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Mr. P. C. J. A. BOELES 1873—1961 

Met vreugde heeft de Redactie van De Vrije Fries gebruik ge
maakt van de gelegenheid tot het opnemen van de bibliografie 
van wijlen Mr. P. C. J. A. Boeles, samengesteld door M. D. de 
Weerd. Waar echter een bibliografie slechts een gedeeltelijke 
afspiegeling vormt van iemands wetenschappelijke verdiensten, 
is aan Prof. Dr. W. Glasbergen gevraagd om Mr. Boeles te her
denken als archaeoloog, in de hoedanigheid dus, welke hem vooral 
bekendheid heeft gegeven. Prof. Glasbergen heeft welwillend aan 
het verzoek van de Redactie voldaan. 

Intussen zou De Vrije Fries aan de nagedachtenis van Mr. 
Boeles tekort doen, als er niet een korte schets betreffende zijn 
relaties met het Fries Genootschap, het Fries Museum, De Vrije 
Fries en Friesland in de beschouwingen werd opgenomen. Dit 
deel heeft de Redactiesecretaris op zich genomen. 

IN MEMORIAM 

Het lijkt onwaarschijnlijk, dat er ooit iemand zozeer gedurende 
welhaast zijn gehele leven met het Fries Genootschap en het 
Fries Museum verbonden is geweest als Pieter Catharinus 
Johannes Albertus Boeles. Doordat zijn vader, Mr. W. B. S. Boeles, 
bibliothecaris en bestuurslid (op den duur voorzitter) van het 
Genootschap was, kwam hij reeds als jongen dikwijls in het 
Museum, waar hij niet slechts op de zoldertrap rondklauterde, 
maar ook vertrouwd raakte met de schedels uit de terpen, de 
„grijnzende tronies van onze Friesche voorvaderen". Thuis kwam 
hij in aanraking met Genootschapsmensen, en met de conservator 
Corbelijn Battaerd maakte hij „als pleizierrit" tochten mee, als 
die oudheden uit de terpen ging verzamelen. 

Het spreekt dan ook vanzelf, dat de jonge Boeles, nadat hij 
zich, na de voltooiing van zijn juridische studie, in Leeuwarden 
als advocaat had gevestigd, in het Genootschap werd betrokken. 
En wel als opvolger van Dr. Tj. de Boer, aanvankelijk alleen als 
bibliothecaris, maar weldra ook als conservator. Over het moei
zaam werken in die beginjaren handelen de Herinneringen en 
indrukken betreffende het Friesch Genootschap en zijn museum 
(Vr. Fr. XXVIII, 1927), waarvan voor deze schets dankbaar ge
bruik is gemaakt. Jarenlang heeft Mr. Boeles als conservator en 
als bestuurslid de algehele leiding van het Museum gehad. In 
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1916 werd H. Martin tot directeur benoemd, maar Mr. Boeles 
behield het beheer over de archaeologische en de numismatische 
afdelingen, jarenlang vanuit Arnhem! Vooral de eerstgenoemde 
afdeling heeft zich onder zijn leiding zodanig ontwikkeld, dat het 
Fries Museum internationaal bekend werd. En dit in een tijd, toen 
elders in den lande nog nauwelijks iets werd gedaan aan het 
ordenen, laat staan het bestuderen van archaeologisch materiaal. 
Mr. Boeles werkte in een sfeer, waarin men traditioneel de dingen 
zélf deed. Het grote werk in het Museum heeft hij met volledige 
inzet van zijn persoon alléén verricht. Het lag noch in de traditie, 
noch in zijn eigen aard om leerlingen te kweken of een weten
schappelijke staf aan te trekken — hoezeer dit, achteraf gezien, het 
Museum ten goede zou zijn gekomen. De bekendheid van het 
Museum is dan ook niet in de laatste plaats te danken aan eigen 
publicaties van Mr. Boeles, onder welke Friesland tot de elfde 
eeuw, dat in 1927 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 
van het Genootschap werd uitgegeven, wel de eerste plaats 
inneemt. Dit boek alleen al zou voor de auteur het erelidmaatschap 
van het Genootschap rechtvaardigen, dat hem echter pas ten deel 
viel na zijn eenigszins verhaast aftreden als bestuurslid. 

Het zou volstrekt onjuist zijn te menen, dat Mr. Boeles buiten 
zijn juridische werkkring (waarbij de advocatuur werd opgegeven 
voor de rechtersstoel) en de intense aandacht voor de archaeologie 
en de verwante numismatiek geen belangstelling zou hebben ge
had voor andere dingen. Alleen reeds De Vrije Fries, van welk 
tijdschrift hij jarenlang redacteur is geweest, bevat ruim 15 bij
dragen van zijn hand, welke losstaan van zijn levenswerk in engere 
zin. Hiervan mogen vooral worden genoemd: Armengoederen en 
armbesturen in Friesland. Van de 14e eeuw tot heden (Vr. Fr. XX, 
1906), De houding van dr. Eelco Verwijs ten opzichte van het 
Oera-Lindaboek en het Friesch Genootschap (Vr. Fr. XXX, 1930) 
en De bouwgeschiedenis van het Eysingahuis, thans Friesch 
Museum, in verband met het voorafgaande Vegelinhuis en zijn 
bewoners (Vr. Fr. XXXV, 1939). 

Als auteur is Boeles bijzonder productief geweest, dit in tegen
stelling met verschillende andere archaeologen van zijn generatie. 
Volgens zijn eigen zeggen schreef hij niet „voor het volk"; hetgeen 
de volksmaag niet zou kunnen verteren, moest maar door „de 
zoo talrijke nationaal Friesche selskippen" gepopulariseerd worden. 
Aan de andere kant richtte hij zich ook niet immer tot „the happy 
few": de artikelen in De Vrije Fries b.v. waren erop berekend 
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gelezen te worden door de leden van het Fries Genootschap, wier 
wetenschappelijke scholing hij niet zonder meer hoog aansloeg. 
Daarom was het steeds zijn streven om ook de moeilijkste onder
werpen zo eenvoudig mogelijk te behandelen en om slechts het 
minimale als den-lieven-lezer-reeds-bekend te veronderstellen. 
Ten aanzien van het werk van andere auteurs was hij in dit 
opzicht zeer critisch: „die kerels maken vaak ergens een sprong, 
die je niet kunt volgen, om de zaak sluitend te krijgen. Het gaat 
er maar om, ze op die sprong te betrappen". 

Wie de moeite neemt om Kalma's Repertorium Frieslands ver
leden (een uitgave van het Fries Genootschap, 1955) na te slaan 
op „Boeles, mr. P. C. J. A.", ontwaart daar niet slechts ruim twee 
pagina's tijdschriftartikelen (ruim 1000 pagina's in totaal, nog 
afgezien van wat er in samenwerking met anderen of als naschrift 
werd geproduceerd), doch ziet tevens, dat alle geschriften zonder 
uitzondering betrekking hebben op Friesland (waarbuiten hij niet 
leven kon) en dan vooral op Frieslands verleden. 

Er is wel eens het een en ander te doen geweest over de hou
ding van Mr. Boeles ten aanzien van de Friese taal en „het 
Fries nationale". Een onmiskenbare (en nogal Friese) neiging tot 
een tegen de draad ingaan, een (naar men zegt: óók Fries) voort-
wandelen op de eens ingeslagen weg, een zekere (eveneens aan 
de voorvaderen ontleende) stugge terughoudendheid ten opzichte 
van een „beweging" aan welke verscheidene mensen deel hadden, 
die niet op zijn sympathie konden bogen en voorts een uit het 
milieu voortspruitende afstand van „de massa" hebben het hem 
onmogelijk gemaakt om in dit opzicht gelijke pas te houden met 
mensen als Dr. G. A. Wumkes en Dr. P. Sipma, die ook in het 
Genootschap meededen. Trouwens, zijn vader had hem al tijdig 
gewaarschuwd tegen schrijven in het Fries, omdat de wereld 
der geleerden dan geen kennis van de geschriften zou willen 

nemen: „Se swige je dood " Hetgeen niet wegneemt, dat 
Mr. Boeles kon genieten van volksaardig geschreven Fries en dat 
hij, ondanks de vaderlijke vermaning, zijn De Aldste Kultuer yn 
de Sân- en Feankriten fan Fryslân in de vertaling van Dr. Wumkes 
liet verschijnen in „De Fryske Librije", een „rige lytse folksskrif-
ten"! Hetgeen hem overigens in de eerstvolgende bestuursver
gadering van het Fries Genootschap op de geamuseerde vraag 
van de voorzitter kwam te staan: „Wat he'k sien, Boeles: bin jou 
oek al in bodder wudden?" 

Sp. 



DRIEKWART EEUW ANTIQUARIUS VAN FRIESLAND* 

W. GLASBERGEN 

Op 6. V. 61 is 87 jaar oud te Leeuwarden ontslapen de op 
22. XI. 1873 te Assen geboren jurist Mr. (Dr.) P. C. J. A. - Pieter 
Catharinus Johannes Albertus — Boeles, bijna ¾ eeuw in zijn 
vrije uren beoefenaar van de vaderlandse — in het bijzonder de 
Friese — oudheidkunde. Als zoon van een actief bestuurslid van 
het Fries Genootschap, Mr. W. B. S. Boeles, kwam hij reeds op 
prille leeftijd in geregeld contact met de archeologische en numis-
matische verzamelingen van het Fries Museum, die hij 53 jaar 
(1897—1950) zou beheren. Zijn levenstijd overbrugt drie gene
raties van Nederlandse oudheidkundigen: Dr. W. Pleyte, direc
teur van het Rijksmuseum, van Oudheden te heiden (1836—1903) 
heeft hij op terpreizen vergezeld, Dr. J. H. Holwerda (1873—1951),1 

(Prof.) Dr. A. W. Byvanck (geb. 1884) en (Prof.) Dr. A. E. van 
Giffen (geb. 1884), de groten onzer nationale oudheidkunde, heeft 
hij als beginnelingen gekend, en met de meesten van de archeo
logische generatie van na- 1940 heeft hij relaties onderhouden, 
doorgaans door middel van stilistisch piquante brieven. — Op 
uiteenlopende oudheidkundige terreinen was hij een pionier. Zijn 
ordening van de archeologische collecties van het Fries Genoot
schap leidde tot de eerste modern (volgens het principe van het 
drieperiodensysteem!) opgestelde provinciale archeologische col
lectie hier te lande, die de bezoeker — zowel vakman als leek — 
door middel van een voortreffelijke catalogus (1909) toegankelijk 
werd gemaakt. Boeles was kenner bij uitstek van de archeologie 
van het terpengebied, maakte naam als bestrijder van Holwerdds 
opvattingen omtrent de geldigheid — ook voor Nederland — van 
het drieperiodensysteem van steen-, brons- en ijzertijd, als uit
nemend kenner van de handels geschiedenis van de Romeinse, 
Merovingische en Karolingische perioden, voorts als expert op 
het gebied van de Merovingische en Karolingische numismatiek. 
Zijn museoiogische en publicistische arbeid (ruim 200 titels) 
— indrukwekkend zowel qua omvang als door diversiteit en 
qualiteit — verschapen Boeles internationale bekendheid (met 

* Voor de ambtelijke carrière zij verwezen naar de schets betreffende de relaties van 
Mr. Boeles tot het Fries Genootschap, het Fries Museum en De Vrije Fries door Drs. 
J. J. Spahr van der Hoek (hierboven pp. 5—7). 
1 J. H. Holwerda, geboren 3.XII.1873, was derhalve 11 dagen jonger dan P. C. J. A. 
Boeles. 
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name bij vakgeleerden in Duitsland, Engeland en Frankrijk). 
Een halve eeuw was de rechter-archeoloog Boeles een der vier 

voornaamste beoefenaars der archeologische wetenschap hier te 
lande: met Holwerda, Van Giffen en Byvanck legde hij de grond
slag voor de beoefening der vaderlandse oudheidkunde op inter
nationaal niveau.2 

De bestudering van dat deel van het verleden, waarover (vrij
wel) geen geschreven bronnen licht verspreiden — heden ten 
dage ook hier te lande gemeenlijk aangeduid als (proto- en) pre
historie — was twee eeuwen lang de vrijetijdsbesteding van een 
enkele predikant, arts, jurist of classicus. In de 18e en 19e eeuw 
waren deze antiquarii doorgaans lid van een der toen allerwegen 
opgerichte geleerde maatschappijen en genootschappen, die o.a, 
de beoefening van de oudheidkunde tot oogmerk hadden. Vanaf 
1818 kregen de locale en provinciale liefhebbers der oudheid 
naast zich de directeur3 en conservatoren4 van het Rijksmuseum 
van Oudheden te Leiden. Hun prestige dankten deze full-time 
archeologen niet zozeer aan hun academische opleiding als wel 
aan hun kundigheden en officiële positie. Van een significant 
verschil in archeologische bekwaamheid tussen een Leidse con
servator als Dr. L. J. F. Janssen (1806—1869) en een provinciale 
oudheidkundige als Dr. C. R. Hermans, de grondlegger van de 
archeologische collectie van het Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, was geen sprake. 

Twee of drie als „archeologen" bestempelde full-time beambten 
bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en enkele uit lief
hebberij de oudheden van hun streek of gewest koesterende 
provincialen traden tientallen jaren naast elkaar op. Zij vulden 
elkaar aan, en werkten niet zelden onderling vrij goed samen. 
Het in museuminventarissen vastleggen van gegevens omtrent 
herkomst en vondstomstandigheden der verworven oudheden 
— nog steeds eerder opgevat als curiosa dan als historische docu
menten — uit zeer uiteenlopende tijdperken — meestal nog niet 
bevroed! — vormt het deel van hun bedrijvigheid, waarvoor de 
huidige archeoloog hen het meest erkentelijk is. Daarmede werd 
immers de grondslag gelegd voor de kennis van de verspreiding 

2 S. J. De Laet & W. Glasbergen, De voorgeschiedenis der Lage Landen, 1959, p. XIII 
(opdracht aan P. C. J. A. Boeles, A. W. Byvanck, A. E. van Giffen, J. H. Holwerda, 
en de Belgen A. de Loë, J. Hamal—Nandrin, M. E. Marien en H. Van de Weerd). 
3 Prof. Dr. C. J. C. Reuvens, later Dr. C. Leemans, resp. Dr. W. Pleyte. 
4 Dr. C. Leemans, Dr. L. J. F. Janssen, Dr. W. Pleyte. 



10 

van bepaalde archeologische verschijnselen, o.a. „prehistorische 
culturen". 

In het begin van deze eeuw introduceerde J. H. Holwerda in 
Nederland de bij onderzoekingen in West-Duitsland ontwikkelde 
opgravingstechniek. In de beoefening van de nationale oudheid
kunde bracht dit een omwenteling teweeg, waarbij met name de 
plaats en de betekenis van de dilettant een andere worden zou. 
Reeds tussen 1910 en 1920 groeide het besef, dat alleen de met 
archeologisch veldwerk vertrouwd geraakte en met technische 
en personele middelen toegeruste archeoloog zich op verant
woorde wijze kon wagen aan een opgraving: een onderneming, 
waarbij onderzoeken tevens betekent het verscheuren van een 
document, dat maar eenmaal gelezen kan worden. Immers, de 
spade, die de bodemsporen blootlegt, vernietigt ze tevens. 
Alleen al het in tekening en foto vastleggen van de verrichte waar
nemingen stelt eisen, waaraan een „amateur" niet kan voldoen. 

Naast het Rijksmuseum van Oudheden (R.M.O.) kwam in 1922 
het Biologisch-Archeologisch Instituut (B.A.I.) van de Rijksuni
versiteit te Groningen, dat onder de energieke leiding van 
A. E. van Giffen qua betekenis, met name in internationaal 
opzicht, al spoedig de eerbiedwaardige centrale rijksinstelling in 
de schaduw zou stellen, en later sponsor werd van twee instel
lingen, die heden ten dage mede een rol spelen bij het oudheid
kundig bodemonderzoek hier te lande: de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) (1947) en het Instituut 
voor Prae- en Protohistorie (I.P.P.) van de Universiteit van 
Amsterdam (1951). 

Academici, die zich naast de beslommeringen van het beroep, 
dat de basis voor hun levensonderhoud vormde, vrijwillig zetten 
aan de zorg voor en de studie van de locale, regionale of zelfs 
gewestelijke oudheden, en wier activiteiten door de „archeo
logische autoriteiten" op hoge prijs werden gesteld, waren er ook 
na het jaar 1900. Trouwens, in de eerste decenniën van de 20e 
eeuw stegen de officiële archeologen geenszins tot een voor de 
dilettant (nog sensu strictol) ongrijpbaar peil. Pas na de 20er jaren 
is tengevolge van de vlucht, die het door Holwerda, Van Giffen 
en hun medewerkers allerwegen ondernomen oudheidkundig 
bodemonderzoek nam, een duidelijk verschil opgetreden. De be
tekenis van de locale part-time arbeidende amateur, de part-time 
conservator, nam af, naarmate qualiteit en prestige der officiële 
vertegenwoordigers van de zich nu als „universitaire wetenschap" 
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presenterende „Germaanse archeologie" ofwel Nederlandse oud
heidkunde toenam. Te Leiden (J. H. Holwerda, 1910) en 
Groningen (A. E. van Giffen, 1930) verscheen de niet-klassieke 
archeologie het eerst op het academische lesrooster. Ter universi
teit enigermate archeologisch geschoolden (bijvak bij een docto
raalexamen) verschijnen echter pas in de 30er jaren. Boven de 
vier is het aantal full-time archeologen in Nederland voor 1945 
niet gekomen; tengevolge van de oprichting van R.O.B, en I.P.P. 
zou het na 1950 stijgen tot boven de tien. Op 12.1.1960, tenslotte, 
werd het mogelijk aan Nederlandse universiteiten doctoraal
examens af te leggen in de prehistorie (en wel de culturele pre
historie ofwel de oecologische prehistorie, beide examens onder
gebracht in de Verenigde Faculteiten der Wiskunde en Natuur
wetenschappen en der Letteren).5 

Dat de qualificatie „amateur-archeoloog" de laatste jaren een 
bijbetekenis heeft gekregen, en de aldus gerubriceerden niet 
zelden met wantrouwen worden bejegend door de officiële 
instanties, is goeddeels te wijten aan het onverantwoordelijke 
optreden van hen, die de tekenen des tijds niet verstonden. Vele 
liefhebbers der oudheid blijken in de praktijk veeleer liefhebbers 
van oudheden te zijn. Het opdelven van oudheden — eeuwen 
lang een spannend tijdverdrijf — op 24. V. 40 aan onbevoegden 
verboden, is in de Monumentenwet (m.i.v. 9. VIII. 61) strafbaar 
gesteld. Maar bij het beheer van onze kleine musea, de bestudering 
van privé- en museumcollecties, en vooral bij de archeologische 
prospectie en het daartoe geautoriseerd verrichten van nood-
observaties in een tijd, waarin door stadsuitbreidingen en her
verkavelingen door de dragline schier dagelijks vindplaatsen 
worden aangesneden of weggevaagd, kan de actieve amator nog 
steeds een der kurken zijn, waarop de nationale oudheidkunde 
drijft. 

