acker Stratingh.
D e t e k s t . Voor Westerlauwers Friesland is deze slechts op enkele
plaatsen van belang. De strijd van de Hollandse graven tegen Friesland
wordt genoemd, waarbij de kroniek juist niet bijster gelukkig in zijn plaatsing
van personen en jaartal is. Hij verwart in één bericht graaf Willem II met
graaf Willem IV, prijst Froissart en de Franse geschiedschrijvers en sneert
op de Duitse geschiedschrijvers, — overigens eveneens op foutieve gronden, —
maar redt tenminste deze wijsheid uit het verloren Chronicon majus, dat de
geschiedschrijvers bij hun arbeid gevoelens van haat zowel als van vriendschap buitengesloten moeten houden. Intussen wordt niettemin duidelijk, hoe
onmogelijk die opgave is gezien de sympathiebetuiging „in miseros Frisios".
D e slag bij Warns blijkt, ofschoon slecht gesitueerd, toch wel — getuige
de ook geciteerde Froissart — indruk te hebben gemaakt zelfs in een kroniek,
die niet schittert door een overvloed van enjambementen naar Westerlauwers
Friesland. Uiteraard spelen wel Groningen en de Ommelanden in deze
Annalen een behoorlijke rol.
Het is misschien nuttig voor onze lezers de passage over de slag bij Warns
met vertaling en het commentaar van Möhlmann over te nemen, om dusdoende tevens een proeve van de wijze van bewerking te laten zien.
Anno 1344 Wilhelmus, Hollandiae
comes, ac a principibus electoribus
in Coesarem (!) electus ac Romano
imperio potitus (!) 21 ) in vigilia Cosmae ac Damiani caesus est a Frisiis,
et exercitus ejus maximus ac fortissimus occidione occisus; atque ad hunc
modum poena illa, quam in miseros
Frisios constituere voluit, in ipsum
conversa est ac peccata suae pravae

1344 (1345) wurde Graf Wilhelm
von Holland, der von den Kurfürsten
zum Kaiser gewählt worden war und
das Reich in Besitz genommen hatte,
von den Friesen erschlagen, und sein
grosses und tapferes Heer wurde
völlig aufgerieben. So wandte sich
die Strafe, die er den unglücklichen
Friesen auferlegen wollte, gegen ihn
selbst, und er büsste die Sünde

21) Verwechslung Graf Wühelms IV, mit dem 1248 zum deutschen König (Gegenkönig Friedrichs II) gewählten Grafen Wilhelm II von Holland, der 1256 bei Hoogwoud
in Westfriesland von den Friesen erschlagen wurde. Wilhelm IV fiel ebenfalls im Kampf
gegen die Friesen bei Staveren, und zwar am 26. September 1345 (nicht 1344). Emmius,
der die Verwechslung bereits erkannt hatte, bemerkt am Rand der Annalen: „Is non
fuit Wilhelmus imperator sed IIII eius nominis, Wilhelmi imperatoris e sorore abnepos,
ex Hannonia familia" = aus dem Geschlecht der Grafen von Hennegau.
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ac impotentis ambitionis luit. Quanta
autem illa victoria fuerit nostrorum.
Satis facunde ac luculenter Frossardus 2 2 ) ac reliqui Gallici historiographi
celebrarunt monumentis annalium
suorum, cum interim Germanici historici eam pugnam et bellum sat
frigide immo vero falso maligneque
memoriae prodant ac perscribant.
Atqui in conscribenda historia rerum
gestarum scriptores ab odio et amicitia reliquisque affectibus vacuos
esse decebat.

seines stolzen und ohnmächtigen
Ehrgeizes. So gross war der Sieg der
Unseren. Mit vielen und gewichtigen
Worten f eierten ihn Froissart und
die übrigen fransösischen Geschichtsschreiber in den Denkmälern ihrer
Annalen, während die deutschen
Historiker diese Schlacht und diesen
Krieg sehr kühl, ja mit bösartiger
Falschheit dem Gedächtnis überliefern und beschreiben. Gleichwohl
ziemte es sich aber für die Geschichtsschreiber beim Niederschreiben der
geschichtlichen Ereignisse, von Hass
und Freundschaft und anderen Gefühlen frei zu sein.

De uitgave der Norder Annalen kan de bewerker, die blijkbaar een
gelukkiger gesternte bezit dan velen zijner voorgangers, tot voldoening
strekken.
M. P. VAN BUIJTENEN.

P. Gerbenzon, Excerpta Legum. Onderzoekingen betreffende
enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende eeuw; proefschrift
Groningen 1956; Groningen-Djakarta, J. B. Wolters, 1956,
478 p. (La conclusion et la table des matières ont été traduites
en francais, pp. 3 9 5 - 4 1 2 et 472-478.)
Dès 1574, 1'historien et juriste frison Suffridus Petrus remarque dans son
Oratio de Praestantia Legvm Romanarvm. . . (Anvers, 1574, p. 5), que
1'amour porté à l'Empire par les états de Frise explique que les juridictions
frisonnes observent avec plus de rigueur et de sincérité que les autres les
lois romaines. Il n'existe pas ou presque pas en Frise, poursuit-il, de lois
locales dérogeant au droit romain si bien que Ie droit appliqué dans les
prétoires se confond en pratique avec celui qu'enseignent les Universités.
Les auteurs des 17e et 18e siècles partagent sans réserve 1'admiration de
Suffridus pour Ie droit romain. Cette glorification outrancière du droit romain,
22
) Der französisch-burgundische Geschichtsschreiber Jean Froissart (1337 bis 1410)
behandelt in seinem grossen Werk: „Chroniques de France, d'Angleterre, d'Ecosse,
d'Espagne, de Bretagne" die Zeit von 1326—1400. lm Kapitel CCL beschreibt er den
Feldzug Wilhelms IV gegen die Friesen mit folgenden Worten: ,,Mais il ne lui en chey
(arriva) mie bien, ni à ceux, qui furent ce voyage avec lui; dont ce fut dommage, car
il demeura, et grand'foison de bons chevaliers et écuyers: Dieu en ait les âmes!" Von
einer Parteinahme für die Friesen und gegen den Grafen kann also keine Rede sein.
Wie der Annalist bzw. der Verfasser seiner Vorlage Wilhelm IV. mit Wilhelm II.
(dem deutschen König Wilhelm) verwechselt, so irrt er sich auch in Bezug auf Froissart,
der ihm wohl nur dem Namen nach bekannt war. Die unterschiedliche Stellungnahme
französischer und deutscher Historiker bezieht sich wahrscheinlich auf das Ereignis von
1256 (s. vorige Anm.), denn es ist naheliegend, dass die französischen Gegner des
deutschen Königs einen Sieg der Friesen über ihn im Gegensatz zu seinen deutschen
Anhängern positiv werten.
Die sich anschliessende Bemerkung über die Pflicht des Historikers zur Objektivität
passt überhaupt nicht zu dem sich im allgemeinen auf sehr knappe Formulierungen
beschränkenden Stil des Annalisten; sie ist neben einer weiteren Stelle am Ende des
Jahres 1514 die einzige subjektive Aussemilg, die dieser aus dem verlorenen Chronicon
Nordanum übergenommen hat.
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due à des arrière-pensées „humanistes" et „nationalistes", provoque une
réaction inévitable. Celle-ci se produit à la fin du 18e siècle à Finstigation
de 1'illustre société Pro Excolendo Jure Patrio * de Groningue. Le maître à
penser de cette société, le célèbre théoricien du droit naturel Frederik Adolf
van der Marck, soutient qu'on ne saurait interprater un système juridique
par un autre mais qu'il faut 1'expliquer en principe par lui-même ou par
ses antécédents directs. Pour combler les lacunes on ne doit recourir qu'au
droit naturel, base commune à tous les systèmes juridiques. „En principe
donc, le droit groningois ne peut être interprété qu'à partir du droit
groningois — évectuellement plus ancien —" (p. 4).
Se proposant un but pratique les membres de Pro Excolendo rassemblent
de vieux manuscrits juridiques provenant de la ville et la province de
Groningue ainsi que des régions voisines. Les éditions de textes extraits de
ces manuscrits alternent dans les publications de la société avec les études
traitant de questions posées par les coutumiers en vigueur; pour expliquer
les dispostions de ces coutumiers les anciens textes peuvent, de Favis de
Van der Marck et de son école, fournir des indications valables. Quant aux
renvois au droit romain ils les considèrent comme des renvois au droit
naturel, le droit romain passant depuis des temps immémoriaux pour la
source par excellence du droit naturel. La position rien moins que romanisante du groupe de Pro Excolendo a conduit à une mise en valeur presque
exclusive du droit indigène le plus ancien lequel a fort peu subi 1'influence
romaine. C'est surtout S. H. van Idsinga qui, au sein de Pro Excolendo,
s'est occupé des problèmes de la réception du droit romain en Frise. Dans
ses „Réflexions sur le point de savoir si le droit romain a été introduit en
Frise par les ducs de Saxe et Charles-Quint", 2 il affirme que les concepts
de keizerrecht
(droit impérial) et romeins recht (droit romain) ne se
recouvrent pas. Il déplore que le droit romain ait reçu en 1723 force legale
subsidiaire en Frise; auparavant il n'était question selon lui que de droit
impérial et de lois impériales, en général analogues au droit et aux lois des
Empereurs allemands mais contenant aussi quelque peu de droit romain.
Il attribue la réception en Frise surtout aux juristes de la Cour de justice
de Leeuwarden qui, ce faisant, agissaient au mépris de la volonté du
législateur.
Il n'est point d'opinion commune sur Fépoque de la réception du droit
romain en Frise ni sur la maniere dont elle s'est produite. Pour Van Apeldoorn il régnait en Frise dès le 13e siècle une „conviction juridique
dominante" qui conférait force obligatoire au droit romain; M. Feenstra,
par contre n'admet pas que cette conviction ait prévalu même au 16e siècle.
Tous deux s'accordent malgré tout sur les deux facteurs principaux de la
réception: 1) la grande influence du clergé; 2) la désintégration du droit
local au déclin du 14e et tout au long du 15e siècle.
M. Gerbenzon avait au départ projeté de définir les relations entre la
1