Een wel zeer uitzonderlijke plaats wordt onder de beoefenaars 
der Nederlandse oudeheidkunde ingenomen door Mr. P. C. J. A. 
Boeles, die — door afkomst reeds op jeudige leeftijd in de 
museum(atmo)sfeer geraakt — eerst naast een advocatenpractijk, 
later naast functies bij de rechterlijke macht, een nevencarrière 
als archeoloog opbouwde, daarin getuige was van de ontwikkeling 

5 In de praktijk is deze studie alleen mogelijk aan universiteiten, die beschikken over 
een daartoe in personeel en materieel opzicht geoutilleerd instituut, hetgeen momenteel 
alleen het geval is bij de Rijksuniversiteit te Groningen en de Universiteit van Amsterdam. 
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van de sterk museaal gebonden oudheidkunde tot universitaire 
wetenschap, en met die ontwikkeling zodanig gelijke tred wist te 
houden, dat hij in genen dele bij de universitaire vertegen
woordigers van het vak ten achter bleef, ja zelfs in verschillende 
opzichten hen overtrof, en hen af en toe door goed gefundeerde 
kritiek corrigeerde. Daarbij beperkte hij zich van meet af aan tot 
de hem reeds vroeg toegevallen taak: uitbreiding, beheer, be
studering en openstelling van de aan zijn zorgen toevertrouwde 
archeologische en numismatische collecties van het Fries Ge
nootschap. Dit alles deels in een tijd, waarin tengevolge van de 
allerwegen in het Friese kleigebied in uitvoering zijnde terp-
afgravingen de archeologische verzamelingen van het Fries Ge
nootschap snel aangroeiden tot de grootste provinciale verzameling 
hier te lande. Na de opening van het Fries Museum (1881) vonden 
de in Friesland aan het licht komende oudheden hun weg zel
den meer naar Leiden. Na het Rijksmuseum van Oudheden 
waren het lange tijd de musea te Leeuwarden en te Assen, waar 
de buitenlandse archeoloog op studiereis in Nederland zich ge
ruime tijd zette aan de bestudering van wat de Nederlandse 
bodem aan oudheidkundige verschijnselen opleverde. 

In 1897, op 23-jarige leeftijd, kort na de voltooiing van zijn 
juridische studie te Groningen,6 werd Boeles belast met het be
heer van het Fries Museum. Reeds in dat jaar ving hij met zijn 
eerste grote archeologische onderneming aan: de reorganisatie 
van de inmiddels tot ongeveer 11.000 nummers aangegroeide 
collectie terpoudheden. Deze jaren omspannende arbeid ver
schafte Boeles een solide kennis van het omvangrijke en rijk ge
varieerde terpenmateriaal. Door buitenlandse museumreizen 
vulde hij zijn kennis aan: in 1904 bezocht hij de archeologische 
musea te Trier en in de steden aan de Rijn, o.a. Bonn, later ook 
Nürnberg en Hannover, en maakte een reis naar Noorwegen. Het 
resultaat was de expositie van een keurcollectie, chronologisch 
opgesteld volgens het principe van het drieperiodensysteem, en 
in typologische reeksen, illustrerende de bewoningsgeschiedenis 
van Friesland van de late steentijd tot in de elfde eeuw na Chr. 
Hiermede verrichtte Boeles pionierswerk. In de Nederlandse pro
vinciale en locale musea vervulden de archaeologica toentertijd 
doorgaans nog de rol van curiosa in een rariteitenkabinet. 
Boeles' museologische arbeid vond omstreeks 1900 met name 

6 Promotie tot doctor in de rechtswetenschap op stellingen op 18.1.1896. 
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erkenning bij de eerste autoriteit op archeologisch gebied in den 
lande: Dr. Pleyte moet eens tegen de jonge Byvanck hebben 
opgemerkt, dat in de Nederlandse musea niet veel werd gedaan 
aan de opstelling van de oudheidkundige vondsten — met uit
zondering dan van Leeuwarden.7 Toen het Fries Museum in 
1951-'52 — wederom als eerste in Nederland! — er toe overging om 
de archeologische schatten volgens de modernste museologische 
en archeologische inzichten op te stellen, vormde Boeles' indeling 
van het materiaal daarvoor vanzelfsprekend de grondslag.8 

De reorganisatie resulteerde voorts in de uitnemende catalogus 
van het Fries Museum van 1909,9 waarbij de indeling van de 
geïllustreerde gids van Trier als voorbeeld werd genomen. In de 
ontwikkeling van de prehistorische wetenschap hier te lande 
vormt deze catalogus een bijzonder document: Boeles heeft deze 
gelegenheid nl. aangegrepen om als eerste openlijk stelling te 
nemen ten opzichte van Holwerda's opvatting, dat in Nederland 
de bronstijd als afzonderlijke cultuurperiode niet aantoonbaar 
zou zijn, en met name, dat de weinige in Nederlandse musea voor
handen bronzen, die door buitenlandse archeologen tot een op 
typologische gronden in genummerde fazen verdeelde brons
periode werden gerekend, in Nederland nog tot in de Romeinse 
tijd in gebruik zouden zijn geweest. Boeles stelde Holwerda's ten
dentieuze redeneringswijze aan de kaak, en besloot met de 
opmerking, dat een en ander wordt weergelegd door het niet 
voorkomen in de terpen (waarvan hij de oudste in 1909 omstreeks 
200 voor Chr. dateerde). Op dit thema zou hij in 1920 (toen 
wonende te Arnhem, nl. van 1918—1926) uitvoerig terugkomen in 
zijn beroemd geworden artikel Het bronzen tijdperk in Gelder
land en Friesland.1 ° Nogmaals beklemtoonde Boeles, dat de 
bronstijd — zij het in vergelijking tot het buitenland schaars — in 
onze musea door voorwerpen gerepresenteerd wordt. Dit was 
kort voordat Van Giffen zou aantonen, dat uit deze cultuur
periode (tussen 1500 en 650 voor Chr.) talloze grafheuvels dateren, 
doorgaans zonder grafgiften in de vorm van bronzen voor-

7 Door Byvanck later aan Boeles medegedeeld volgens Memoires P. C. J. A. Boeles 
(manuscript). Vriendelijke mededeling van Mevrouw C. C. Boeles—Zeverijn. 
8 Dat zulks onvermeld bleef bij de bespreking van de nieuwe opstelling in Buil. K.N.O.B., 
6e serie, jrg. 6, a0. 4, 15.X.53, kol. 153-158, door D. F. Lunsingh Scheurleer ('Her
inrichting zalen in het Friesch Museum te Leeuwarden') dient als een opmerkelijke omissie 
te worden opgevat. 
9 De eerste catalogus van het Fries Museum, van de hand van de bestuursleden Mr. J. 
Dirks, Mr. W. B. S. Boeles en C. H. F. A. Corbelijn Battaerd, verscheen in 1881. 
1 0 Zie Bibliografie, no. 63. 
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werpen, echter gekenmerkt door de duidelijke plaggenstructuur 
van het heuvellichaam, bepaalde bijzettingsriten, en vooral door 
sporen van karakteristieke randstructuren (palissaden, paalkransen, 
ringsloten). 

Met de catalogus van 1909 heeft Boeles zijn naam als archeo
loog gevestigd. Wat hij toen was — conservator-verzamelaar, -be
heerder en -geleerde — is hij verder gebleven. Waarnemer in het 
terrein of opgraver was en werd hij niet. Tot het ondernemen van 
opgravingen achtte hij zich niet geroepen noch competent. 
Hoogstens organiseerde hij het door een betaalde kracht 
toezicht uitoefenen en verrichten van waarnemingen bij een 
belangrijk object als het Angelsaksische grafveld in de terp 
van Hoogebeintum (1905), waardoor het mocht gelukken om 
vele graf inventarissen als gesloten vondsten bijeen te houden. 

Uit de jarenlange omgang met het materiaal groeide een ver
trouwdheid met de oudheden uit alle perioden, die door voor
werpen in het Fries Museum worden vertegenwoordigd, van het 
late paleolithicum tot ver in de middeleeuwen. Uit de ordening 
van de museumcollecties kwamen de problemen voort, die zijn 
aandacht vroegen. Evenals Holwerda en Van Giffen behoorde 
Boeles nog tot die stoere archeologische omnivoren, die niet 
schroomden zich te zetten aan de studie van zowel prehistorische, 
Provinciaal-Romeinse als (vroeg-)middeleeuwse objecten. Pas na 
1950 zou door een steeds verder gaande specialisatie zich onder 
de jongeren een meer of minder scherp onderscheid gaan 
aftekenen tussen beoefenaars van resp. de culturele prehistorie, 
de oecologische prehistorie, de Provinciaal-Romeinse en de mid
deleeuwse archeologie. 

Het onttrekken van historie aan de materiële nalatenschap uit 
de perioden, waarover geen of weinig geschreven berichten licht 
verspreiden, was Boeles' oogmerk. In tal van analytische en syn
thetische opstellen maakte hij de resultaten van zijn studiën be
kend. Uitgangspunten waren vrijwel steeds voorwerpen uit de door 
hem geordende en beheerde collecties. De lijst van zijn gedrukte 
geschriften11 omvat ruim 200 titels van tijdschriftartikelen, jaar
verslagen, aanwinstenlijsten, catalogi, gidsen, woorden vooraf, 
naschriften, boekbesprekingen en een boek, dat een herdruk be-

11 Voor de volledige titels der genoemde publicaties zij verwezen naar de door de heer 
M. D. de Weerd, assistent I.P.P., opgestelde Bibliografie van het op oudheidkunde en 
geschiedenis betrekking hebbend wetenschappelijk oeuvre van Mr. P. C. ƒ. A. Boeles 
(hierna pp. 18-31) . 
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leefde. De meeste handelen geheel of deels over archeologische 
onderwerpen. Zij verschenen over een periode van 60 jaar (1898— 
1958). Zijn eerste opstel handelde over „Eene Friesche oudheid 
met runeninscriptie", de laatste, geschreven op 84-jarige leeftijd, 
over „De Warnen en Friesland".11 Vrijwel alle artikelen ver
schenen in Nederlandse periodieken, vooral natuurlijk in De Vrije 
Fries. Eenmaal publiceerde hij in een buitenlands tijdschrift.12 

Verschillende problemen hebben hem in het bijzonder geboeid. 
In de eerste plaats de datering van de vroegste bewoning van de 
kleistreken en de herkomst van de eerste bewoners van het ter
pengebied.13 Dan vanzelfsprekend de archeologische indentifi-
catie van de door de Romeinen in het begin der jaartelling als 
Frisii aangeduide bevolking. In een kleine groep Romeinse aarde^ 
werkscherven uit de terp Bruggeburen bij Winsum zag hij terecht 
een materieel getuigenis voor de schriftelijk overgeleverde aan
wezigheid van Romeinse troepen in Friesland in de periode tus
sen 15 en 28 na Chr. De bestudering van de enkele duizenden 
scherven tellende collectie van het als „terra sigülata" bekend 
staande, naar de terpenbewoners geïmporteerde Romeinse luxe-
vaatwerk — de enige scherp dateerbare ceramiek tussen de enorme 
massa's van het slechts globaal dateerbare inheemse aardewerk — 
leidde tot een uitnemende studie over de handelsbetrekkingen 
tussen de Romeinen en de Friezen in het vrije Germanië.14 Het 
door hem gegeven beeld van de overheersing van de Frisii, 
omstreeks 400 na Chr., door de in het terpengebied verschijnende 
Angelsaksische veroveraars — waarbij het optreden van een 
nieuwe ceramieksoort in dit geval in palethnografische zin, en 
niet als handelswaar werd verklaard — leidde tot een opmerke
lijke discussie, die nog niet is verstomd.13 Bestudering van de 
muntvondsten uit de Merovingische en Karolingische perioden 
— in deze volgende het door Mr. J. Dirks, bestuurslid van het 
Fries Genootschap, gegeven voorbeeld! — maakten hem tot een 
bekend numismaat,16 voor deze perioden een tijdlang vrijwel de 
enige expert hier te lande, die met buitenlandse numismaten ge
regelde betrekkingen onderhield, en getracht heeft jonge archeo
logen hier op te wekken om aan de numismatiek meer aandacht 
te schenken. Bekend is vooral zijn studie omtrent de vroegste 

12 Zie Bibliografie, no. 39. 
13 Zie Bibliografie, nos. 16, 22, 25, 33, 35, 44, 70, 102, 105, 120 en 121. 
14 Zie Bibliografie, nos. 35, 39, 55, 70, 120 en 121. 
15 Zie Bibliografie, nos. 22, 23, 35, 59, 70, 94, 119, 120, 121 en 123. 
is Zie Bibliografie, nos. 35, 51 , 53, 70, 113, 121 en 127. 
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muntslag op Nederlandse bodem (de gouden muntjes van het 
type Dronrijp, uit het laatst van de 7e eeuw).17 Herhaaldelijk is 
hij ingegaan op de (echtheid van de) runeninscripties uit de 
terpen.18 

De kroon op Boeles' werk werd zijn boek Friesland tot de 
elfde eeuw, in 1927 verschenen bij het 100-jarig bestaan van het 
Fries Genootschap. Hoewel uiteraard bedoeld als samenvatting 
van de gewestelijke archeologie, gaat dit magnum opus er in 
betekenis verre boven uit. Tal van problemen van wijder strekking 
komen er in aan de orde, en bij ontstentenis van een deugdelijk 
handboek voor de Nederlandse oudheidkunde19 heeft Boeles' 
boek vele jaren althans enigermate in een algemeen gevoelde 
leemte kunnen voorzien: voor de algemeen geïnteresseerde 
vormde het een inleiding tot de Nederlandse oudheidkunde. Aan 
de hand van bodemdocumenten geeft het boek in begrijpelijke 
taal een doorlopend relaas van het eerste verschijnen van de 
mens in de zandgebieden van Zuidoost-Friesland tot aan de dijk-
bouw in de kleigebieden. In de vakwereld vond het algemeen 
bijval. Met name door Byvanck is het boek bij herhaling openlijk 
geprezen.20 Het is in de Nederlandse oudheidkundige litteratuur 
een geïsoleerd monument gebleven: tot dusver is geen vergelijk
bare samenvatting van de archeologie van een andere provincie 
verschenen. In 1951 zag een geheel omgewerkte en sterk ver-
meerdere tweede druk het licht.21 De sterke synthese van de 
oorspronkelijke versie is hierin echter enigszins verloren gegaan 
door Boeles' streven om in het nieuwe boek de resultaten van 
zijn onderzoekingen en die van anderen van na 1927 — en dat 
waren er uiteraard vele! — in het oorspronkelijke stramien onder 
te brengen. Door de ontdekkingen van H. J. Popping in Zuidoost-
Friesland en de onderzoekingen van Dr. A. Bohmers viel nu veel 
mede te delen over de laat-paleolithische rendierjagers uit de tijd 
omstreeks 12.000 voor Chr. De grootscheepse opgravingen in de 
wierde van Ezinge door Van Giffen hadden de kennis omtrent 

17 Zie Bibliografie, no. 113. 
18 Zie Bibliografie, nos. 2, 3, 17, 18, 20, 26, 35, 70, 101, 103, 121 en 126. 
19 De onbevredigende 2e druk van J. H. Holwerda's Nederland's vroegste geschiedenis 
was reeds bij verschijnen (1925) verre van een afspiegeling van de werkelijke stand van 
het archeologisch onderzoek hier te lande. 
20 Men zie b.v. De voorgeschiedenis van Nederland, 1941, p. 7; Vijf en twintig jaren 
vaderlandsche archaeologie (1922—1947), in Een kwart eeuw oudheidkundig bodem
onderzoek in Nederland, Gedenkboek A. E. van Giffen, 1947, p. 2 1 . 
21 Zie de bespreking door Drs. H. Halbertsma in De Vrije Fries 41 , 1953, pp. 145—151. 
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de terpen onvoorstelbaar vermeerderd, en leverden de stof voor 
omvangrijke aanvullingen. 

Verschillende naderhand min of meer algemeen in Nederland 
gehanteerde begrippen of benamingen zijn door Boeles gelan
ceerd (met name: de verdeling in drie (1927), later (1951) vier 
perioden van de terpentijd; de Proto-Friese cultuur; het munt-
type Dronrijp; de Anglo-Friese cultuur; etc). 

Over de mens Boeles — niet zelden moeilijk voor anderen, maar 
vooral voor zichzelf — kan geen oordeel worden verwacht van 
een ruim een halve eeuw jongere vakgenoot, die hem voornamelijk 
heeft gekend in zijn epifanie van vriendelijke bejaarde magistraat. 
Een opmerkelijke humor — veelal in sarcastische verpakking — 
treedt vooral uit zijn brieven naar voren. Wie van de deelnemers 
aan de excursie van de Drents Praehistorische Vereniging naar 
Sleeswijk-Holstein en Zuid-Denemarken, in 1955 — waarbij een 
hartewens van Boeles in vervulling ging: een bezoek aan het be
faamde, in zijn geschriften zo dikwijls ter sprake gebrachte 
Haithabu bij Schleswig — herinnert zich niet de entree van de 
grand old man in de autobus: „Goede morgen, dames en heren, 
is er onder de excursisten ook een arts?" — „Ja, mijnheer Boeles, 
wel vier!" — „Is er ook één goede bij?" 

Een helder inzicht, het zonder vooropgezette mening be
naderen van oorspronkelijke documenten, het voorzichtig formu
leren van conclusies, een niet aflatende ontzagwekkende vitali
teit en werkkracht stelden Boeles in staat werk van blijvende 
waarde te verrichten op de door hem betreden terreinen van 
wetenschap. Van de vruchten van zijn duizenden archeologische 
uren zullen beoefenaars van de Nederlandse oudheidkunde met 
bewondering en dankbaarheid gebruik blijven maken.22 

Amsterdam, I.P.P., 28.VII.62. 
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niet opgenomen. Voor de verslagen en aanwinstenlijsten betref
fende het Fries Genootschap en zijn Museum van de hand van 
Mr. Boeles zie bijlage.*) 

1 8 9 8 •"• Beknopte catalogus Oranje-N assau-Tentoonstelling in het Friesch Museum 
te Leeuwarden. 1898, 7 pp. 