Cette société vit toujours. C'est la plus ancienne des sociétés d'histoire du droit qui
fonctionnent encore à 1'heure présente.
2 Les Réflexions (encore manuscrites) de Van Idsinga ont été récemment étudiées par
M. Feenstra (Keizerrecht en Romeins recht in Friesland, in Verslagen en Mededeelingen
der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandsche recht, deel XI,
No. 1, Utrecht, 1954, pp. 177-252). Au fol. 88 (cité par M.F. p. 188, n. 49), Van
Idsinga donne 1'opinion de Hesscl van Sminia pour qui „on eût mieux fait en Frise de
flanquer le Corpus luris au feu . ."
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Jurisprudentia Frisica,3 Ie codex Roorda é et les textes des codices vieuxfrisons Aysma5 et Parisiensis.6 Il devait aussi comparer ces manuscrits à
leurs homologues originaires des Ommelanden. Il s'était en outre proposé
d'en rechercher les sources et d'établir les liens existant avec la pratique.
L'ensemble était destiné à servir d'introduction à 1'édition des codices vieuxfrisons Aysma CA), Roorda (R) et Parisiensis (P). A la tâche, la matière a
pris une telle ampleur que M.G. n'a pu traiter dans sa these que la moitié
du plan initial. Les rapports entre A,R et un certain nombre de mss.non
frisons des Ommelanden semblent plus étroits qu'entre eux et P. On rencontre à còté de P d'autres „extravagantes", adaptations assez libres de
textes du groupe principal. Lorqu'on examine les parentés entre les différents
mss. de ce groupe on distingue quatre rédactions, les unes représentées par
un, les autres par plusieurs codices. Chacune de ces rédactions constitue
une sorte d'„instantané" du texte qui s'est lentement développé au cours
d'une période assez longue. L'analyse de la première et de la deuxième
rédaction montre que les sources dans lesquelles 1'auteur a puisé se différencient assez nettement. Dans ces rédactions Ie texte porte avec raison
pour titre Excerpta Legum. La première rédaction forme en effet la collection de matériaux de 1'auteur, autrement dit son livre d'extraits. La
deuxième constitue aussi une collection de matériaux mais cette collection
s'est accrue d'extraits tirés de sources que n'utilise pas la première rédaction.
Après ces considérations de portee générale M.G. résumé ainsi Ie plan de
sa these: 1) description de tous les mss. gui appartiennent au groupe principal avec leur généalogie; 2) analyse des Excerpta Legum dans leur
première rédaction; 3) analyse des additions et des remaniements qui distinguent la deuxième rédaction de la première. Puis il nous avertit qu'il
remet à plus tard: a) 1'analyse de la troisième rédaction, la Jurisprudentia
Frisica (texte d'environ 1400 paragraphes accompagné d'une glose de 3 à
4 fois plus étendue); b) 1'examen de la façon dont la quatrième rédaction
est sortie de la deuxième; c) la comparaison des „extravagantes" avec Ie
groupe principal; d) la recherche de Finfluence de nos coutumiers sur la
pratique. Il précise toutefois qu'il est déjà possible de dégager certaines
conclusions et de porter un jugement sur les liens qui unissent la littérature
frisonne romano-canonique à la pratique.
*