2 Eene Friesche oudheid met runen-inscriptie. De Nederlandsche Spectator, 
1899, pp. 210, 221, 237. 

3 Het Zwaardje van Arum. J.F.G. 71, 1898—1899, pp. 41—50. 

4 Friesch museum [beschrijving van enige aanwinsten]. Buil. N.O.B. 1, 
1899—1900, pp. 71—73. 

5 Oude gevonden voorwerpen te Leeuwarden. Buil. N.O.B. 1, 1899—1900, 
pp. 165—166. 

6 Catalogus der Tentoonstelling van Antieke Goud- en Zilversmidswerken, 
Gehouden door het Friesch Genootschap en de Vereeniging Tot bevordering 
van Vreemdelingenverkeer te Leeuwarden, 25 Aug—15 Sept. 1900. Leeu
warden 1900, IV + 139 pp. [Germaansche en andere sieraden uit de Friesche 
terpen, pp. 1—9]. 

7 Friesch museum te Leeuwarden. Belangrijk skelet en armband [Achlum]. 
Buil. N.O.B. 2, 1900—1901, p. 36. 

8 (Naar aanleiding van de Leeuwarder Smeedkunsttentoonstelling) C. Baardt, 
drijver te Bolsward in de 17e eeuw. Buil. N.O.B. 2, 1900—1901, pp. 143— 
145. 

9 De oudste Nederlandsche schaven, waaronder met Germaansch ornament. 
Buil. N.O.B. 2, 1900—1901, pp. 188—191. 

10 De baron Alfred de Loë over de Friesche terpen. Buil. N.O.B. 3, 1901— 
1 9 0 2 1902, pp. 68—71. 

*) De volgende afkortingen zijn gebruikt: 
— J.F.G.: Jaarverslagen van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal
kunde te Leeuwarden. 
— (Nieuiüs-)Bull. (K.)N.O.B.: (Nieuws-)Bulletin van de(n) (Koninklijke) Nederland-
s(ch)e(n) Oudheidkundige(n) Bond. 



19 

11 Armengoederen en Armbesturen in Friesland (van de 14e eeuw tot heden). 1 9 0 2 
Historisch-Juridische schets. Leeuwarden 1902, 113 pp. Tevens verschenen 
in: De Vrije Fries 20, 1906, pp. 41—153. 

12 Antiek Nederlandsch Goud- en Zilversmeedwerk, 16 cartons met foto-
grafiën van 34 smeedwerken, tentoongesteld te Leeuwarden in 1900, uit
gegeven en toegelicht door het bestuur van het Friesch Genootschap van 
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (Friesch Museum) te Leeuwarden. 
Orfèvrerie Antique Néerlandaise, 16 planches contenant des photographies 
de 34 objects en or et en argent, exposés à Leeuwarde (province de Frise) 
en 1900, publiés et éclaircis par la direction de la Société Frisonne d'Histoire, 
d'Archéologie et de Philologie (Musée Frison) à Leeuwarde. Opnamen van 
W.A. Slager, tekst: P. C. J. A. Boeles, pp. 3—8. Leeuwarden 1902. 

13 Subsidiën voor de algemeene armen uit de Friesche kerkebeurzen. Leeu
warder Courant 23.XII.1902; 5, 14 en 27.1; 9.II.1903. 

14 De Kraak te Oosterend en het Edo Wimken-Denkmal te Jever. Buil. 
N.O.B. 4, 1902—1903, pp. 109—113. 

15 Een nieuw tijdperk voor de Nederlandsche Oudheidkunde. Buil. N.O.B. 5, 
1903—1904, pp. 202—213. 

16 De ouderdom der Friesche terpen. I. De La-Tène periode. Buil. N.O.B. 6, 
1905, pp. 64—74. 

17 Een nieuwe runen-inscriptie, gevonden in Friesland. De Nederlandsche 
Spectator, 1906, pp. 139—141. (vervolg op 2). 

18 De terp te Britsum en de runen-inscriptie. Leeuwarder Courant 28. V. 1906. 

19 Lijst der geschriften van Mr. W. B. S. Boeles. De Vrije Fries 20, 1906, 
2, pp. 56—62. 

20 Nogmaals het zwaardje van Arum en de Hada-munt. De Vrije Fries 20, 
1906, 2, pp. 190—203. 

21 Een der oudste Christelijke beeldhouwwerken in Friesland. De Vrije Fries 
20, 1906, 2, pp. 204—207. 

22 De Friesche terpen (die Terpen in Friesland). Ie De opgravingen in de 
terp te Hoogebeintum (mit Résumé in der Deutschen Sprache). 2e Das 
Alter der Friesischen Terpen. Leeuwarden 1906, 59 pp. 

23 De opgravingen in de terp te Hoogebeintum. De Vrije Fries 20, 1906, 2, 
pp. 391—425. Die Terp zu Hoogebeintum, Résumé des vorhergehendes 
Artikels, pp. 426—430. 

24 De verzameling Bisschop en iets over het inrichten van musea. De Vrije 
Fries 20, 1906, 2, pp. 449—466. 

25 Das Alter der friesischen Terpen. De Vrije Fries 20, 1906, pp. 431 447. 
(vertaling van 16). ' 1 9 0 6 
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1906 2 6 D e T e r P t e Britsum en de runen-inscriptie. Buil. N.O.B. 7, 1906, pp. 
52—56. 

27 Repliek [op bespreking van 22 door J. H. Holwerda, Buil. N.O.B. 7, 
1906, pp. 130—132]. Buil. N.O.B. 7, 1906, pp. 132—142. 

28 Hindelooper kunst. Het huis, oud en nieuw 4, 1906, pp. 353—368. 

29 De Nederlandsche afdeling in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 
Buil. N.O.B. 8, 1907, pp. 128—131. 

30 Karolingisch zilverwerk in het museum te Leeuwarden. Buil. N.O.B. 8, 
1907, pp. 131—133. 

31 Naschrift bij: J. Oost-Elema, De wierde van Toornwerd. Bijdragen tot de 
kennis van de provincie Groningen, 1907, p . 217. 

32 Bespreking van: Mr. S. Muller Fz. Gids door het stedelijk Museum van 
Oudheden te Utrecht, Utrecht 1906. Nederlandsen Archievenblad 16, 
1907/08, 2, pp. 131—132. 

33 De oudste beschaving op de Friesche klei. Elseviers geïllustreerd maand
schrift 35, 1908, pp. 168—178. 

34 Catalogus der meest belangrijke voorwerpen, met uitzondering der 
schilderijen, in het Friesch Museum te Leeuwarden. Uitgave van het Friesch 
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Leeu
warden 1908, XVI + 112 pp. 

35 Het Friesch Museum te Leeuwarden. Catalogus der meest belangrijke 
voorwerpen, met uitzondering der schilderijen. Uitgave van het Friesch 
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Leeu
warden 1908, XVI + 116 pp. met 24 pi. (op omslag: 1909; zetsel p . I is 
identiek aan no. 34, P. I). 

36 Iets over de kerkvoogdij-goederen in Friesland. De Vrije Fries 21 , 1909, 
1, pp. 135—149. 

37 Friesland's voorgaan bij de erkenning van den Noord-Amerikaanschen 
Staat. Leeuwarder Courant 12.VII.1909. 

38 De cultuurhistorische betekenis der terpen. Tijdschrift voor geschiedenis, 
land- en volkenkunde 25, 1910, pp. 195—201. 

39 Friesische Keramik und Terra Sigillata aus den Niederländischen Terpen. 
Römisch-germanisches Korrespondenzblatt 4, 1911, pp. 60—64. 

40 Een Torenklok van Jurjen Balthasar, vroeger te Berlikum (Fr.). De Vrije 
Fries 21 , 1911, 2, pp. 337—347. 

41 Boeles, P. C. J. A. e.a. Stellingen van een adviescommissie van den 
Oudheidkundigen Bond over de inrichting der plaatselijke musea. Zie: Buil. 
N.O.B, tweede serie, 5, 1912, pp. 7—16, 177—179; 6, 1913, pp. 7—13; 

1 9 1 2 7, 1914, pp. 29—37. 
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42 Beschrijving der Leeuwarder monumenten. De terp te Ferwerd. Heringa- 1 9 1 2 
state en het Popta-Gasthuis te Marssum. De Franeker monumenten. Buil. 
N.O.B, tweede serie, 5, 1912, pp. 72—108. 

43 Servaas Wigersma en het munt- en penningkabinet van het Friesch 
Museum. De Vrije Fries 21, 1913, 3 en 4, pp. 401—415. 

44 Vaatwerk met geometrisch ornament uit de terpen. (Inwerking van de 
Halstatt-cultuur op Friesland). De Vrije Fries 21, 1913, 3 en 4, pp. 441—465. 

45 Een laatste brief van Lourens Alma Tadema. De Vrije Fries 21, 1913, 
3 en 4, pp. 473—475. 

46 De eerste bewoners van het tegenwoordige Friesch Museum. De Vrije 
Fries 22, 1914, pp. 117—124. 

47 C. H. F . A. Corbelijn Battaard. De Vrije Fries 22, 1914, pp. 144—149. 

48 Gids voor de kunstverzameling Bisschop in het Friesch Museum te 
Leeuwarden (uitgave van het Friesch Genootschap). Leeuwarden 1915, 41 pp. 

49 Catalogus der tentoonstelling van kunstwerken ten bate van het Koninklijk 
Nationaal Steuncomité 1914 in het gouvernementsgebouw te Leeuwarden, 
5—8 Februari 1915. Leeuwarden 1915, 15 pp. 

50 De beschaving in het Merovingische tijdperk. Buil. N.O.B, tweede serie, 
8, 1915, pp. 130—136, p. 220. 

51 Les trouvailles de monnaies Carolingiennes dans les Pays Bas, specialement 
celles des trois provinces septentrionales. Amsterdam 1915, 100 pp. Tevens 
verschenen in: Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 2, 1915, pp. 1 98. 

52 Over een onbekende Friesche munt van Albrecht van Saksen en den 
oorsprong van het Friesche wapen. Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 3, 
1916, pp. 170—174. 

53 De Karolingische muntvondsten in Friesland. De Vrije Fries 24, 1916, 
pp. 159—164. 

54 Johan Winkler's nagelaten geschrift over het Oera-Linda-Blok, met 
naschrift van P. C. J. A. Boeles. De Vrije Fries 25, 1917, pp. 32—53. 

55 Friesland in den Romeinschen tijd. II. De vondsten uit de terp „Groot-
Tolsum", de invoer van terra sigillatta in Friesland. De Vrije Fries 25, 1917, 
pp. 102—125, Naschrift: de invoer van terra sigillata in Friesland, 
pp. 184—185. (I. Eene Romeinsche koopacte uit Tolsum door C. W. Voll-
graff. Idem pp . 71—101). I + II tezamen uitgegeven door het Friesch 
Genootschap. Leeuwarden 1917, 57 pp. 1 9 1 7 
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1 9 1 7 56 Een Romeinsche koopacte uit de terp te Tolsum. Buil. N.O.B, tweede serie, 
10, 1917, pp. 275—278. 

57 De legioen-tekens in de verzameling Kam. Buil. N.O.B, tweede serie, 10, 
1917, pp. 278—280. 

58 De Friesche stam. Leeuwarder Courant 16.X.1918. 

59 Angelen en Saksen op de Friesche terpen. De Gids 83, 1919, 6, pp. 
485—502. 

60 Een Friesche Academie. Leeuwarder Courant 1.XI. 1919. 

61 Hindelooper Volkskunst. Buil. N.O.B, tweede serie, 12, 1919, pp. 232—236. 

62 Een algemeen museum voor Vaderlandsche Volkskunst. Buil. N.O.B. 
tweede serie, 12, 1919, p . 237. 

63 Het bronzen tijdperk in Gelderland en Friesland. De Gids 84, 1920, 11, 
pp. 282—306. 

64 Het Friesch Genootschap en de Jong-Friesche actie. Leeuwarder Courant 
27.1.1921. 

65 Het werk der Leeuwarder zilversmeden in de 17e en 18e eeuw. Oude 
Kunst 6, 1921, pp. 97—104. 

66 Boeles, P. C. J. A. en Nanne Ottema. Friesch Museum te Leeuwarden, 
Gids, (Uitgave van het Friesch Genootschap). Leeuwarden 1921, 92 pp. 
+ 11 Pi-

67 Naschrift bij: A. E. van Giffen, Proef onderzoek in de terp te Hatsum bij 
Dronrijp. 5e en 6e Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek, 
1920—1922, pp. 35—37. 

68 De eerste phase der hervorming onzer musea. Oudheidkundig Jaarboek, 
tweede serie Buil N.O.B., 2, 1922, pp. 132—139. 

69 Kapitein Jan Coenders, varende voor de admiraliteit van Friesland. De 
Vrije Fries 27, 1924, pp. 177—179. 

70 Friesland tot de elfde eeuw. Zijn oudste beschaving en geschiedenis. 
Uitgegeven bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van het Friesch 
Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden in 1927. 
Leeuwarden — 's-Gravenhage 1927, XII + 295 pp. met terpenkaart en 48 pi. 

71 Herinneringen en indrukken betreffende het Friesch Genootschap en zijn 
museum. De Vrije Fries 28, 1927, 3, pp. 334—352. [De Vrije Fries 28, 1927, 
3 is het: Gedenkschrift uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest van het 
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. 

1 9 2 7 1827—1927.] 
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72 De auteur van het Oera-Linda-Blok. De Vrije Fries 28, 1928, 4, pp. 1928 
437—471. 

73 Oud-Friesche prijszwepen. Bijdragen en Mededelingen [van het] Rijks
museum voor volkskunde „Het Nederlands Openluchtmuseum" 13, 1928, 
pp. 122—127. 

74 Oudheidkundig onderzoek bij Oosterwolde. Leeuwarder Courant 2.VII. 
1928. 

75 Vieweg, M. W., P. C. J. A. Boeles en N. Ottema, Friesch Museum te 
Leeuwarden, Gids (Uitgave van het Friesch Genootschap). Tweede, ver
beterde druk, Leeuwarden 1929, 83 pp. + 17 pi. 

76 Een woord vooraf bij: H. J. Popping, De Praehistorische vuursteen-werk-
plaatsen in Friesland. De Vrije Fries 29, 1929, pp. 1—4. 

77 De Theecomparitie opgericht binnen Franeker, 1785. De Vrije Fries 29, 
1929, pp. 83—86. 

78 De Friesche terpen. Natura, orgaan der nederlandsche natuurhistorische 
vereniging, 1930, pp. 90—92. 

79 De Aldste Kultuer yn de Sân- en feankriten fen Fryslân. De Fryske Lihrye, 
Rige lytse folksskriften V. Boalstert/Bolsward 1930, 16 pp. 

80 De houding van Dr. Eelco Verwijs ten opzichte van het Oera-Linda-Boek 
en het Friesch genootschap. De Vrije Fries 30, 1930, pp. 1—52. 

81 Muntvondst te Beetsterzwaag in 1929. De Vrije Fries 30, 1930, pp. 114— 
119. 

82 Besprekingen van: Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van 
geschiedenis en kunst. Deel IX. De provincie Friesland; P. Sipma, Bijdrage 
tot de kennis van het Rudolfsboek; H. F. Wijnmann, Nieuwe gegevens 
omtrent den schilder Lambert Jacobsz. I; G. A. Wumkes, Stads- en dorps
kernen van Friesland (1700—1800); Fakansje-Kursus-Foardrachten. De Vrije 
Fries 30, 1930, pp. 123—126. 

83 Uit den Frieschen tijd van Prof. Petrus Camper. De Vrije Fries 31, 1932, 
pp. 104—108. 

84 Scherrene Wybe. Leeuwarder Courant 11.XI.19S3. 

85 Besprekingen van: H. G. W. van der Wielen. Friesland door de eeuwen 
heen, afl. 1; Herman Wirth, Die Ura Linda Chronik. De Vrije Fries 32, 
1934, pp. 137—142. 

86 Gids voor het museum Stania-State te Oenkerk (uitgave van het Friesch 
Genootschap). Leeuwarden 1934, 24 pp. 

87 Stania-State te Oenkerk. Leeuwarder Courant 9.VII.1934. 1934 



24 

1 9 3 5 88 Museum Stania State te Oenkerk. Oudheidkundig Jaarboek, vierde serie 
Buil. N.O.B., 4, 1935, pp. 84—87. 

89 Boeles, P. C. J. A. en A. Wassenbergh. Catalogus historische tentoon
stelling van Oud-Leeuwarden (Aug.-Sept. 1935). 500-jarig bestaan van 
Grooter Leeuwarden, 1435—1935. (Uitgave van het Friesch Genootschap). 
1935, 40 pp. 

90 Leeuwarden 1435—1935. De Vrije Fries 33, 1935, pp. 88—104. 

91 Besprekingen van: H. Bolt, Geschiedenis van Sint-Geertruidsleen te Abbega 
(1508—1933), met stamlijst; A. Wassenberg, L'art du portret en Frise au 
seizième siècle; C. J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens 
de republiek. De Vrije Fries 33, 1935, pp. 106—108. 

92 De gevelsteen in het huis Groote Kerkstraat 43. Leeuwarder Courant 
161.1936. 

93 Een belangrijke opgraving onder Makkinga. De oudste cultuur van Fries
land in het Kuinderdal. J.F.G. 108, 1936, pp. 3 5 _ 3 7 . 

94 Vondsten uit een Angelsaksisch grafveldje te Ferwerd. J.F.G. 108, 1936, 
pp. 39—44. 

95 De oprichting van het Friesch Genootschap in 1827. (Voordracht gehouden 
in de algemeene vergadering van het Friesch Genootschap op 17 April 1937). 
Leeuwarder Courant 17.IV.1937. 

96 Nieuw kanaalvlak en terpenonderzoek bij Dronrijp, Foppinga-State. Leeu
warder Courant 9.XI.1937. Naschrift over: Wilde Zwijnenjacht te Dronrijp 
1706. Idem l l .XI.1937. 

97 Besprekingen van: H. G. W. van der Wielen, Friesland door de eeuwen 
heen, afl. 2—9; D. Kalma, Skiednis fen Fryslan. In gearfetting; G. G. Reitsma, 
Zoölogisch onderzoek der Nederlandsche terpen. Tweede gedeelte, het 
varken; Colonel N. T. Belaiew, On the 'Wodan'-monster or the 'Dragon' 
series of the Anglo-Saxon sceattas; A l s v o r e n , On the geographical distri-
bution of the sceattas; Heinz Dieter Kohier, Studiën zur Ura-Linda-Chronik; 
J. J. Boer, Ubbo Emmius en Oost-Friesland; Dieuwke Aagje Brouwer, 
Ameland, een sociaal-geografische studie van een waddeneiland; Gedenkboek 
uitgegeven ter gelegenheid v. h. 100-jarig bestaan van het Klaas Tigerleen 
te Leeuwarden, 1832—1932. De Vrije Fries 34, 1937, pp. 122—128. 

98 Middeleeuwsch vaatwerk uit Dronrijp en andere Friesche vindplaatsen. 
J.F.G. 109, 1937, pp. 52—60. 

99 Een bezoek aan het 'Friesch Museum' 1. De archaeologische zalen. In: 
Rondom de Oldehoeve, Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland. Leeu-

1 9 3 8 warden 1938, pp. 245—248. 



25 

100 De bouwgeschiedenis van het Eysingahuis, thans Friesch Museum, in 1939 
verband met het voorafgaande Vegelinhuis en zijn bewoners. De Vrije Fries 
35, 1939, pp. 1—50. 

101 De runen-inscripties van het Friesch Museum. De Vrije Fries 35, 1939, 
pp. 83—95. 

102 De herkomst der vroeg-Friesche terpencultuur. 20e t/m 24e Jaarverslag 
van de Vereeniging voor Terpenonderzoek, 1936—1940, pp. 17—25. 

103 Zur den friesischen Runendenkmälern. Runenberichte 1, 1941, 2, pp. 
116—122. 

104 Wassenbergh en de oprichting van het Friesch Genootschap. Leeuwarder 
Courant 30.IX, 10.X.1942. 

105 Naschrift over Ezinge bij: S. J. van der Molen, Het Friesche Boerenhuis 
in twintig eeuwen. Assen 1942, pp. 131—137. Tweede druk 1943, pp. 
138—146. 

106 Naschrift bij: J. H. Sypkens Smit, Een te Winsum (Fr.) gevonden, ge-
trepaneerde schedel. De Vrije Fries 37, 1943, pp. 79—80. 

107 Schedelnapjes uit terpen te Stiens en Marrum. De Vrije Fries 37, 1943, 
pp. 81—83. 

108 De Leeuwarder architect Gerrit v. d. Wielen. De Vrije Fries 37, 1943, 
p. 161. 

109 Prof. Dr. Tjitze de Boer. De Vrije Fries 37, 1943, pp. 172—175. 

110 Wassenbergh, A., P. C. J. A. Boeles, N. Ottema e.a. Museum Guide 
(Frisian Museum, Princessehof Museum, Pier Pander Temple and Museum 
of Natural History). Leeuwarden 1945 (niet gepagineerd). 

111 Mr. W. B. Buma f. De Vrije Fries 38, 1946, pp. 97—99. 

112 Bespreking van: Smellingeraland. De Vrije Fries 38, 1946, pp. 100—108. 

113 Merovingische munten van het type Dronrijp, en de vondst van Nietap. 
Een kwart eeuw oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland, Gedenkboek 
A. E. van Giffen. Meppel 1947, pp. 369—384. 

114 Naschrift bij: Wassenbergh, Wordt de ontwikkeling van de Oudheid
kamers tegengewerkt? Nieuw Friesland, Onafhankelijk cultureel weekblad 
voor het Friese volk 6.XII.1947. 

115 Wassenbergh, A. en P. C. J. A. Boeles. Gids Friesch Museum. Leeu
warden 1947 (niet gepagineerd). 1947 



26 

1 9 4 8 116 Oudheidkamers. Nieuw Friesland, Onafhankelijk cultureel weekblad voor 
het Friese volk 17.1.1948. 

117 In memoriam Dr. A. L. Heerma van Voss. De Vrije Fries 39, 1948, 
pp. 1—5. 

118 Bespreking van: I. H. Gosses, Verspreide geschriften. De Vrije Fries 39, 
1948, pp. 124—125. 

119 De Friese urnen van de graaf van Limburg Styrum. Buil. N.O.B, zesde 
serie, 2, 1949, pp. 13—17, pi. IV. 

120 De terpencultuur tot omstreeks 400 [n. Chr.]. In: Algemene geschiedenis 
der Nederlanden. Utrecht 1949, deel I, pp. 179—214. 

121 Friesland tot de elfde eeuw. Zijn vóór- en vroege geschiedenis. Uitgegeven 
in opdracht van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal
kunde te Leeuwarden. Tweede druk, 's-Gravenhage 1951, XX+600 pp., 
55 pi. en 2 losse kaarten. 

122 Rinske Visscher (Akkrum, 10 December 1868—Amersfoort, 26 Maart 
1950). Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 
1950—1951, pp. 208—210, lijst van [haar] geschriften, p . 211. 

123 De Angelsaksische invasie. It Beaken 14, 1952, pp. 1—8. 

124 De vroege geschiedenis van Friesland. It Beaken 14, 1952, pp. 161—167. 

125 Bespreking van: Smellingera-land. Proeve van een 'Geakunde' van de 
gemeente Smallingerland. Tweede gedeelte. De Vrije Fries 41, 1953, pp. 
162—163. 

126 De inheemse runen-inscripties uit Friesland en Groningen. (In verband 
met de Angelsaksische kolonisatie in Gróter-Friesland). Oudheidkundige 
Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Nieuwe Reeks 
35, 1954, pp. 18—32. 

127 De handel van Groter Friesland met Frankrijk in de merovmgische tijd. 
Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden 8, 1954, pp. 237—250. 

128 De friese excursie van de vereniging voor terpenonderzoek. Nieuws-bull. 
K.N.O.B. zesde serie, 8, 1955, kolom ¾37—"46. 

129 In memoriam Nanne Ottema, 4 Mei 1874—20 Juni 1955. Nieuws-bull. 
K.N.O.B. zesde serie, 8, 1955, kolom *197—*200. 

130 Medemblik als Ottonische muntplaats. Jaarboek voor Munt- en Penning-
kunde 42, 1955, pp. 93—94. 

131 De stand der Oera Linda problemen. It Beaken 19, 1957, pp. 27—30. 

132 Aard en inhoud van het Oera Linda Boek. It Beaken 19, 1957, pp. 
64—71. 

133 De Warnen en Friesland. Westerheem 7, 1958, pp. 5—12. 

134 Terpenkaarten 1495 [moet zijn: 1945] —1959. Leeuwarder Courant 
1 9 5 9 21.111.1959. 
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Verslagen en aanwinstenlijsten betreffende het Fries(ch) Genootschap en 
zijn Museum van de hand van Mr. P. C. J. Â. BOELES 

J.F.G. 70, 1897—1898. 
Lijst van voorwerpen aan het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid 

en Taalkunde geschonken, in bruikleen gegeven, of aangekocht, pp. 1(39)— 
17(55). 

Aanwinsten van het Munt- en Penningkabinet, p . 18(56). 
_ Aanwinsten der bibliotheek. (Juli 1897—Juli 1898), pp. 19(57)—23(61). 

J.F.G. 71, 1898—1899. 
— Aanwinsten van het museum. (Juli 1898—Juli 1899.), pp. 51—64. 
— Aanwinsten der bibliotheek. (Juli 1898—Juli 1899), pp. 65—72. 

J.F.G. 72, 1899—1900. 
— Aanwinsten van het museum. (Juli 1899—Juli 1900), pp. 39—50. 
— Aanwinsten der bibliotheek. (Juli 1899—Juli 1900), pp. 51—59. 

J.F.G. 73, 1900—1901. 
— Verslag van den Conservator-Bibliothecaris, pp. 45—49. 
— Aanwinsten van het museum. (Juli 1900—Juli 1901), pp. 50—59. 
_ Aanwinsten der bibliotheek. (Juli 1900—Juli 1901), pp. 60—68. 

J.F.G. 74, 1901—1902. 
— Verslag van den Conservator-Bibliothecaris, pp. 33—36. 
— Aanwinsten van het museum. (Juli 1901—Juli 1902), pp. 37—42. 
— Aanwinsten der bibliotheek. (Juli 1901—Juli 1902), pp. 43—49. 

J.F.G. 75, 1902—1903. 
— De voornaamste aanwinsten van het Museum. (Juli 1902—Januari 1904), 
pp. 41—46. 
— Aanwinsten der bibliotheek, pp. 47—55. 

J.F.G. 76, 1903—1904. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. (Januari 1904— 
Januari 1905.), pp. 37—47. 
— Aanwinsten der bibliotheek, pp. 48—54. 

J.F.G. 77, 1904—1905. 
— Aanwinsten van het Friesch Museum. (Januari 1905—Januari 1906.), 
pp. 39—46. 
— Aanwinsten der bibliotheek, pp. 47—54. 

J.F.G. 78, 1905—1906. 
— Verslag van den Conservator over het jaar 1906, pp. 37 47. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. (Januari 1906 
Januari 1907.), pp. 48—58. 
— Aanwinsten der Bibliotheek, pp. 59—67. 



28 

J.F.G. 79, 1906—1907. 
Verslag van den Conservator over het jaar 1907, pp. 35—39. 
De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. (Januari 1907— 

Januari 1908.), pp. 40—49. 
— Aanwinsten der Bibliotheek, pp. 50—56. 

J.F.G. 80, 1907—1908. 
— Verslag van den Conservator over het jaar 1908, pp. 33—37. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. (Januari 1908— 
Januari 1909.), pp. 38—47. 
— Aanwinsten der Bibliotheek, pp. 48—56. 

J.F.G. 81, 1908—1909. 
— Verslag van den Conservator over het jaar 1909, pp. 35—37. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. (Januari 1909— 
Januari 1910), pp. 38—50. 
— Aanwinsten der Bibliotheek, pp. 51—57. 

J.F.G. 82, 1909—1910. 
— Verslag van den Conservator over het jaar 1910, pp. 33—37. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum (Januari 1910— 
Januari 1911), pp. 38—48. 
— Aanwinsten der Bibliotheek, pp. 49—57. 
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— Verslag van den Conservator over het jaar 1911, pp. 17—22. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum (Januari 1911— 
Januari 1912), pp. 23—30. 
— Aanwinsten der Bibliotheek, pp. 31—38. 

J.F.G. 84, 1911—1912. 
— Verslag van den Conservator van het Friesch Museum over het jaar 1912, 
pp. 13—17. Tevens verschenen in: De Vrije Fries 21, 1913, 3 en 4, pp. 
501—505. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. Januari 1912— 
Januari 1913, pp. 20(2)—33(15). Tevens verschenen in: De Vrije Fries 21, 
1913, 3 en 4, pp. 506—519. 

J.F.G. 85, 1912—1913. 
— Verslag van den Conservator van het Friesch Museum over het jaar 1913, 
pp. 5(1)—7(3). Tevens verschenen in: De Vrije Fries 22, 1914, pp. 184—186. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. Januari 1913— 
Januari 1914, pp. 8(4)—18(14). Tevens verschenen in: De Vrije Fries 22, 
1914, pp. 187—197. 

J.F.G. 86, 1913—1914. 
— Verslag van den Conservator van het Friesch Museum, over het jaar 1914, 
pp. 7—11. Tevens verschenen in: De Vrije Fries 23, 1915, pp. 228—232. 
— De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. Januari 1914— 
Januari 1915, pp. 12—16. Tevens verschenen in: De Vrije Fries 23, 1915, 
pp. 233—237. 
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J.F.G. 87, 1914/1915. 
Verslag van den Conservator van het Friesch Museum over het jaar 1915, 

pp. 8—11. Tevens verschenen in: De Vrije Fries 24, 1916, pp. 174—177. 
De voornaamste aanwinsten van het Friesch Museum. Januari 1915 

Januari 1916, pp. 12—21. Tevens verschenen in: De Vrije Fries 24, 1916, 
pp. 178—187. 

J.F.G. 88, 1915/1916. 
— Verslag van den Conservator van het Friesch Museum over het jaar 1916, 
pp, 9—IS. Tevens verschenen in: De Vrije Fries 25, 1917, pp. 202—206. 
— De voornaamste aanwinsten der archaeologische verzamelingen en van het 
munt- en penningkabinet. Januari 1916—Januari 1917, pp. 13—16. Tevens 
verschenen in: De Vrije Fries 25, 1917, pp. 206—209. 

J.F.G. 89, 1916/1917. 
— Verslag van den voorzitter der Museum-Commissie, conservator der 
archaeologische en numismatische verzamelingen, pp. 16—20. Tevens ver
schenen in: De Vrije Fries 26, 1918, pp. 170—174. 

J.F.G. 90, 1917—1918. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische verzamelingen over het 
jaar 1918, pp. 48—51. 
— Opgegraven voorwerpen, meerendeels uit de terpen, pp. 52—53. 
— Munten in Friesland gevonden, p . 54. 

J.F.G. 92, 1919/1920. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische ver
zamelingen over de jaren 1919 en 1920, pp. 23—25. 
— Opgegraven voorwerpen, meerendeels uit terpen, pp. 26—33. 
— Munten in Friesland gevonden, p . 83. 

J.F.G. 93, 1920 /21 . 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische ver
zamelingen over 1921, pp. 20—23. 

J.F.G. 95, 1922—1923. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische ver
zamelingen over 1922 en 1923, pp. 25—27. 
— Opgegraven voorwerpen, meerendeels uit de terpen, pp. 28—33. 
— Munten in Friesland gevonden, p . 34. 

J.F.G. 97, 1924—1925. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische ver
zamelingen over 1924 en 1925, pp. 24—27. 

J.F.G. 100, 1927—1928. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en oudere numismatische 
verzamelingen over 1926—'28, pp. 29—32. 
— Bodemvondsten ingekomen in de jaren 1926, 1927 en 1928, pp. 33—55. 
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J.F.G. 101, 1928—1929. 
Verslag van den Conservator der archaeologische en oudere numismatische 

verzamelingen over het jaar 1929, pp. 30—35. 
Bodemvondsten ingekomen in het jaar 1929, pp. 35—48. 

J.F.G. 103, 1931. 
Verslag van den Conservator der archeologische en oudere numismatische 

verzamelingen over 1930 en 1931, pp. 24—28. 

J.F.G. 104, 1932. 
Verslag van den waarnemenden directeur van het Friesch Museum. Tijdvak 

1 Januari—1 Mei 1932, pp. 13—17. 
Verslag van den Conservator der archaeologische en oudere numismatische 

verzamelingen over 1932, pp. 31—37. 

J.F.G. 105, 1933. 
— Verslag van den Conservator-waarnemend directeur van het Friesch 
Museum over het jaar 1933, pp. 13—20. 

J.F.G. 106, 1934. 
— Verslag van den Conservator-waarnemend directeur van het Friesch 
Museum en van het Museum Stania-State. over het jaar 1934, pp. 15—23. 

J.F.G. 107, 1935. 
— Verslag van den Conservator-waarnemend directeur van het Friesch 
Museum en van het Museum Stania-State. over het jaar 1935, pp. 15—32. 
— Aanwinsten der bibliotheek (over 1934 en 1935), pp. 33—50. 

J.F.G. 108, 1936. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 
afdeelingen. over het jaar 1936, pp. 34—54. 

J.F.G. 109, 1937. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 
afdeeling van het Friesch Museum, over het jaar 1937, pp. 47—63. 
— Verslag van den bibliothecaris van het Friesch Genootschap, over 1936 
en 1937, pp. 64—65. 
— Aanwinsten der bibliotheek van het Friesch Genootschap, (over 1936 en 
1937.), pp. 66—86. 

J.F.G. 110, 1938. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 
afdeeling van het Friesch Museum, over het jaar 1938, pp. 37—43. 

J.F.G. 111, 1939. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 
afdeelingen van het Friesch Museum, over het jaar 1939, pp. 31—42. 

J.F.G. 112, 1940. 
— Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 
afdeeling van het Friesch Museum, over het jaar 1940, pp. 36—38. 
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J.F.G. 113, 1941. 
Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 

afdeeling van het Friesch Museum, over het jaar 1941, pp. 14—16. 

J.F.G. 114, 1942. 
Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 

afdeeling van het Friesch Museum, over het jaar 1942, pp. 13—16. 

J.F.G. 115, 116 en 117, 1943—1945. 
Verslag van den Conservator der archaeologische en numismatische 

afdeeling van het Friesch Museum, over de jaren 1943—1945, pp. 20—22. 
— Verslag van den bibliothecaris van het Friesch Genootschap, over de jaren 
1944 en 1945, pp. 23—24. 

J.F.G. 118, 1946. 
— Verslag van de conservator der archaeologische en numismatische afdeling 
van het Friesch Museum, (over het jaar 1946), pp. 14—17. 

J.F.G. 119, 1947. 
— Verslag van de conservator der archaeologische en numismatische afdeling 
van het Friesch Museum, (over het jaar 1947), pp. 19—22. 

J.F.G. 120, 1948. 
— Verslag van de conservator der archaeologische en numismatische afdeling 
van het Friesch Museum, (over het jaar 1948.), pp. 29—33. 

J.F.G. 121, 1949. 
— Verslag van de conservator der archaeologische en numismatische afdeling 
van het Friesch Museum, (over het jaar 1949), pp. 12—16. 

Tijdens het afwerken van dit deel van De Vrije Fries verscheen: 
H. T. Obreen, Index op Mr. P. C. J. A. Boefes, Friesland tot de elfde eeuw, 
zijn voor- en vroege geschiedenis, Tweede druk, met aanvullingen. Leeu
warden, 1962. 



BORNEGO 

BIJDRAGE TOT DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN HET 

NEDER-BOORNEGEBIED 

H. HALBERTSMA 

I. De geschreven bronnen. 

Het is de Boorne, welke oudtijds haar naam heeft verleend aan 
een uitgestrekt gebied dat eerst naderhand tot afzonderlijk be
stuurde grietenijen uiteen zou vallen — Utingeradeel, Opsterland, 
Haskerland, Engwirden en Schoterland. Een ontwikkeling, waar
van de bizonderheden ons veelal ontgaan en het verloop slechts 
in grote trekken kan worden geschetst1. 

Van veel belang is in dit opzicht de oorkonde welke betrekking 
heeft op een grensregeling tussen de venen van Duurswoude en 
Haule. Het stuk dateert uit 1313 (of 1343) en rept van een be-
stuursdistrict, „Superhaudmar" geheten welks vertegenwoordigers, 
die zich „stallingi" noemen, bij ontstentenis van een eigen zegel 
gebruik hebben mogen maken van het zegel der rechters van 
Bornego2: 

„Sed quia nos Stallingi de Superhaudmar predicti speciali 
sigillo non utimur sigillo universitatis judicum de Bornde ad 
presens sumus contenti." 