+

*
Au 14e siècle, un canoniste mêle dans Ie coutumier appelé Rechten ende
Wilkoeren des fragments de droit frison dont Ie contenu ne s'oppose pas
à 1'esprit chrétien ni aux exigences de 1'heure, à des principes de droit
canon et à des prescriptions de théologie morale. Les régies étrangéres ne
sont pas traduites du latin telles quelles; elles subissent des remaniements
destinés à les adapter à 1'usage juridique frison. Ce coutumier connaît un
vif succes. Vers 1400, un autre canoniste en fait un résumé: il y passé sous
silence les survivances frisonnes et il Ie complete par la traduction d'un
3 éd. de M. Hettema, Leeuwarden, 1834—35, 3 vol.
4 Codex Roorda (1480/81?) dont la majeure partie (sans la glose) a été publiée par
M. Hettema dans la Jurisprudentia Frisica, cf. n. 3 ci-dessus.
5
Codex Aysma (fin du 15e siècle), inédit; édition de M. Gerbenzon en préparation.
6 Codex Parisiensis (c. 1500), éd. de M. Gerbenzon dans la collection des „Oudfriese
taal- en rechtsbronnen" de P. Sipma, IX, La Haye, 1954; cf. mon compte rendu dans
Etudes Germaniques VI (1956), pp. 3 7 5 - 7 6 .
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passage de la glose des Décrétales i.v. Exheredaret (X. 1, 24, 23), par un
précis de droit matrimonial et pénal et par des principes de théologie morale.
Ce coutumier, c'est l'Autentica riocht. L'auteur s'est efforcé d'y présenter
des extraits du droit savant de maniere à en permettre 1'application immédiate,
sans modification préalable, par les juridictions frisonnes.
U Autentica riocht obtient aussi un grand succes. (Il servira, avec d'autres
sources, de matériau à la Jurisprudentia Frisica. Celle-ci, qui prend naissance à la fin du 15e siècle, doit être considérée comme la compilation à
laquelle ont contribué tous les canonistes de 1'Ecole frisonne.) Non seulement
l'œuvre terminée nous a tété transmise mais nous connaissons sous deux
formes différentes la collection de matériaux dont s'est servi l'auteur. L e
codex Aysma nous a conservé la plus ancienne. Nous voyons fort bien ici
comment l'auteur a travaillé. Il a fait dépouiller des actes qui ont servi dans
des procédures romano-canoniques en Frise. De ces actes, il a surtout pris
les passages importants au point de vue juridique, c'est-à-dire ceux dans
Iesquels les parties exposent les arguments qui militent en leur faveur. Ces
arguments proviennent presque toujours du Corpus luris Canonici, rarement
du droit autochtone ou du droit romain. L'auteur couvre 37 pages de
fragments d'actes de procédure, puis rédige quelque chose de tout à fait
différent: un traite de procédure par-devant arbitres, exclusivement canonique. Le traite occupe 35 pages et il est suivi de 20 pages d'autres fragments
d'actes de procédure. Vient ensuite une adaptation de l'Autentica riocht et
des Rechten ende Wiîkoeren. A la page 132 commence un autre traite de
procédure, Ie Processus Judicii. Ce dernier, écrit en latin au 13e siècle (il
s'agit de ce qu'on est convenu d'appeler la Summa Antequam), est traduit
en frison au 14e siècle. Cette traduction s'est répandue en Frise occidentale
et oriëntale; le rédacteur de la Jurisprudentia Frisica 1'a également utilisée
dans sa collection de matériaux. Le codex Aysma se termine sur 35 pages
d'extraits d'actes de procédure mêlés à quelques articles puisés dans les
sources littéraires du droit.
La seconde forme de la collection de matériaux nous a été transmise
seulement dans une traduction en dialecte des Ommelanden. Ce qui existait
déjà dans la première forme a été poli et amélioré; on a ajouté, à la suite,
de nouveaux matériaux. D'abord, une longue série de fragments traduits
du texte et de la glose du Miroir de Saxe, 7 , fragments qui ne permettent,
hélas! pas de conclure à 1'existence d'une traduction frisonne exhaustive dudit
Miroir. Ensuite, encore et toujours des extraits d'actes de procédure émanant
des parties litigantes. Cette particularité revêt une énorme importance: elle
met, en effet, en lumière le fait qu'au 15e siècle on a, en Frise, diligente
des procédures romano-canoniques
et devant les juridictions ecclésiastiques,
et devant les tribunaux seculiers, et même en présence d'arbitres. Contrairement à ce qu'on attendrait si on se référait aux manuels de procédure
en usage au moyen âge ou aux habitudes en vigueur dans le diocese
d'Utrecht, les procédures en question se caractérisent par une forme tres
réduite qu'en droit judiciaire actuel on qualifierait de sommaire. Pourtant,
constate M.G. (p. 260), ces procédures sommaires ne semblent pas uniquement frisonnes: dans un proces entre 1'Abbé et le Couvent d'Egmond d'une
7