Uit twee stukken, bewaard op het Rijksarchief te Groningen, 
blijkt dat het onderhavige gebied in 1418 en 1425 bereids een 
eigen zegel voerde terwijl het randschrift van dit zegel, dat de 
indruk wekt nog uit de 14de eeuw te stammen, lezen laat: 
„S(IGILLUM) IUDICUM ET UNIVERSITATIS DE S(UPER) 
HAUDMARE". 

Uit de teksten valt af te leiden, dat dit „super haudmare" ver
eenzelvigd mag worden met de grietenij Opsterland, oud-Fries 

1 K. Freiherr von Richthofen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte; I, Berlin 
1880, p. 154-155. 
A. J. Andreae, Bijdrage tot de burgerlijke en kerkelijke indeeling van Friesland tusschen 
het Flie en de Lauwers e tc ; De Vrije Fries, XIV — 2, 1881, p. 205 ss. 
Idem, Nalezing op de Nieuwe Naamlijst van Grietmannen etc., Leeuwarden 1893, 
p. 133 ss. 
F. Buitenrust Hettema, Friese Plaatsnamen, tegelijk een bijdrage tot de oude aardrijks
kunde van Friesland; Nomina Geographica Neerlandica, IV, Leiden 1899, p. 51 ss. 
M. P. van Buijtenen, De Leppa — Een rechtshistorisch-waterstaatkundige bijdrage; Dokkum 
1944, p. 16 ss. 
S. J. van der Molen, Opsterlân — Skiednis fan in Wâldgritenij; Drachten 1958, p. 45 ss. 
2 Van der Molen, l.e., Bijlage I, p. 267. 
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Afb. 1. 

De St. Pancraskerk te Oldeboorn, naar een tekening van J. Stellingwerff uit het jaar 1723. 
Fries Museum, Leeuwarden. 
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Afb. 2. 

Luchtfoto van het stromenstelsel der Boorne benoorden Oldeboorn. 

Topografische Dienst, Delft. 
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Afb. 3. 

Luchtfoto van het stromenstelsel der Boorne bezuiden Akkrum en Oldeboorn. 

Topografische Dienst, Delft. 
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Afb. 4. 

Sceatta's uit de schatvondst van Terwispci. 

Fries Museum, Leeuwarden. 
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Aft. 5. 

Inheems vaatwerk gevonden nabij Terwispel. 

i Fries Museum, Leeuwarden. 
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„Upsateraland"; met de „Haudmare" is dan de Boorne bedoeld, 
de „hoofd-stroom", aan weerszijden van welks bovenloop Opster-
land zich uitstrekt3. 

Klaarblijkelijk heeft men in de naam Utingeradeel een tegen
stelling met de naam Opsterland willen uitdrukken. Winsemius, 
en in diens voetsporen tevens Schotanus, zochten de verklaring 
niettemin in de „Wytringa ofte Vtringa", waarmede zij niet de 
Oude- of Nieuwe Wetering op het oog hadden, welke de Boorne 
met het Sneker Meer verbonden, doch een vóór het jaar 1438 
afgesneden Boorne-arm, tussen Oldeboorn en Oosterboorn, 
welke oudtijds zijn voortzetting vond in de eveneens afgesneden 
Boorne-tak langs Poppenhuizen en Warniahuizen4. 

Sipma heeft het pleit wel voorgoed beslecht door te wijzen 
op het bestanddeel „utende" in de naam van vermelde grietenij, 
zoals blijkt uit een tekst uit het jaar 14505: „ . . . . greetman, 
riochteren ende mene meente in Wytendengheradele". Waarbij 
„utende" aangemerkt dient te worden als „neerwaarts", ten 
opzichte van het Boome-„opwaarts" gelegen Opsterland6. 

Nu wordt er in 1386, en wederom in 1400 gewag gemaakt van 
„Bornevrede", waaronder kennelijk een kleiner gebied wordt 
verstaan dan Bornego. Misschien omvatte het aanvankelijk 
Utingeradeel, Haskerland en Engwirden7: 

„ . . . . Katryper convent dat ghenoemt was een erlijc ende 
orberlijc convent den ghemenen onsen drien landen voerghenoemt 
Stellingwerf, Scoterland ende Bornevrede". 

In 1456 heet het „Bornferd" en omvat dan slechts Engwirden, 
naar het schijnt, omdat men gene naam wél, doch deze naam 
niet ontmoet in een opsomming van grietenijen, voorheen 
Bornego uitmakende8. In 1489 treedt weliswaar de pastoor van 
het in Opsterland gelegen Terwispel, „her Aernt thoe Wyspolia", 
als „deecken ur Bornferd" op doch hier is uiteraard het gelijk-

3 Idem, Bijlage IV, p. 271—276. Vgl. tevens J. J. Spahr van der Hoek, Oriëntaesje op 
inkelde grinswetters yn Fryslân; It Beaken, XXI, 1959, p. 145 ss. 
4 P. Winsemius, Chronique ofte Historische Geschiedenisse van Vriesïant e tc ; Franeker 
1622, Beschrijvinghe Utingeradeel. 
Chr. Schotanus, Beschryvinghe van de Heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end 
de Lauwers e tc ; Franeker 1664, p. 219. 
5 G. F. Baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot Placaat- en Charterboek 
van Vriesland; I, Leeuwarden 1768, p. 534. 
6 P. Sipma, Nomina Geographica Neerlandica, TV; Fryske Plaknammen, VIII, Ljouwert 
1956, p. 3 - 4 . 
7 J. J. de Geer tot Oudegein, Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht; 
II, Utrecht 1871, p. 626. 
s Charterboek van Vriesland, l .c , p. 590. 
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namige dekenaat, niet het bestuursgebied bedoeld, over welk 
dekenaat aanstonds nader zal worden gehandeld9. 

Uit zeer vroege eeuwen hebben ons reeds getuigenissen over 
de Boorne bereikt. De alleroudste bron zou de hofpoëet 
Venantius Fortunatis zijn waar deze de heldendaden bezingt 
van Lupus, hertog van Champagne en veldheer van koning 
Sigebert, die sedert 561 over Austrasie heerste. Deze had de over
winning behaald op een verenigd Deens-Saksisch landingsleger, 
aan de oevers van de rivier „Bordaa"10: 

„Quae tibi sit virtus cum prosperitate superna, 
Saxonis et Dani gens cito victa, probat. 
Bordaa qua fluvius sinuoso gurgite currit 
Hoc adversa acies, te duce, caesa ruit." 

Het is echter zeer de vraag of met de „Bordaa" inderdaad de 
Friese Boorne-stroom is bedoeld. De omstandigheden, waaronder 
vermelde gebeurtenissen zich afspeelden, wijzen veeleer op 
zuidelijker dreven, in casu de Zeeuwse eilanden. Wellicht was 
deze „Bordaa" het water, waaraan het geslacht „Van Overbordene" 
zijn naam ontleende en dat men in de aanvang van de 14de eeuw 
op het eiland Tholen ontmoet11. 

Vervolgens komt aan de orde de „Cosmographia", naar som-
miger gevoelen in het eerste kwart der 8ste eeuw door een onbe
kende, uit Ravenna afkomstige geleerde geschreven. Deze weet 
enige mededelingen te verstrekken over Friesland, „Frigonum 
patria" en vertelt dat er in dit land geen steden liggen, 
„civitates", met uitzondering van „Nocdac" en „Bordonchar"12: 

„Et audaces homines eandem patriam proferre asserunt, et 
nullo modo civitates in eandem Frigonum patriam fuisse legimus, 
exceptis duobus quae antiquitus legentur Bordonchar et Nocdac," 

9 Idem, p. 745. 
10 Venantius Honorius Clementianus, Carmina, VI, De Lupo Duce; ed. F. Leo en 
B. Krusch, Monumenta Germaniae historica, Auctores antiquissimi, IV, Berolini 1881. 
Vgl. ook Ph. van Blom, Geschiedenis van Oud-Friesland; De Vrije Fries, IXX — 4, 1900, 
p. 587 ss. 
1 1 A. Hollestelle, Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken; Middelburg 
1896, p. 191 ss. 
12 Ravennatis Anonymi Cosmographia et Guidonis Geographica, ed. J. Schnetz; Itineraria 
Romana, II, Lipsiae 1940, IV, 23, p. 59 ss. 
Elders — IV, 24 — maakt de auteur gewag van „Dorostate frigonum patrie", hetgeen 
hem echter niet weerhoudt Duurstede te rekenen tot de aan Friesland grenzende „Patria 
Francia Rinensis". 
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Andreae hield „Nocdac" voor een verhaspeld Dokkum terwijl 
„Bordonchar" in „Bordonchorn" veranderd zou dienen te worden, 
een plaats, gelegen aan een bocht van de Boorne—Oldeboorn13. 
Veronderstellingen welke, zo niet onaannemelijk, dan toch voor 
tegenspraak vatbaar gebleken zijn14. Nu hebben wij er al eens op 
gewezen dat het merkwaardig heten mag, Dokkum zowel als 
de Boorne in één adem met het optreden van Bonifatius in 
Friesland genoemd te vinden. Wij willen ons thans wat nader in 
dit vraagstuk verdiepen15. 

Willibald, kanunnik van St. Victor te Mainz, schreef in opdracht 
van bisschop Lullus van Mainz en Megingoz van Würzburg 
kort na het jaar 778 een Vita Bonifatii en licht ons naar aanleiding 
van Bonifatius' marteldood tamelijk uitvoerig over Friesland in. 
Wij vernemen hoe Bonifatius, van vele anderen vergezeld, in 
het jaar 754 vanuit Utrecht noordwaarts zeilt, des nachts het 
„Aelmere" overvaart en vervolgens in de doolhof der Friese 
binnenwateren belandt. Tenslotte kiest zijn schip ligplaats aan 
de oever van een stroom, „Bordne" geheten, welke de scheiding 
vormt tussen Oostergo en Westergo16: 

„Postquam igitur fidei, ut praediximus, per Fresiam inluxeret 
splendor et felix sanctis huius adpropinquaret finis, iam quidem 
secus ripam fluminis quod dicitur Bordne, quod est in confinibus 
eorum, qui rustica lingua Ostor et Westeraeche, suorum tantum 
stipatus clientum numero, erexit tentoria." 

Willibald onthoudt ons een nadere aanduiding van de plek, 
waar het gezelschap zijn tenten opsloeg doch men zou deze, de 
huidige begrenzing van de naam Boorne indachtig, te Oldeboorn 
kunnen vermoeden. Onze bron is hiermede tenminste niet in 
tegenspraak ook al zou men op grond van de toelichting „quod 
est in confinibus" aan een oord kunnen denken verder stroom
afwaarts waar de Boorne eerst recht grensrivier tussen Oostergo 

13 Bijdrage tot de burgerlijke en kerkelijke indeeling van Friesland, p. 223. Schnetz 
stelde de emendatie „Bordonehai(m)" voor; vgl. Eine Erdbeschreibung um das Jahr 700; 
Nomina Germanica 10, Upsala-Copenhagen 1951, p. 64. 
!4 In een brief d.d. 21 november 1956 sprak Dr B. H. Stolte, een der beste kenners 
der „Cosmographia", jegens ons de veronderstelling uit dat op palaeografische gronden 
„Bordonchar" uit ,,Bordon" kan zijn ontwikkeld, „Nocdac" uit „Medemelac"; met het 
eerste zou dan inderdaad Oldeboorn bedoeld zijn, met het tweede Medemblik. 
1 5 H. Halbertsma, Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en de toe-
slijking van de Middelzee; Tijdsch. Kon. Ned. Aardrijksk. Gen., LXXII, 1955, p. 93 ss. 
!6 Vita Bonifatii auctore Wülïbaldo, ed. W. Levison; Scriptores Rerum Merovingicarum 
in usum schoîarum, Hannoverae 1905, p. 48—49. 
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en Westergo werd en waarop de naam bovendien schijnt te 
wijzen17. 

Het karakter van grensrivier blijkt trouwens eveneens uit een 
bericht, te vinden in een nog iets oudere bron dan Willibald's 
geschrift, te weten de „Continuatio Fredegarii". Deze kroniek 
verhaalt ons hoe Karel Martel m het jaar 734 met een vloot het 
Friese binnenland indrong teneinde zijn macht tot over het Flie 
te kunnen uitbreiden. Ook bij deze gelegenheid zeilt men de 
Boorne op, ook hier weer een „fluvius" genoemd welke Oostergo 
van Westergo scheidt. 

Het vijandelijke leger slaat aan de oever van deze stroom een 
kamp op en nadat de Friezen verslagen zijn en hun aanvoerder, 
Bubo, gedood, worden de heiligdommen van hun schatten be
roofd en in brand gestoken18: 

„Itemque, quod superius praeter missimus, gentem dirissimam 
maritimam Frigonum nimius crudeliter rebellantem, praefatus 
princeps audacter navale evectione praeparat; certatim alto mare 
ingressus, navium copia adunata, Unistrachia et Asutrachia 
insulas Frigionum penetravit, super Bordine fluvio castra ponens, 
Bubonem gentilem ducem illorum fraodolentum consiliarium 
interfecit, exercitus Frigonum prostravit, fana eorum idolatria 
contrivit atque conbussit igne; cum magna spolia et praedia 
victor reversus est in regnum Francorum." 

In 1297 heet de zich trechtervormig verwijdende zeeboezem, 
welke intussen grotendeels is opgeslibd en ingepolderd, nog steeds 
„Bordena" en geldt evenzo als scheiding tussen Oostergo en 
Westergo19: 

„nullus omnino de terra nostra scil. de Ostergo ad destructionem 
castri vestri in Westfrisiam fuerit profectus, licet illi de Westergo, 
quorum terra per mare quod Bordena vocatur, et per specialem 
jurisdictionem a terra nostra (Ostergo) distincta est." 

De benaming Middelzee ontmoet men het eerst bij Worp 
Tjaerda, prior van het Regulierenklooster „Thabor" bij Tirns, die 
zijn geschriften vóór het jaar 1510 afsloot20: 

1 7 Buitenrust Hettema, l .c , p. 22, 
is Continuatio Fredegarii, ed. B. Krusch; Mon. Germ. Hist , SS Rer. Merov., II, Berolini 
1888, p. 176. 
19 Charterboek van Vriesland, p. 130. 
20 Worperi Tyaerda ex Renismageest, prioris in Thabor, Chronicorum Frisiae Libri Tres, 
ed. J. G. Ottema; Leeuwarden 1847, p. 136-137. 
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„Anno Domini mcc tempore domini Wilhelmi comitis Hol-
landiae Mare Occidentale adhuc intravit mediam Frisiam, et 
dicebatur a Frisiis Mare Mediterraneum (vulgo die Middelzee). 
Influxit autem circa Berlecum, et ultra progrediens circa Lewar-
dium, Wirdum, Rauwert, Goutum usque Tiercwert." 

Deze naamsverandering houdt verband met de verwijding van 
de Boornemond, welke gepaard ging met een west- zowel als 
zuidwaartse uitbreiding tussen Rauwerd en Tjerkwerd, waarvan 
de verontrustende voortgang eerst kon worden gestuit en ver
volgens in landwinst omgezet door het ingrijpen van scharen 
lekebroeders uit het Regulierenklooster „St. Maarten" te Ludinga-
kerk bij Achlum en de Cistercienser abdij „Bloemkamp" bij 
Hartwerd: 

„Ibique tantus fuit aquarum impetus, quod vulgus aggeres 
marinos suis sumptibus et laboribus indemnes custodire non 
praevaluerunt. Quare compulsi sunt plures terras suas cum 
oneribus aggerum monasteriis, tune temporis multitudine con-
versorum abundantibus, ac religiose adhuc viventibus, resignare 
atque perpetuo donare. Qui conversi multis laboribus fortissimos 
facientes aggeres plurimum sunt ditati. Nam circa annum prae-
dictum terra infra Stauriam et Medenblick nimia oceani alluvione 
paulatim defluente, coepit huius Maris Mediterranei fluxus sensim 
mitigare atque terra ipsa magis magisque quotidie accressere." 

Aldus de geleerde prior van „Thabor", die iedere dag vanuit 
zijn op een hoge terp gebouwde klooster uit zag over de vrucht
bare landouwen, sinds de 13de eeuw op de Middelzee heroverd21. 

Keren wij thans weer tot Oldeboorn terug. Schijnbaar wordt 
dit oord als verblijfplaats van Bonifatius uitgeschakeld omdat 
een tweede, bijkans een halve eeuw na Bonifatius' marteldood 
te boek gestelde Vita met zovele woorden Dokkum noemt waar 
de bisschop om het leven werd gebracht. Weliswaar kwam deze 
„Vita Secunda" tot ons in een bewerking van bisschop Radbod 
van Utrecht (899—917) doch de eigenlijke auteur leefde een eeuw 
eerder en verzekert ons opzettelijk naar Dokkum te zijn gereisd, 
in de hoop plaatselijke bizonderheden te kunnen vergaren. Bij 
deze gelegenheid vertelde men hem dat er nog een hoog be-

2 1 L . c , p. 137. Vgl. tevens Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en 
de toeslijking van de Middelzee, p. 101 ss. 
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jaarde vrouw leefde die de marteling met eigen ogen had aan
schouwd22: 
„Michi autem in eadem regione sciscitanti de eo, si quid scribere 
possem, relatum est adhuc superstitem esse quandem mulierem, 
sed iam valde decrepitam, que iureiurando asserebat, se decol-
lationi militis Christi fuisse presentem, dicebatque, quod, cum 
gladio feriendus esset, sacrum evangelium codicem capiti suo 
imposuerit, ut sub eo ictum percussoris exciperet eiusque presi
dium haberet in morte, cuius lectionem dilexerat 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, 
iuxta quam fons aque dulcis emanat, cum alibi per totam regionem 
illam salse et amare sint aque." 

De faam, welke Dokkum gedurende de latere middeleeuwen 
als bedevaartsoord genoot is er borg voor dat deze stad inder
daad gold als de plaats, waar Bonifatius en de zijnen om het 
leven kwamen. Omstreeks het jaar 1175 werd de Dokkumer ge-
dachteniskerk opgenomen in de nieuw gestichte St. Bonifatius-
abdij waarvan de overblijfselen in het jaar 1954 op het markt
plein werden blootgelegd. Bij deze opgravingen bleek boven
dien dat de grondslagen van het abdijterrein uit een ongeveer 
4 meter hoge, in één keer uit kwelderzoden opgetaste heuvel be
stond, te beschouwen als een noordelijke uitbreiding van de voor
heen reeds bestaande stadsterp. Bevindingen, welke volkomen 
strookten met de mededelingen, vervat in de „Vita Bonifatii I", 
volgens welke onder toezicht van burggraaf Abba op bevel van 
koning Pippijn een heuvel werd opgeworpen, die tot voetstuk 
moest dienen voor een naderhand te bouwen gedachteniskerk23. 

Kan Oldeboorn derhalve onmogelijk in aanmerking komen 
voor het oord, waar Bonifatius' missiereis van het jaar 754 zulk 
een droef einde vond, anderzijds blijft de moeilijkheid bestaan 
dat Dokkum niet aan de Boorne lag terwijl Bonifatius toch aan 
de oevers van deze stroom zijn bivak zou hebben opgeslagen. 

Deze tegenstrijdigheid laat zich echter oplossen indien men 
een onnauwkeurigheid in Willibald's voorstelling van zaken ver-

2 2 Vita altera, ed. W. Levison, l .c , p. 73. Zie bovendien Vita Wülehadi, ed. G. Pertz; 
Mem. Germ. Hist., SS II, Hannoverae 1829, p. 380, c. 2: 
„ . . . . venitque in Fresiam ad locum qui dicitur Dockynchirica quod est in pago Hostraga, 
ubi et domnus Bonifacius episcopus iam olim martyrio coronatus fuerat." 
2 3 H. Halbertsma, Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen; De Vrije Fries. 
XLIV, 1960, p. 5 ss. 
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moedt. Een jongere tijdgenoot van Willibald, Eigil, laat namelijk 
geen twijfel bestaan over het feit dat aan de reis van het jaar 
754 een andere tocht naar Friesland vooraf was gegaan, ge
scheiden door een tussentijds verblijf gedurende de wintermaan
den elders — denkelijk te Utrecht. 

Eigil deelt dit mede in zijn levensbeschrijving van Sturmi, 
eerste abt van het door Bonifatius in 744 aan de Fulda gestichte 
Benedictijnenklooster. Van hieruit had Bonifatius ook zijn eerste 
reis in het jaar 753 ondernomen24: 

„Anno decimo, postquam ad sanctum commigravit locum 
(scil. Fulda), sanctus archiepiscopus Bonifacius 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. Sequenti vero anno iterum ad aquosa 
Fresonum pervanerat arva, coeptum opus praedicationis implere 
desiderans ". 

Uit de bewoordingen van Eigil's tekst blijkt dat Willibald's 
Vita te zijner beschikking stond; Eigil is zich derhalve wel 
degelijk bewust geweest van de afwijking van zijn beschrijving 
ten opzichte van Willibald's relaas. 

In het licht van deze bevindingen komt het ons alleszins ge
oorloofd voor de mededelingen van Willibald aangaande Boni
fatius' tentenkamp aan de Boorne niet aan het jaar 754 te ver
binden, doch aan het voorafgaande. Blijft dus de vraag, waar 
dit kamp gelegen kan hebben. Nu wordt de indruk gewekt alsof 
Bonifatius in het voorjaar van 754 ging oogsten wat in het jaar 
753 was gezaaid. Mocht dit juist zijn zo zal het voor 754 opge
stelde reisplan althans ten dele eenzelfde gebied hebben be
streken als het in 753 reeds bezochte. In welk geval het dan wel 
zeer verleidelijk wordt aan Oldeboorn vast te houden, en zulks 
te meer indien men acht slaat op de meer oorspronkelijke vor
men van deze plaatsnaam. In het Fries „Boarn" zonder meer 
geheten, stuit men in vroeger eeuwen op schrijfwijzen als 
„Bornego" (1230), „Borndegha" (1276), „Bordengo" (1304), 
„Bordego" (1338), „Borendego" (1338), „Bordego" (1389), „Born-
degho" (1395), „Boerngha" (1438), „Burdego" (1486). Zij houden 
alle varianten in op het begrip „Bome — ga", letterlijk „Boorne-
dorp" dan wel „Boorne-kerspel". De laatste betekenis blijkt wel 

24 Vita Sturmi, ed. G. Pertz; Mon. Germ. hist., SS II, Hannoverae 1829, p. 372, c. 15. 
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heel duidelijk uit de vermelding der uit 1276 daterende boete-
registers25: 
„ . . . . tha Prelaten fan Astergha and fan Westerghe, Borndegha 
and Waghenbreghe" 

Eigenlijk is in dit geval de betekenis reeds uitgedijd tot 
„Boomedekenaat" omdat het dan al geen deel meer uitmaakt 
van het dekenaat Oostergo, evenmin als „Waghenbreghe" van 
Westergo. Aangezien voorts „Waghenbreghe", zoals wij elders 
hebben aangetoond, veel meer omvatte dan de grietenij Wym-
britseradeel, welke er slechts het noordelijke uiteinde van be
sloeg, mag men overeenkomstige verhoudingen inzake de uitge
strektheid van „Borndegha" verwachten26. 

Deze latere ontwikkeling voorlopig even buiten beschouwing 
latende achten wij de overeenkomst tussen de namen „Bordon-
char" - „Borndegha" toch frappant genoeg om de vereenzelviging 
van beide niet aanstonds te verwerpen. En zeker niet indien men 
kennis neemt van het gevoelen van Levison die op goede gronden 
de datering der „Cosmographia", door Schnetz en anderen be
pleit, verwerpt en kort na het jaar 800 verschuift27. Met andere 
woorden, wel degelijk bij de Anonymus kennis veronderstelt 
welke mede door de laatste reizen van Bonifatius verkregen werd. 

Om tot het wereldlijke district Bornego terug te keren, vergeefs 
zoekt men naar de sporen daarvan in oorkonden, jonger dan het 
reeds genoemde stuk uit het jaar 1313 (of 1343), waarin de 
„judices de Bornde" optraden. De verklaring schuilt denkelijk 
in de versnippering van het Friese bestuurs- en rechtswezen, 
welke allerwege volgde op het wegvallen van het grafelijk ge
zag en tegen het einde der 14de eeuw haar beslag gekregen had. 

Van de vijf grietenijen, waarin Bornego uiteenviel — Uting-
geradeel, Opsterland, Haskerland, Engwirden en Schoterland — 
is alleen de eerste op Oldeboorn georiënteerd gebleven. De inge
wikkelde samenstelling en werkwijze der Friese grietenijbesturen 
leidde echter tot nóg verder gaande verbizondering zodat Olde
boorn zich zelfs als zetel van het grietenijgerecht niet onverkort 
wist te handhaven. 

25 Charterboek van Vriesland, p. 108. Voor de voorafgaande vermeldingen raadplege 
men Buitenrust Hettema, l.c., p. 51 ss. 
26 H. Halbertsma, Weynbritzera auld deel; Fryske Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr J. H. 
Brouwer, Assen 1960, p. 425 ss. 
27 Wattenbach—Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter; I, Weimar 1952, 
p. 68-69. 
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Zulks valt het eerst op te maken uit een stuk van het jaar 1425, 
waarin niet Oldeboorn, doch Wobbingabrugge bij Akkrum als 
zetel van dit gerecht paradeert28: 
„Ich Uteka Bauwengha gretman tho Wobbenghabreggha 
duaeth kunt ende kanlich alla lyodim myth dysse breve dath 
Hylle Ryurdisma hyer voer (ws) koem in ws staende ryucht tho 
Wobbenghabreggha . . . . . . " 

Nauwkeurig lichten ons de uit 1450 daterende „Wilkerren" 
van Utingeradeel in over de vrij omslachtige manier waarop het 
deelsbestuur werd verkozen29. 

De inhoud van de willekeuren laat uitkomen dat Utingeradeel 
aan rechteloosheid ten prooi was gevallen waarbij het oude 
grietenijbestuur niet langer functioneerde en de orde slechts door 
ingrijpen van de geestelijkheid bewaard scheen te kunnen worden. 
Het herstel van de oude verhoudingen mocht weliswaar op de 
voorgrond staan doch aangezien de grietmannen en rechters, 
voor het bezetten der vacante plaatsen in aanmerking komende, 
aarzelden naar voren te treden moesten de dorpspastoors de ver
lamming van het deelsbestuur opheffen door „wt elka ghae een 
alder man off wisen man" aan te wijzen uit de kring der verkies
bare parochianen, die op hun beurt een nieuw deelsbestuur 
konden formeren. 

Weigerde de candidaat zo verbeurde hij 20 schilden „halff ti 
der presters behoef ende hael ti der meente bihoef". De pastoor 
diende vervolgens iemand anders te kiezen, net zo lang totdat 
het college voltallig was. 

Nu was de dorpspastoor niet geheel vrij in zijn keuze; hij had 
namelijk rekening te houden met het merkwaardige kiesstelsel 
der Friese plattelandsgerechten. Aan de hand van de inhoud der 
willekeuren kan men zich over de gang van zaken in Utingeradeel 
een goede indruk vormen. De willekeuren spreken over Utin-
geradeel's „ferd" of rechtsban, welke in „tria deel" was onder
verdeeld. Te weten „Bornstera", „Legha Walden" mitsgaders 
„Ackrim ende Lungersim". Waarmede bedoeld zijn Oldeboorn 
en onderhorige buurtschappen, de reeks dorpen langs de oostelijke 
zoom van het merengebied bebosten Sneek en het aan weers
zijden van de Boorne gelegen tweelingdorp Akkrum-Nes30. 

2 8 P. Sipma, Oudfriesche Oorkonden; I, 's-Gravenhage 1927, no. 43, p. 26. 
29 Idem, II, 1933, no. 28, p . 35 ss. 
30 Het aantal dorpen van Utingeradeel laat geen andere mogelijkheid open dan dat 
„Lungersim" de oorspronkelijke benaming van het terpdorp Nes is geweest. 
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Het eerste „trimdeel" mocht vier „riochteren" in het deelsge
recht afvaardigen, het tweede eveneens vier, het derde vijf. Uit 
deze dertien rechters werden vervolgens drie grietmannen aan
gewezen, met dien verstande dat steeds slechts één grietman het 
deelsgerecht voorzat gedurende vier maanden van het jaar, zodat 
ieder „trimdeel" in de loop van een jaar aan zijn trekken kwam. 
De rechters bleven daarentegen een vol jaar in functie om na 
afloop te worden vervangen. 

De ambtstermijn van iedere grietman heette „peyndel"; zij 
lagen besloten tussen St. Michaelsdag, Maria Lichtmis en de zon
dag voor Pinkster. Op laatstgenoemde dag traden de rechters 
eveneens af terwijl de dorpspastoors „op den grata Cryucis dei" 
een nieuw bestuur moesten aanwijzen. Liet een pastoor verstek 
gaan op de desbetreffende samenkomst dan verbeurde hij „een 
tonna Hamburghera byers", ten voordele van „den reed". 

Het deelsgerecht zou op de vier gemelde dagen steeds bijeen
komen „toe Wobbyngha breggha" en hoewel niet nader wordt 
opgegeven waar deze brug lag zal daaronder de Nesserzijl 
zijn verstaan, dan wel de nabijgelegen brug over de Boorne. De 
Wilkerren werden zelf namelijk „toe Nesse op ws Hera hymel-
ferdis dey" aangenomen — een der vier dagen, in deze rechts
bepalingen voorgeschreven31. 

Wat nu de verkiesbaarheid tot „riochter" betreft, deze blijkt 
in Utingeradeel overeen te stemmen met het stelsel dat ook 
elders in de Friese kuststreken gangbaar is geweest32. Ieder 
„trimdeel" was onderverdeeld in „îoghen" of dorpen, en deze 
weer in „fiarndels" of buurtschappen. Binnen deze buurtschappen 
ging het rechtersambt „om" volgens „huuslaghe". Hetgeen inhield 
dat de bezitters van bepaalde, daartoe recht gevende hoeven bij 
toerbeurt een jaar lang het rechtersambt mochten bekleden en 
de daaraan verbonden emolumenten ontvangen. 

Deze emolumenten bestonden uit een aandeel in de geheven 
boeten. Het deelsgerecht te Wobbingabrugge mocht evenwel 
geen zaken afdoen waarbij boeten, lager dan acht pond in het 
geding waren. Deze bleven de lagere gerechten van ieder „trim-

31 Vgl. tevens S. J. van der Molen, Wobbingabrêge; Fryske Plaknammen, XI, 1958, 
p. 48 -49 . 
32 G. Overdiep en J. C. Tjessinga, De rechtsomgang van Franekeradeel 1406—1438; 
Franeker 1950. De jaargangen van It Beaken, XIII—XXI, 1951—1959, bevatten voorts 
verscheidene bijdragen en polemieken over vergelijkbare stelsels in andere grietenijen. 
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deel", samengesteld uit de vertegenwoordigers in het grietenij-
gerecht uit deze onder-districten, voorbehouden. Voor het overige 
bleven de „alda breven wilkerin ende gaer legeren wssis riochtis 
in hyarra folie macht" gehandhaafd. 

Moge het dekenaat Bornego eerst in de 14de eeuw als een 
afsplitsing van het dekenaat Oostergo zijn ingesteld, het heeft 
een langer leven geleid dan het gelijknamige wereldlijke be-
stuursgebied. 

De neiging tot deze afscheiding kan reeds eerder zijn ontstaan, 
getuige de vage wijze waarop de auteur van de „Narratio" zich 
uitdrukt wanneer hij de gebieden opsomt waaruit 's bisschops 
Friese bondgenoten afkomstig waren, deelnemende aan de veld
tocht tegen Rudolf van Koevorden in het jaar 1230. Bisschop 
Wilbrand had daartoe met zijn Friese tegenstanders een vergelijk 
gesloten waarbij hun aanspraken op zelfstandigheid werden 
erkend doch aan de andere kant hulp was bedongen tegen de 
Drenten. Het gold hier met name de „Frisones de decanatibus 
Staurie, Ostergo et Westergo"33. Blijkens het verdere relaas over 
de campagne brachten de Friezen twee legers in het veld. Het 
eerste, samengesteld uit krijgers „qui manent a Lywart usque ad 
Lavicam", zou door de Marne op Groningen aanrukken en onder
weg door een groep Friezen uit Hunsego worden versterkt. Het 
andere, aangevoerd door de dekens van Stauria en Westergo, 
kreeg de opdracht een stelling te bezetten aan de Fries-Drentse 
grens te Bakkeveen; hierbij waren ingedeeld „omnes de decanatu 
Staurie et de Westergo et de Nova terra et de Bornego et de 
Smalena"34. 

De afzonderlijke vermelding van de laatste drie namen is 
opmerkelijk . Wij bevinden ons immers nog in een tijdperk waarin 
aan de oude tweedeling van Friesland benoorden de Tjonger 
amper werd getornd terwijl het juist „Borndegha" en „Waghe-
breghe" zullen zijn die zich het eerst van Oostergo achtereen
volgens Westergo losmaken — in kerkelijk zowel als wereldlijk 
opzicht35. De verklaring van de onderhavige tekst ligt nochtans 
voor de hand: de bewoners van Bornego en het daar ten noorden 
van gelegen Smallingerland waren gemakkelijker naar Bakkeveen 
te ontbieden dan naar Groningen, ook al maakten hun woon-

33 Quedam Narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aîiis sub 
diversis episcopis Trajectensibus, ed. C. Pij'nacker Hordijk; Utrecht 1888, p. 63. 
Si Idem, p. 71. 
35 Weynbritzera auld deel, p. 428 ss. 
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streken deel uit van Oostergo terwijl men de bewoners van 
„Nova terra" — vrij zeker de kort tevoren op de Middelzee ver
overde landerijen, in het bizonder Nijland bij Bolsward — niet 
in onzekerheid zal hebben willen laten waarheen zij waren 
ontboden. 

De gelijknamigheid van het dorp Oldeboorn en het district 
Bornego kan men slechts verklaren op grond van de ontginnings
geschiedenis. De huidige aardrijkskundige gesteldheid laat toch 
allerminst vermoeden dat Oldeboorn als het middelpunt van dit 
gebied gold (fig. I). 

De parochie Oldeboorn had St Pancras tot patroon36. De ver
ering van deze heilige kan in het bisdom Utrecht niet voor de 
12de eeuw worden aangetoond en schijnt in hoofdzaak vanuit 
de Benedictijnenabdij te Egmond te zijn verbreid37. De eerste 
vermelding, in het jaar 1136, heeft op deze abdij betrekking. Zij 
onderhield destijds nauwe verbindingen met het St. Bavoklooster 
te Gent, vanwaar omtreeks het jaar 970 de eerste bewoners naar 
het Egmonder klooster waren uitgezwermd. In Gent was de ver
ering van St. Pancras bevorderd doordat de monnik Erembold 
in het jaar 985 enige relieken van deze heilige uit Rome had mee
gebracht. In 1173 blijken zich eveneens relieken van St. Pancras 
te bevinden in het H. Kruisaltaar van de Domkerk te Utrecht. 

Het patronaat van Oldeboorn's parochiekerk schijnt dus tegen 
een stichting te pleiten door toedoen van Bonifatius. Dit neemt 
niet weg dat de plaatselijke overlevering dit verband wel degelijk 
heeft gelegd en gekoesterd waarbij een zich binnen de kerk
muren bevindende bron een belangrijke plaats innam. Uit deze 
bron zou Bonifatius namelijk zijn eerste bekeerlingen de doop 
hebben toegediend. Winsemius vertelt er het volgende over38: 

„Het Dorp Boorn heeft den name van den Borne oft Bron, 
welcke een Fonteyn ofte springende water is, boven welcke in 
voortijden de Inghesetenen de Kercke gebout hebben, als ten 
huydige dage te sien is." Schotanus schenkt er eveneens enige aan
dacht aan, al schijnt hij zich in dit opzicht op Winsemius te 
verlaten39: 

„In 't midden van de Kerck is een Fonteyn, over 't welcke de 
Kerck in superstitie eertijdts is ghebout." 

39 H. J. Kok, Enige patrocinia in het middeleeuwse bisdom Utrecht; Assen 1958, p. 148. 
37 Idem, p. 136 ss. 
38 L .c , Besebrijvinghe Utingeradeel. 
39 L.c , p. 219. 
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De middeleeuwse kerk noch de bron binnen haar muren be
staan thans meer. Het huidige kerkgebouw, opgericht tegen de 
oostelijke helling van de niet hoge, doch duidelijk waarneem
bare dorpsterp, verkreeg zijn tegenwoordige gedaante in het 
jaar 1753 terwijl de toren uit het jaar 1737 dateert. Wij kunnen 
ons niettemin een indruk vormen van het vroegere bedehuis aan 
de hand van een tekening, bewaard in het Fries Museum en in 
1723 door Jacobus Stellingwerf f vervaardigd (afb. 1). Weliswaar 
laat deze tekening ons in het onzekere inzake de bizonderheden 
van dit bouwwerk doch het is stellig niet te boud op grond van 
Stellingwerffs conterfeitsel de veronderstelling te uiten dat de 
toren een stenen helm bezat en uit tufsteen was opgetrokken. 
Ook het middenschip van de kerk vertoont Romaanse trekken 
terwijl het naar ons toegewende, noorder zijschip van later datum 
zal zijn geweest. 