B. J. L. de Geer van Jutphaas a édité en 1S88 îa version néerlandaise du Miroir
de Saxe dans la lère série, vol. X (2 tomes) des „Werken der Vereeniging tot uitgaaf
der bronnen van liet oud-vaderlandsche recht".
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part, et Ie Seigneur d'Egmond d'autre part, proces qui se déroule autour
des années 1360 devant la curie d'Avigaon, Abbé et Couvent, après avoir
sollicité du Pape la permission de procéder sans formalisme, 8 recourent à
une procédure sommaire qui ressemble à celles utilisées en Frise 9 .
Dans la Jurisprudentia
Frisica, donc dans la rédaction définitive, la
quantité de matériaux qui se rencontrent dans les collections précédentes,
augmente encore de moitié environ; tout a, au surplus, été convenablement
systématisé. La Jurisprudentia constitue un tout bien ordonné qui aurait pu
rendre en Frise les mêmes services que Ie Miroir de Saxe en Allemagne
ou la Somme Rural de Boutillier en Belgique et dans Ie nord de la France
si Ie sort n'en avait décidé autrement.
Il restait à determiner Forigine de ces praticiens qui, après avoir mine
la tradition germanique du droit frison, ont marqué ce droit d'une nouvelle
empreinte chrétienne et Font mis en harmonie avec les exigences du droit
savant. Par une démonstration aussi mimitieuse qu'intelligente, M.G. prouve
que „les auteurs des Excerpta Legum (appartiennent) aux clercs seculiers
(du) sud-ouest de la Frise" (p. 400) et qu'ils ont travaillé de 1400 à 1480-81,
date de la rédaction de la Jurisprudentia Frisica. Il termine sa these sur la
remarque suivante que devront méditer les éditeurs du Nouveau Savigny:
„Si nous considérons la littérature juridique frisonne, les coutumiers influencés par Ie droit savant et la pratique juridique telle qu'elle se développe
au 15e siècle sous Finfluence de la littérature et des textes de droit, nous
devons parier . . . plutôt d'une „canonisation" que d'une „romanisation" du
droit en Frise" (p. 412).
*

•

*
Je tiens à dire en finissant Ie vif plaisir que j'ai éprouvé à lire et à
méditer eet ouvrage capital, écrit dans une langue claire et élégante. J'ai
eu Foccasion à Oxford, à Paris et aux Pays-Bas de me colleter avec quelquesunes des sources examinées par M.G. J'ai admiré sans réserve les qualités
indiscutables de codicologue, de paléographe et de philologue qu'il possède.
Mais ce n'est pas tout. L'immense acquis de ce jeune savant lui permet à
chaque pas de poser de nouveaux problèmes, d'en esquisser les Solutions et
de répondre par avance aux objections des historiens du droit les plus
scrupuleux. En rapprochant 1'expérience extraordinaire de 1'investigateur et
les si brillants résultats obtenus, j'ai pu vérifier cette règle d'or de la
recherche: „Le génie est une longue patience".
Simon KALIFA
P. Gerbenzon, Friese rechtstaal en vreemd recht. Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van
bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht op 3 maart 1958. Groningue,
J. B. Wolters, 1958, 24 p.
Nommé professeur de langue et littérature frisonnes à 1'Université royale
d'Utrecht, M. P. Gerbenzon prononçait le 3 mars 1958 sa leçon inaugurale
dont nous nous proposons de rendre compte ici. Le thème choisi „langue
8

„Verslagen en Mededeelingen der Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oudvaderlandsche recht", XI, No. 2, Utrecht, 1956, pp. 3 6 5 - 3 9 9 et spcialement, p. 372.
9 Ibid. p. 368 et n, 13 de cette même page.
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frisonne et droit étranger" pouvait sans doute paraître insolite puisqu'il
s'agissait d'une chaire de lettres; il se justifiait pourtant eu égard à la
nature essentiellement juridique des sources frisonnes. La connaissance de
Fhistoire du droit importe autant que celle de la philologie pour 1'étude de
1'ancienne langue frisonne: „Souvent, devait déclarer M. Gerbenzon, des
changements du droit causeront ou tout au moins occasionneront des
changements dans la langue juridique; Févolution du droit aura aussi des
répercussions dans Ie domaine de la langue" (p. 3).
Il entreprenait alors „de décrire quelles conséquences l'infiltration et la
réception du droit sacant (c.-à-d. des droits canon et romain) auront eu
pour la vieille langue juridique frisonne" (p. 3).
Au 13e siècle Ie droit en vigueur ne diffère pas dans ses grandes lignes
des autres droits d'origine germanique en usage dans les contrées voisines:
1'affinité existant au départ entre droit et religion apparaît encore nettement
dans les peines sacrales, les ordalies, les formules sacramentelles. Les liens
étroits qui unissent les membres des lignages contrastent par leur fermeté
avec 1'impuissance et Ie manque de cohésion d'un Etat qui se manifeste de
façon tres épisodique sous la forme d'une association assez inconsistante de
clans presque souverains. En plus de cette carence étatique, une autre
différence oppose la Frise aux régions environnantes: tandis qu'ailleurs la
féodalité envahit les rapports sociaux au point d'imprégner la vie juridique,
ici elle est réduite à sa plus simple expression et dès Ie 13e siècle il n'en
subsiste plus que des traces. Face au système féodal qui s'est instauré à
1'entour, les territoires frisons se sont transformés en ce que d'aucuns
qualifient de petites républiques paysannes.
Dans ces conditions comment s'opèrent d'abord „1'infiltration-ou pénétration-du droit canon et du droit romain, ensuite la réception-ou adoption
en bloc-du droit romain?" (p. 4).
En dehors des questions purement religieuses la jurisprudence ecclésiastique exerce une influence directe sur Ie droit et les devoirs des laïcs. Mais
cette influence, avant Ie 13e siècle, n'a pas 1'ampleur attendue: Ie droit
frison ne se christianise pas complètement, tant s'en faut. Les clercs, chargés
de 1'infléchir dans Ie sens chrétien, étaient pour la plupart des autochtones
imbus des traditions locales. Le droit romain avant Ie 13e siècle est à peu
prés inconnu. C'est à la dérobée, par le canal du droit canonique qu'il aura
à cette époque agi sur le droit frison. A partir du 13e siècle le droit canon
et dans une moindre mesure le droit romain pénètrent le droit frison.2
L'effet se produit d'abord de façon sporadique et s'intensifie de plus en
plus à la fin du 14e et au 15e siècle. Lorsque s'achève le 15e siècle Ie
droit en vigueur a pris une forte coloration romano-canonique et tranche
vilolemment sur celui des coutumiers germano-frisons encore qu'on continue
à assurer la transmission fidele de ces derniers. Au cours de la période
saxonne (1498—1515) le droit romain qui, avant, s'insinuait en quelque sorte
1
M. Gerbenzon borne son étude à la Frise de 1'ouest de la Lauwers, autrement dit
à 1'actuelle provincie néerlandaise de la Frise. L'influence des droits canon et romain
dans les Ommelanden i.e. dans la partie rurale de la provincie de Groningue et dans
la Frise oriëntale (allemande) n'a pas encore fait 1'obiet de recherches minutieuses.
Elle y a vraisemblablement été moins considérable que dans la Frise de 1'ouest de
la Lauwers.
2
Sur la réception voir F. Gerbenzon, Enkele nieuwe gegevens over de receptie van
het romeinse recht in Friesland, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXVII (1959), pp.
133—157 et 1'importante bibliographie citée, p. 133, n. 1.
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à 1'ombre du droit canonique passé désormais au premier plan. La Cour
de Frise applique à partir de 1499 Ie droit commun, lequel en pratique
se confond avec Ie droit romain, partout où une disposition expresse du
droit frison ne fournit pas une réglementation divergente. Vers 1510 les
basses juridietions suivront son exemple. E n 1542 les Coutumes dites de la
Cour qui rassemblent en 25 points Ie droit local montrent à quel point ce
droit est tombe en désuétude.
Parmi les modifications qu'apporte Ie droit savant il faut, entre autres,
signaler: 1) Ie passage de la procédure orale d'un formalisme strict à une
procédure écrite bien moins rigide; 2) Fintroduction du testament inconnu
jusqu'ici et dont la validité est subordonnée à des exigences de formes
empruntées au droit romano-canonique; 3) Ie remplacement des aspects
irrationnels, de la multiplicité des cas concrets de 1'ancien droit par les
normes rationnelles d'un droit de type dogmatique. D'autres changements
interviennent dans Ie style et Ie vocabulaire. M. Gerbenzon cite 1'étude
devenue classique de C. Borchling 3 sur la poésie et 1'humour dans Ie droit
frison et compare deux dispositions en vue d'illustrer la disparate entre
1'ancienne et la nouvelle maniere de définir la même infraction. L'attaque
en bande de la maison d'autrui, la plus haute „hemseldnge"-était ainsi
décrite: „Quiconque se rend avec un chapeau, un fanon brandi et une