Hoezeer men zich ook in de 18de eeuw van de ouderdom van 
het bouwwerk bewust was bewijst een in het jaar 1729 geschreven, 
in het kerkelijk archief voorhanden aantekening; deze vermeldt 
dat er eertijds een klok in de toren gehangen zou hebben, voor
zien van het randschrift „A D CCCCCCC" (?!). Deze klok zou 
tijdens de Spaanse troebelen geroofd- en vervolgens naar Leeu
warden zijn gevoerd. 

Wat er alles van zij, bij het vernieuwen van de kerkvloer in 
het jaar 1956 bleek in ieder geval dat men bij het optrekken van 
de huidige kerk van oudere grondvesten gebruik had weten te 
maken. Tevens kwamen bij deze gelegenheid enige brokstukken 
van zandstenen sarcofagen te voorschijn. Voordien was men bij 
het delven van graven buiten de kerk al eens op dergelijke dood
kisten gestuit welke, op een kinderkist na, aan het houweel ten 
offer vielen40. Men kan het slechts betreuren dat de in 1956 ge
boden kans niet beter werd benut en een onderzoek naar de door 
Winsemius vermelde bron achterwege bleef. 

Belangwekkend is hetgeen Jancko Douwama over de historie 
van zijn geboortestreek heeft opgetekend. Hij legde dit, uitslui
tend op zijn geheugen te zeil gaande, vast in het „Boeck der 
Partijen", dat hij schreef tijdens zijn ellendige verblijf gedurende 
de jaren 1523—1530 in de gevangentoren van het kasteel 
Vilvoorde41: 

40 H. Martin, Vroeg-middeleeuxose zandstenen sarcophagen in Friesland en elders in 
Nederland; Drachten 1957, p. 7 5 - 7 6 ; afb. 89. 
41 Jancko Douwama's Geschriften, ed. F. D. Fontein, J. van Leeuwen, H, Amersfoordt 
en A. Deketh; Leeuwarden 1849, p. 32. 
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„Bom is een olt dorp, ende groet gewest, ende this zeer ver
gangen; ende daer worden de eerste kercke gemaect, den in 
Westerlant gemaect worden, ende voele luden, de hijr under to 
kercke hoerden; ende nae des de menschen metter tijdt meer 
denocijen cregen, so timmerden se voele kercken in de jegenoet, 
de al plegen to gaen to Born to kercke, also datter nu wal staen 
umme den 40 kercken, oeck cloesteren, daer Born aff is de chate-
drael kercke; daer om holt het landt noch de name, ende wordt to 
samen genoempt Bornego, daer in gerekent is Uthingerdeel, 
Smalingerlant, Upsterlant, Scoterlant, Aenwerum, Haskerwolden 
ende Rawerhem; en woe wal Rawerderhem mede is gerekent 
under Bornego, so wat nochtant niet mede under Soewenwolden 
gerekent." 

In zoverre is de opsomming der landen, welke tot Bornego 
behoord zouden hebben onjuist, dat Rauwerderhem oor
spronkelijk tot Idaarderadeel behoorde en Smallingerland tot 
Tietjerksteradeel zodat beide grietenijen nimmer van Bornego, 
wel van Oostergo deel uit hebben gemaakt. De vergissing is 
nochtans begrijpelijk daar zich in de loop van de 15de eeuw een 
nieuwe deelsgroepering had gevormd, het verbond der Zeven 
Wolden, dat niet alleen zijn aantrekkingskracht op het eigenlijke 
Bornego had laten gelden doch bovendien op de aangrenzende 
grietenijen van Westergo en Oostergo. Voor het overige is Jancko 
Douwama niet zover bezijden de waarheid geweest, hetgeen uit 
ons verdere betoog moge blijken. 

Men verneemt het eerst over het bestaan van een kerk te Olde-
boorn in het jaar 1243, en wel in een giftbrief van de elect Otto 
van Holland waarbij deze genoemde kerk, met alles wat daartoe 
behoort en de bisschop ter begeving stond, schenkt aan het Huis 
der Duitse Orde te Nes. Hij behoudt zich echter een jaarlijkse 
uitkering voor teneinde schadeloos te worden gesteld voor het 
derven zijner vroegere inkomsten, welke som gelds door de com
mandeur betaald zal dienen te worden42: 

„ domui Theutonicorum sancte Marie in Nesse ob reve-
42 Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, II, p. 616. De historie van de Balije Utrecht, 
waaronder het Huis te Nesse ressorteerde, vangt aan met de stichting van een Com-
manderij, niet ver van de stad Utrecht gelegen, in het jaar 1232 (Archieven, I, p. XLIV). 
De vestiging van het Huis te Nesse moet derhalve tussen 1232 en 1243 haar beslag 
hebben gekregen. 
De mededeling in een 16de eeuws kroniekje dat dit eerst in het jaar 1298 zou zijn 
geschied zal wel op een verschrijving berusten. Vgl. Archieven, I, p. 249: „Int jair 
ons Heren M.CG. ende XCVIII soc hadden veel goede hoefscappen ende ander lude 
wt Vryslant der oirden ghegeven voele erven ende ander gueden ende die kerck tot Nesse. 
Ende daer stichte die oirde een convent van priesteren vander oirden . . . . " 
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renciam domus ipsius et amorem contuîimus ecclesiam in Bomde 
cum suis attinentiis ad nos pleno jure spectantem, que nunc, heu, 
a laicis et clericis hereditario jure et contra Deum et sanctos 
canones possidentur, recepta securitate de annua pensione nobis 
ab ipsa domo in posterum persolvenda in ea quantitate, qua 
nobis hactenus est soluta." 

Tussen de regels door proeft men 's bisschops ontstemming 
over het feit dat leken zowel als geestelijken hem zijn rechten op 
de kerk van Oldeboorn en wat daarmede samenhing betwistten 
ook al werd hem de jaarlijkse pensie niet onthouden. Deze 
omstandigheid zal ook wel de aanleiding hebben gevormd het 
vergelijk met de commandeur van St. Maria te Nes te sluiten. 
De vermelding dat het verzet, de bisschop geboden, berustte op 
„hereditario jure" is kenmerkend voor de Friese verhoudingen, 
waarin bisschoppen en pausen vergeefs wijziging trachtten te 
brengen. 

De bisschop liet het niet geheel aan de commandeur zelf over 
wat er van zijn nieuwe aanwinsten terecht kwam doch gaf de 
abt van „Bloemkamp", die met het dekenschap van Oostergo was 
bekleed, opdracht met kerkelijke straffen op te treden tegen de 
wederspannigen, mochten zij in hun houding volharden: 

„Damus enim viro religioso abbati Floridi Campi et decano in 
Ostergo presentibus litteris in mandatis, quatinus contradictores, 
si qui fuerint, per censuram ecclesiasticam conpellunt, contra 
ipsos quantum de jure poterunt, processuri." 

De benoeming van deze abt tot deken van Oostergo was trou
wens op zichzelf reeds een der bisschoppelijke maatregelen ge
weest, de uitzonderlijke toestanden op kerkelijk gebied in Fries
land te doorbreken. 

In 1245, en wederom in 1258 wordt de schenking aan de Nesser 
Commanderij bevestigd. De bepaling „cum suis attinentiis" 
schijnt voor de commandeur naderhand de oorzaak te zijn ge
weest het oog te slaan op de parochieën, eertijds vanuit Olde
boorn gesticht. In 1281 laat hij zich door aartsbisschop Sifried 
van Keulen tenminste bevestigen in zijn rechten op de kerk van 
Lúnjeberd en mogen wij de commandeur geloven zo hadden de 
parochianen daarop zelf aangedrongen43: 

„Verum quia homines et parrochiani ecclesie seu capelle in 

43 Archieven, II, p. 618—619. Over de betekenis van „capella" ten opzichte van 
„ecclesia" in dit verband vgl. W. Nolet en P. C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de 
Middeleeuwen; Amsterdam 1951, p. 311—312. 
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Lyedingaberde, infra terminos parrochie ecclesie de Bomde pre-
dicte constitute, ius patronatus et collationem dicte capelle in 
Lyedingaberde, prout ad nos pertinent et pertinerunt ab antiquo, 
et omne ius, quod in eadem capella habere noscuntur, eisdem 
commendatori et fratribus et per eos ipsorum domui de Bornde 
perpetuo et pia donatione conferre et donare desiderent et 
intendant, supplivacerunt nobis iidem commendator et fratres, ut 
ad huius modi collationem seu donationem consummandam 
auctoritatem dignaremur apponere et consensum." 

Hoogstwaarschijnlijk verschuilen zich achter de „homines 
ecclesie seu capelle in Lyedingaberde" de leden van het geslacht, 
waaraan het dorp Lúnjeberd niet alleen zijn naam had ontleend 
doch tevens de kapel dankte, met de tot instandhouding daarvan 
vereiste landerijen. Wij ontmoeten namelijk een „Lambertus, qui 
natus est de Lioedingha viris in Catryp" in een kroniek, door de 
uitgever „Historia Frisiae" genoemd en omstreeks het midden 
der 15de eeuw geschreven44. Deze Lambertus nu, „vanitate huius 
seculi derelicta", „intrans religionem domus Theutonice", had 
de Duitse Orde als krijgsman gediend en was tenslotte, stram 
van leden, aangesteld tot poortwachter van het slot „Konengs-
borch", het tegenwoordige Koningsbergen. Als zodanig onder
scheidde hij zich door zijn doortastend optreden bij een poging, 
deze burcht te overrompelen, welke gebeurtenis aanleiding 
vormde hem in het Friese heldenpantheon bij te zetten. 

Weliswaar was Lambertus niet van Lúnjeberd zelf afkomstig 
doch „Catryp" grensde er aan terwijl het reeds genoemde 
„Katryper convent" op het grondgebied van Lúnjeberd lag en 
de commandeur, zoals wij nog zullen vernemen, niet alleen met 
de zielszorg over beide parochien was belast toch tevens de be
zittingen van het convent beheerde. De betekenis van de „homines 
in Lyedingaberde" lijkt ons dan ook duidelijk genoeg45. 

44 H. Reimers, Die lateinische Vorlage der Cesta Frisiorum; De Vrije Fries, XXXV, 
1939, p. 114 ss. 
Over de datering vgl. H. Bruch, Supplement bij de Geschiedenis van de Noord~Neder-
ïandsche Geschiedschrijving in de Middeleeuwen van Dr Jan Romein; Haarlem 1956, 
p. 56-58. 
45 Uit de in aantekening 42 aangehaalde bron valt op te maken dat ook de kerk te Nes 
aan leken had toebehoord. 
Een merkwaardige parallel geeft het dorp Ludingakerk bij Achlum te aanschouwen. 
Wanneer men hier in het jaar 1168 een Regulierenklooster wenst te stichten begeeft 
„frater Eilwerdus de Ludingekercke" zich naar bisschop Godfried, vergezeld door 
„quibusdam Ludingmannorum". Deze „mannen van Ludinga" treden op als „advocati" 
van de St. Nicolaaskerk aldaar en verklaren geen bezwaar te maken tegen de overdracht 
van het „propria possessio" aan de Regulieren. Vgl. hierover nader onze uiteenzettingen 
in Barradeel's Oudste Historie; Barradeel, Drachten 1955, p. 112. 
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Intussen had de voorspoedige ontwikkeling van het bezit der 
Duitse Orde in Bornego voor de bisschop een bedenkelijke kant. 
Op deze weg voortgaande zou de commandeur aanspraken kun
nen laten gelden op meer kerken of kapellen, waarvoor de St. 
Pancraskerk te Oldeboorn als „mater ecclesie" gold! Want alle 
parochies binnen Bornego lagen „infra termiiios parrochie ecclesie 
de Bornde" en het was de vraag of de bisschop dit wel had be
doeld met de bewoordingen „cum suis attinentiis"! 

De overweging dat in 1243 zowel als 1245 en 1258 verzuimd 
was het kapittel van Oud-Munster in de overdracht te kennen 
schonk bisschop Guy van Henegouwen in 1315 gerede aan
leiding op de zaak terug te komen. De St. Nicolaaskerk van 
de parochie Nes bleef in handen van de Commanderij, evenals 
de St. Pancraskerk te Oldeboorn. De aanspraken op de dochter
kapellen zou hij evenwel moeten laten vallen, al mocht hij de 
parochies van Katrijp, Lúnjeberd en Rottum behouden. Boven
dien moesten de nieuw te benoemen zielzorgers van Oldeboorn, 
Nes, Katrijp, Lúnjeberd en Rottum de „institutio et cura ani-
marum" uit 's bisschops hand blijven ontvangen, zij het dan ook 
op voordracht van de „patronus," de commandeur te Nes4 6: 

„. . . . ecclesiam de Boernde predictam cum quattuor capellis, 
videlicet Nesse, Oldekatrip, Lionigaberde, Rutna, salve nobis et 
nostris successoribus debita obedientia in ecclesia de Boernde ac 
capellis predictis". Tenslotte komt de bisschop nog weer terug 
op de geldelijke schadeloosstelling. Deze wordt nader bepaald 
op „duodecim lib. frisonice monete" 's jaars, welke som om de 
12 jaren het dubbele zou bedragen. Wat de andere dochterkapel
len van St. Pancras te Oldeboorn betrof, teneinde misverstanden 
te voorkomen somt de bisschop deze in hetzelfde stuk nog eens 
op; het zijn er niet minder dan 38: 

„Beke (Beets), Suagh (Beetsterzwaag), Urathorp (Ureterp), 
Uthrathorp (Olterterp), Sigerswalde (Siegerswoude), Backenvene 
(Bakkeveen), Weningawalde (Wynjeterp), Hemericke (Hemrik), 
Luppingahusum (Lippenhuizen), Wispolia (ter Wispel), Urasuagh 
(Langezwaag), Utresuagh (Kortezwaag), Lukeswalde (Luxwoude), 
Ryp (Rijp), Gerslote (Gersloot), Tyanlaberde (Tjalleberd), Bant 
(ter Bant), Rutnergast cum duabus capellis (Rotstergaast, Rotster-
haule en St. Johannesga), Schote cum duabus capellis (Oude-
schoot, Nijeschoot en Brongerga), Kathaleke (Katlijk), Hoerne 

46 Archieven, II, p. 619-620. 
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cum duabus cappellis (Oudehorne, Nijehorne en Hornsterzwaag), 
Hasca cum duabus capellis (Oudehaske, Nijehaske en Hasker-
horne), Westermere (Westermeer), Ackronrijprasuagh (Snikzwaag), 
Ackrommarijp (Akmarijp), Monekagha (St. Jansga), Capella (ter 
Kappel), Aylsom (Aalsum), Bersachom (Birstum), Ackrom 
(Akkrum)." 

Jancko Douwma was er dus niet zo ver naast waar hij schreef 
„umme den 40 kercken, oeck cloesteren, daer Born aff is de 
chatedrael kercke"! 

Zet men de St. Pancraskerk van Oldeboorn met haar 42 
dochterkapellen op kaart zo blijken deze parochies juist binnen 
de grenzen der grietenijen Utingeradeel, Haskerland, Engwirden, 
Opsterland en Schoterland te vallen — het oude district Bornego 
derhalve. 

Toch schijnt het kleed hier en daar wel wat ruim te plooien, 
elders daarentegen weer te nauw gesneden te zijn. De gestalte 
van de drager is thans echter ook niet meer die van 1315. Er be
vinden zich immers buurtschappen onder welke de status van 
parochie in later eeuwen weer verloren en in het gunstigste ge
val nog een kerkhofje met houten klokkestoel behielden. Andere 
buurtschappen verdwenen zelfs zo volledig dat de plaats van de 
voormalige kerkstede nog slechts bij benadering valt aan te geven. 
Aldus verging het Katrijp, met inbegrip van „Marienbos", zoals 
het convent heette, doch ook het aan de linkeroever van de Wispel 
gelegen dorp Rijp, waaraan de Rijper Hooilanden en Rijper 
Wouden nog herinneren47. 

De oorzaken van dit verschijnsel komen ons voor tweeërlei te 
zijn. Enerzijds voortschrijdende ontginningen, anderzijds moeilijk
heden met de waterbeheersing. 

De dorpen in de lage veengebieden van Bornego dragen alle 
kenmerken van volgens een te voren vast gesteld patroon te zijn 
gesticht op voordien nimmer in cultuur gebrachte moerasge
bieden. Tot uitgangspunt diende een daartoe opzettelijk ge
graven afwateringssloot, waaraan op regelmatige afstanden hoe
ven kwamen te verrijzen en van waaruit ontwateringstochten 
verder landinwaarts drongen. De breedte van iedere kolonisten
hoeve bezat een vaste maat, in roeden uitgedrukt; de lengte was 

47 J. J. Spahr van der Hoek, Verdeling van het landschap; Boven-Boorngebied — Rapport 
betreffende het onderzoek van het Lânskip-genetysk Wurkforbân van de Fryske Akademy, 
Drachten 1961, p. 170 ss. 
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evenwel voor vergroting vatbaar zolang de limiet door opstrek-
king in het voor verdere ontginning beschikbare achterland nog 
niet was bereikt. 

In tegenstelling met de Hollandse en Stichtse venen, waar over
eenkomstige toestanden heersten en men op gelijke wijze te 
werk schijnt te zijn gegaan, beschikken wij wat Friesland betreft 
over geen enkele bron welke ons inlicht over de eigendom der 
woeste gronden en de wijze, waarop zij ter ontwatering en ver
kaveling werden uitgegeven 4 8 . Een glimp vangen wij slechts 
op uit de levensbeschrijving van Dodo, de kluizenaar. Van 
Buijtenen heeft onlangs aangetoond dat deze Dodo en diens broe
der Sibodo de zonen waren van Wibrandus Tizelinga, die in het 
jaar 1207 van het kapittel van St. Marie een „curtis" kochten 
welke zij tevoren hadden gepacht49. De „curtis" nu, alias „Alfer-
hove", schijnt vervolgens, voor het hem toebehorende deel 
althans, door Dodo te zijn overgedragen aan het Praemon-
stratenser klooster „Mariengaarde" bij Hallum tijdens het abba-
tiaat van Siardus (1194-1230)50: 

„Quodam tempore bonus pater (scil. Siardus) accessit ad 
alodum, quod fundavit cum fratribus suis, situm in mirica prope 
Threntheam, cui quidem alodio et loco hoc nomen imposuit: 
Curia Sancte Marie". 