bande armee illegale au manoir d'autrui et là brise portes et fenêtres,
serrures et verrou(s), mur(s) et piliers muraux, saccage la maison au point
que les murs pendent vers 1'intérieur et vers 1'extérieur et qu'un vent y
rencontre 1'autre: trois marcs" 4 . La voici maintenant d'après 1'article 141
du code pénal néerlandais: „1'exercice manifeste de violences avec une foule
rassemblée contre des personnes ou des biens".
Si Ie philologue Borchling ne découvre que de mauvais cotés à ce
bouleversement de la langue juridique il est excusable parce qu'il se place
au seul point de vue de 1'esthétique. Mais que dire de H. Fehr, 1'historien
du droit bien connu, qui écrit: „A partir du milieu du 16e siècle les choses
allèrent mal pour la langue juridique allemande °. Les juristes de formation
romaine et les traducteurs humanistes, sans aucune intelligence pour
1'essence et la beauté de la langue, 1'ont corrompue. Beaucoup
même
étaient disposes à faire de la langue juridique une langue ésotérique. Le
peuple, le noninitié, ne devait plus du tout la comprendre. Le juriste
s'élevant insolemment au-dessus du peuple était vraiment fier de parier et
d'écrire une langue que seule sa Corporation comprenait" 8 . Cette diatribe
n'innove point. Elle rappelle le fameux brocard „Juristen, böse Christen"
et, mutatis mutandis, le jus summum saepe summa malitia de T é r e n c e 7
ou le jus summum saepe summa injuria de Cicéron 8 . C'est dire que cette
querelle appartient à tous les pays et à toutes les époques et qu'elle
subsistera aussi longtemps que 1'intérêt primera le devoir et que la justice
prévaudra sur la charité.
3 Poesie und Humor im friesischen Recht, Abhandlungen und Vortrage zur Geschichte
Ostfrieslands, X, Aurich, 1908.
4
Traduit d'après le texte édité par K. Fokkema, De tweede Emsinger codex, La Have,
1953, section III, p. 28, alin. 164.
5 Encore un emploi abusif du mot alïemand pour germaniqtte.
6 Die Dichtung im Recht, Berne (1936), p. 269; la phrase en italique a été soulignée
par Fehr.
7 Heautontimoroumenos,
796.
8 De officiis, 1, 10, 33.
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Or, dans Ie domaine qui nous occupe, peut-on vraiment parier de
malignité des juristes? Ceux-ci, Frisons de naissance, doivent avoir attendu
du droit savant quelque chose qu'ils ne trouvaient pas dans Ie leur. Us lui
ont donc fait nombre d'emprunts qui leur apparaissaient comme des perfectionnements d'autant plus souhaitables qu'il ne les leur imposait pas de
façon contraignante; tout au contraire ledit droit savant accordait une place
de choix à la „consuetudo", i.e. au droit indigène, à condition toutefois
qu'elle présentât un caractère raisonnable „rationabilis" indéniable.
Ces améliorations n'ont pas eu pour seule conséquence la substitution aux
formules colorées où fleurissaient 1'assonance et la métaphore, d'un langage
précis et tres prosaïque; elles ont aussi métamorphosé Ie lexique. L'alternative suivante s'offrait aux juris periti frisons lorsqu'ils se résolurent à prendre
à leur compte les termes exprimant les nouveaux concepts du droit savant:
ou bien les „naturaliser", ou bien les accueillir sous leur forme latine. Ils
pratiquèrent Tune et 1'autre solution. Tandis qu'au 13e, au 14e et au début
du 15e siècle ils se sont efforcés de s'en tenir Ie plus possible au vocabulaire
courant, ils ont ensuite travaillé par principe avec des mots d'emprunt.
M. Gerbenzon établit même une statistique fondée sur les chartes d'où se
dégagent les dominantes suivantes: 1) Dans les chartes de droit public les
mots d'emprunt juridiques atteignent un total en moyenne 3 fois plus élevé
que dans celles de droit privé de la même période. Cette disparité s'explique
par Ie fait que les rédacteurs des documents privés se servaient d'ordinaire
de modèles anciens, de formulaires qu'on ne modernisait qu'avec la plus
grande circonspection alors que les autres suivaient une inspiration personnelle et d'habitude plus moderne. 2) Avant 1'époque saxonne, soit avant
1498, les mots d'emprunt dans les chartes privées se rencontrent peu; dans
les chartes publiques ils deviennent plus nombreux entre 1450 et 1498.
Si on prend pour période de référence les années 1485 à 1497, on voit
pour les deux catégories d'actes les chiffres doubler de 1498 à 1509 9 ; dans
les actes privès ils quintuplent de 1510 à 1522 et septuplent de 1523 à 1534.
En résumé et mis à part un certain conservatisme dans les documents
privès: Ie nombre des mots d'emprunt augmente insensiblement de 1450
à 1498; après 1498 la progression soudain s'accélère; après 1'exercice du
pouvoir en Frise par Charles Quint aux environs de 1523, cette poussée
s'accentue encore.
Il existe bien une relation entre 1'irruption du droit savant el 1'accroissement du nombre des mots d'emprunt mais c'est une relation médiate.
La raison profonde réside ailleurs. Jusqu'au 15e siècle les juristes frisons
s'adressaient à un public de profanes — capitanei (ou chefs de coteries), curés
de campagne, paysans, qui en qualité de magistrats ou de paiseurs connaissaient de litiges — jugés d'emblée incapables de comprendre les termes
latins non traduits. A la fin d u 15e siècle on assiste à une maniere de
révolution: les juristes s'adressent désormais par-dessus la tête des laïques
à des specialistes du droit dont Ie nombre grossit vers 1500: secrétaires des
cités et des tribunaux, avocats, magistrats de formation universitaire et
paiseurs. La jurisprudence était ainsi devenue affaire d'experts. D'autre
part, après 1499, chaque scribe a la hantise des conseillers saxons, hollandais

9
Après 1509 les documents de droit public sont trop rares pour qu'on puisse en tenir
compte dans une statistique.

Wumkes.nl

206
et brabançons qui siègent à la Cour, cette Cour qui applique Ie droit
commun et statuera éventuellement sur Ie bien-fondé des clauses contenues
dans les chartes. Or ces savants conseillers savaient mieux Ie latin, voire Ie
néerlandais, que Ie frison i 0 .
Cette analyse déjà longue donne idee de la richesse extraordinaire d e ce
premier cours qui satisfait à la fois aux impératifs des philologues, des
historiens du droit et des sociologues.
Simon KALIFA.

10
Le droit savant n'est pas responsable de toutes les transformations subies à cette
époque par la langue juridique frisonne. Ainsi la décadence du frison comme langue
juridique,, son éviction par le néerlandais comme langue du droit et des chartes, ne
sont pas à imputer à l'infutration et à la réception; elles résultent d'xine „défrisation"
ou perte du caractère frison des organes supérieurs de 1'exécutif et du judiciaire qui
débute en 1499 et se combine avec la négligence des Frisons à défendre leur propre
langue. Dès le 15e siècle les Frisons emploient un néerlandais à coloratkm oriëntale
ou occidentale dans ïeurs rapports avec les Groningois et les Hollandais. A la Cour où
siègent queîques non-Frisons on ne se sert pas du frison. Les hauts fonctionnaires qui
sont à 1'origine de la ,,défrisation" ont aidé à la réception du droit romain en qualité
d'immigrés et non en tant que romanistes et ont contribué à 1'éviction du frison par le
néerlandais. La décadence du frison comme langue juridique aurait également eu lieu,
ceteris paribus, si la Cour au lieu de dire le droit en fonction du Corpus Juris Civilis
s'était référée au Miroir de Saxe ou à la Somme rural de Jean Boutiîîier, Sur la
défrisation cf. surtout; K. Fokkema, Het stadsfries, Assen, 1937, pp. 20—47; du même
auteur: Over de groei van de Friese taaibesef (leçon inaugurale à TUniversité libre
d'Amsterdam, 1949), Groningue, 1949, p. 12.

Wumkes.nl