Dodo wenste de wereld te verzaken en nam, vergezeld van 
zijn vrouw en moeder, zijn intrek in „Mariengaarde". Naderhand 
verlangde hij toch naar een eenzamer levenswijze en verkreeg 
toestemming van de abt, naar Bakkeveen terug te keren om aldaar 
een kluis te bouwen. Hier leefde hij in alle afzondering vele jaren 
aaneen, aanhoudend door boze geesten geplaagd die hem bij dag 
zowel als bij nacht achtervolgden51: 

„Copulavit se Fratribus de Horto S. Mariae cum uxore sua et 
matre, ibidem serviens Deo die ac nocte in timore ac reverentia. 
Post haec cupiens secretiorem locum, ubi solus soli Deo melius 
et perfectius serviret, rogavit Abbatem, ut transmitteret eum ad 
aliquem locum, ut sequestratus a turba, commodius Deo serviret. 

48 H. van der Linden, De Cope — Bijdrage tot de rechts geschiedenis van de openlegging 
der Hollands-Utrechtse laagvlakte; Assen 1956. 
4 9 M. P. van Buijtenen, Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland; 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, III, 1961, p. 90 ss. 
Ook afzonderlijk verschenen als uitgave van Frisia Catholica, XXII. 
50 Vita Siardi, ed. Aem. Wybrands; Gesta Abbatum — Gedenkschriften van de abdij 
Mariengaarde in Friesland, Leeuwarden 1879, p. 125. 
51 Vita B. Dodonis de Hascha, ed. J. Bollandus; Acta Sanctorum, T. III, Antverpiae 
1668, p. 851. 
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Unde missus est Baccavene, locum sic nominatum, ibique con-
struxit ei cellulam, in qua multis annis solitariam duxit vitam: ibi 
enim multas et diversas infestationes a malignis spiritibus susti-
nuit die ac nocte." 

De plaats van de „Curia Sancte Marie" is nauwkeurig bekend 
en wordt heden nog aangeduid door een rechthoekig, omgracht 
terrein ten zuiden van de weg welke Wynjeterp met de Bakendijk 
verbindt, ongeveer 750 meter ten zuiden van de plek, waar een
maal de kapel van Bakkeveen stond52. Sibrandus Leo schrijft 
drie eeuwen later dat het „alodium" zelfs heel het dorp Bakke
veen omvatte en abt Siardus de kerk stichtte53: 

„ et summae per Frisiam totam aestimationis existens, 
multorum animos ad ditandum suis monasterium donationibus 
commovit. Sylvani nempe, quorum tune magna in cespitum 
fodinis potentia fuerat, summo sancti patris (scil. Siardi) amore 
capti, totum pagum in Backafeen ipsi ultro offerunt, ubi eves-
tigio ab ipso ad sacra invitati et in lege summi Dei eruditi; 
ecclesiam, ipsis erigit, cui D. Virginem tutelarem praeponit, quam 
et Mariae Curiam appellari voluit." 

Hoewel Dodo zich doorgaans aftobde met zelfkastijdingen en 
vasten had hij zich op goddelijke ingeving toch eens met enige 
gezellen op weg begeven naar De Haske en trof daar een een
voudige kapel aan temidden van een woeste, onbewoonde 
omgeving54: 

„Praedictus frater Dodo ex revelatione divina ad praedictum 
locum de Hascha nominatum venit, cum adhuc esset incultus et 
nulla esset ibi structura praeter modicum sanctuarium; in quo 
stabant duae imagines inveteratae, una Crucifixi, et altera 
B. Mariae Virginis." 

Toen Dodo's gezellen de in gebeden verzonken kluizenaar aan
riepen de reis te vervolgen kwam het hem voor als sprak een der 
in de kapel opgehangen beelden tot hem, vragende waarom hij 
zich toch haastte omdat hij hier nog lang genoeg zou blijven: 

„Deinde quadam vice consistens coram Crucifixo, turn vocatus 

52 Vgl. Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland; Leeuwarden 1849—1859, blad Opster-
land. 
Ten onrechte is op deze kaart de plaats van de uithof vereenzelvigd met die van de 
parochiekapel. In werkelijkheid bevond zich de „curia" op het terrein, voorzien van 
de benaming „'t Hout". 
53 Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche kloosters Mariengaard en Lidlum, ed. D. A. 
Wumkes; Bolsward 1929, p. 7. 
M Vita B. Dodonis de Hascha, p. 852. 
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a sociis abscedere vellet, audivit vocem quasi de imagine Crucis 
sonantem: Quare sic acceleras? Nam diutius in isto loco es per-
mansurus." 

Met dit „bescheiden heiligdom" kan de dorpskapel van Oude-
haske niet zijn bedoeld omdat Dodo, die in het jaar 1227 inder
daad zijn kluis te Bakkeveen verliet en wederom naar Haske trok, 
tegen het „sanctuarium" een andere kluis optrok terwijl het op 
dezelfde plaats was dat men na zijn dood, in het jaar 1231, het 
Hasker Convent stichtte. 
Dit was aanvankelijk een dubbelklooster dat de regel van 
Augustinus volgde en de naam „Maria Rozendaal" droeg55. Het 
bevond zich niet op het dorpsgebied van Oude Haske doch ruim 
vijf kilometer benoorden de kapel van dit dorp, aan de oostelijke 
oever van het Monnikenrak56. Het mag enige verwondering wek
ken dat juist op deze plek, waar in Dodo's dagen nog geen huis 
stond, de behoefte aan een „sanctuarium" was gevoeld doch men 
houde hierbij in het oog dat het Monnikenrak, in eerste aanleg 
een ter ontwatering gegraven sloot, door verbinding te maken 
tussen het Deel enerzijds, de Herensloot anderzijds weldra aan
deel kreeg aan het levendige scheepsverkeer naar- en door het 
steeds verder in cultuur gebrachte veengebied. Bovendien leidde 
een zijweg vanhier in oostelijke richting naar de Kromme Hasker-
dijken, een druk bereden karrepad dat de met klei omzoomde 
oevers van de zich door de venen kronkelende Dracht en Lek 
volgde en althans gedurende de zomermaanden een verbinding 
schiep tussen de zandruggen van Schoterland en de Boorne-
overgang te Nes. Deze omstandigheid, gevoegd bij de mede
deling dat Dodo en diens gezelschap op doorreis enige tijd in 
het „sanctuarium" vertoefden, doet ons tot het gevoelen overhel
len dat het hier een bidkapel betrof voor de reizende man, ge
lijk het middeleeuwse Friesland er wel meer heeft gekend. Wel
licht vormde de mogelijkheid, op deze plaats een voetreis af te 
wisselen met een tocht over het water aanleiding, deze kapel 
juist hier op te richten. 

Het was tenslotte een zekere „Wibrandus de Hascha" die Dodo 
in het jaar 1227 naar zijn tweede woonplaats ontbood. De auteur 
van de Vita deelt mee dat het een geestelijke was van groot aan-

55 Van Buijtenen, l .c , p. 7 0 - 7 8 . 
56 Nieuwe Atlas van de Provincie Friesland, blad Haskerland. Op het overblijfsel van 
de afgegraven kloosterheuvel verheft zich thans het Ned. Herv. kerkje van Haskerdijken. 
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zien al laat hij ons in het onzekere op welke gronden hij Dodo 
kon laten overkomen. In ieder geval was het niet een dorpspas
toor uit Oudehaske57. 

Dodo's aankomst baarde reeds het nodige opzien omdat de 
kluizenaar onvervaard over de sloten liep hoewel er nog slechts 
ijs van één nacht op lag: 

„Venit ergo huc circa festum B. Andreae, cum esset gelu unius 
noctis, et pertransivit omnia fossate in glacie illius noctis, ita ut 
omnes qui audierunt miraretur." 

Alras verwierf Dodo grote faam als gebedsgenezer zodat men 
hem van heinde en ver ongeneeslijke zieken zond, zoals de 
dochter van Pippridus, de dorpspastoor van Gersloot, die lam was 
en iemand uit Westermeer, die eigenhandig het schip terug stuurde 
aan boord waarvan men hem, buiten zinnen en aan handen en 
voeten gebonden, naar de kluizenaar had gebracht: 

„Filia Pippridi Sacerdotis de Gersloote, paralytica, precibus 
eius restituta est sanitati. Quidam aegrotus de Westermeer, 
oblatus est ei ligatus manus et pedes: qui nimia infirmitate 
devictus, quasi amens et insanus, per imaginem B. Virginus et 
suas continuas orationes est sanatus: ut qui ligatus ad eum in navi 
venerat, in redeundo ipsemet navem regeret;" 

Tot dank schonk de genezene Dodo een witte koe: 
„qui mox, ut domum veniebat, vaccam albam et praeelectam 

praedicto Fratri in honorem Dei et beate Virginis remissit." 

In het vervolg van het verhaal is niettemin van een 
„coemeterium" sprake waar hij op de nacht van de Verrijzenis 
des Heren een kruis zag zweven. Er waren die nacht echter meer 
mensen die het zagen zodat het zich ook elders kan hebben 
afgespeeld. Men kan toch moeilijk aannemen dat naast de 
afgelegen kapel, waar niemand in de verre omtrek woonde, een 
kerkhof lag. 

In 1231 kwam het einde. De bouwvallige kluis stortte in en 

57 Van Buijtenen, l .c , p. 78 ss., heeft de veronderstelling uitgesproken dat „Wibrandus 
de Hascha", „magnus Clericus", zoals de Vita B. Dodonis hem betitelt, dezelfde is 
geweest als de „vir nobüis Wibrandus, Ostergie decanus". Deze had zijn dekenschap, 
waarvan de wettigheid door „Mariëngaarde" in twijfel werd getrokken, opgegeven toen 
hij in het klooster „Klaarkamp" trad waar zijn oom Sidachus abt was. Vanuit „Klaar-
kamp" bereidde hij abt Ethelgerus van „Mariengaarde" (1240—1259) veel ongemak 
inzake het geschil over Gerkesklooster. Wij merken hierbij op, dat het dekenaat Oostergo 
in het jaar 1243, zoals wij vernamen, door de abt van ,,Bloemhof" werd waargenomen, 
zodat deze het dan uit handen van Wibrandus ontvangen zou moeten hebben — goed
schiks dan wel kwaadschiks. 
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onder de puinen vond men het ontzielde lichaam van de kluize
naar terug: 

„Anno igitur Domini MCCXXXI. Frater Dodo homo bonae 
conversationis et approbatae vitae, dominica post Annuntiationem 
B. Mariae Virginis, ex ruina materiae veteris structurae oppres-
sus, mortuus est; qui antea vitam monasticam et solitariam in 
eodem loco ad quinquennium duxerat, serviens Deo et beatae 
Virgini die et nocte, maxima afflictione sui corpori, et sic quasi 
martyrizatus a Deo et cum Deo vitam finivit." 

Heer Wibrand verbindt zich met twee andere priesters, 
Siricus en Sifridus mitsgaders beider families en enige leken tot 
de stichting van een klooster op de plaats, waar Dodo stierf: 

„Ipso mortuo Dominus Wibrandus de Hascha bonae memoriae, 
coadunavit sibi duos Clericos cum familiis eorum, Dominum 
Siricum et Dominum Sifridum, et paucos laicos; qui omnes 
unanimiter renuntiantes seculo, se et sua Deo primitias offerentes, 
fundaverunt locum istum, scilicet Hascha, ad serviendum Deo 
et B. Mariae et omnibus Sanctis in secula seculorum." 

De Vita van Dodo verplaatst ons in een tijd, waarin de rondom 
Dodo's kluis gelegen dorpen weliswaar reeds bestonden doch 
uitgestrekte moerassen nog op ontginning wachtten. Van Buijtenen 
heeft er op gewezen dat het Hasker Convent hiermede in onmid
dellijke omgeving de nodige ervaring heeft kunnen opdoen eer 
prior Utetus in het jaar 1304 met het Benedictijnenklooster te 
Ruinen een overeenkomst aangaat over de erfpacht van een hof en 
vijf hoeven in het Staphorster veen58. In 1355 verwerft het Hasker 
Convent nieuwe rechten te Staphorst alsmede Hesselingen en 
Werkhorst van de Heren van Kuinre59 terwijl er in 1346 een ge
schil is gerezen over roggepachten en tienden, waarop proost 
Wolfardus aanspraak maakt en welke aan zijn hofmeester in 
„Antiquus Staphorst", Volperdus, moeten worden geleverd60. 

De aard van deze ontginningshoeven kan onder meer worden 
opgemaakt uit de opmeting van het „corpus" van „Marienbos" 
alias Katrijper Convent, op last van de Staten van Friesland in 
het jaar 1608 verricht door J.Sems. De sinds 1551 op grote schaal 
aangevatte turfgraverijen waren ook de kloosterhoeve genaderd, 
hetgeen de Staten er toe bracht ligging en grootte nauwkeurig 
te doen vaststellen. De in het Rijksarchief te Leeuwarden be-

58 Oorkondenboek van Groningen en Drente, I, Groningen 1896, no. 224. 
58 Idem, no. 439. 
eo Idem, no. 392. 
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waarde kaart toont ons het „corpus", dat de grondslag van dit 
kloostertje uitmaakte, als een normale, zeer uitgestrekte „stelle", 
gelijk zij van den beginne is geweest61. 

Het van nature barse gebied, dat in de 13de eeuw nog alle ken
merken van een niet ten volle tot ontwikkeling gekomen land
streek vertoonde, schijnt de zeden der bewoners te hebben be
ïnvloed zodat zich bij hen gebruiken handhaafden welke in de 
aangrenzende kleistreken niet meer bestonden. 

Wij vernamen reeds het een en ander over een witte koe, Dodo 
vereerd, welke aan een uitgezocht offerdier doet denken. De 
Dominicaan Thomas van Cantimpré weet echter nog heel andere 
staaltjes te vertellen. In sommige handschriften van de Latijnse 
versie van het „Bienboec", alias „Bonum Universale", dat tussen 
de jaren 1254 en 1263 tot stand kwam, wordt de schrijver het 
verhaal in de pen gegeven Dodo, hoog bejaard, in eigen persoon 
te hebben ontmoet62. 

Bij deze gelegenheid had de grijsaard hem op de hoogte ge
steld van een afschuwelijk gebruik onder de Friezen, waar Dodo 
hen van af had weten te brengen. Dit bestond hierin dat men het 
lijk van een verslagene niet begroef doch in een hoek van het 
huis ophing en liet uitdrogen totdat de moord gewroken was 
door doodslag op één, liefst echter op meer verwanten van de 
moordenaar. De Oud-Friese wetten kennen deze rechtspleging 
niet zodat de beschrijving wel van toepassing moet zijn op een 
gebied waar zich veel primitiever rechtsopvattingen hadden weten 
te handhaven63. 

Thomas schrijft het volgende64: 
„Vidi et alium ejusdem ordinis virum beatum valde longaeva 

aetate provectum, Dodonem nomine, Frisionem natione, qui 

61 Archief Decama, Cuyck en Foeyts Veeneompagnie; Stukken betreffende de grietenij 
Engwirden, nr. 14. 
„Marienbos" was geen voorspoedig bestaan beschoren en staat in de kroniek van „Bloem-
kamp" als dochter van deze Cistercienser abdij vermeld. Vgl. Archief voor het Aartsbis
dom Utrecht, XXIX, overdruk p. 12. 
De uitgever van deze kroniek, M. Sehoengen, heeft in zijn Monasticon Bata-oum, III, 
Amsterdam 1942, p. 77, zonder nadere bewijsplaatsen als stichtingsjaar 1301 opgeven. 
De kroniek deelt slechts mede dat „Marienbos" na „Aula Dei" te Scharnegoutum, dat 
wil zeggen na het jaar 1228, werd gesticht. 
62 Ten onrechte paradeert Dodo in de literatuur als Dominicaan. De uitgevers van zijn 
Vita hebben reeds het vermoeden geuit, dat deze misvatting berust op het wegvallen van 
een gedeelte van de tekst uit Thomas' handschriften. 
63 H. Halbertsma, Enige merkwaardige gebruiken in het Friesland der dertiende eeuw; 
Berichten R.O.B., VI, 1955, p . 155 ss. Vgl. tevens Van Buijtenen, l .c , p. 75 ss. 
8* Acta Sanctorum, p. 851. Vgl. bovendien Dom. J. Huyben, O.S.B., Bartholomæus 
Anglicus en zijn invloed; Ons Geestelijk Erf, I, 1927, p. 61 ss. 
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praedicatione sedula tantum in sua Frisonum gente profecit, ut 
eam a ferocitate plurimum mitigaret. 

Ab antiquissimo enim tempore in consuetudinem immanissimam 
habebant Frisones, ut, occiso homine, unius cognationis ab altera, 
occisum corpus non sepeliebatur a suis sed suspensum in loculo 
servabatur et desiccabatur in domo, quousque ex cognatione 
contraria in vindictam occisi plures vel saltem unum adversa 
cognatio pro morte vicaria trucidaret, et tune primum mortuum 
suum sepulturae debitae cum magna solemnitate tradebat. Hunc 
crudelissimum et inauditum morem dictus frater in illa gente 
removit et ad mitiorem statum crebra exhortatione promovit." 

Naarmate de ontginningen voortschreden doch tegelijkertijd 
ook hogere eisen aan de waterbeheersing werden gesteld deed 
zich in de veendorpen, hier eerder, daar later, de wenselijkheid 
voor de hoeven te verplaatsen. Wanneer dan tot verbouwing of 
algehele vernieuwing van een boerderij moest worden overge
gaan lag het voor de hand de oude stede te verlaten en de nieuwe 
hoeve ettelijke honderden meters verder op te bouwen. Men was 
hierbij nochtans gebonden aan de zelfde „stelle" zodat na afloop 
van een bepaald tijdsbestek een heel dorp in een zelfde richting 
en over een zelfde afstand kon zijn opgeschoven. Op den duur 
bleven kerk en kerkhof van een dergelijk „wandelend" dorp van 
lieverlede verlaten achter terwijl zij oorspronkelijk in de rij der 
hoeven hadden gelegen. Was ook de kerk aan kostbare herstel
lingen toe zo achtte men het veelal wel zo verkieslijk een nieuwe 
kapel te bouwen in het gelid der nieuwe hoeven doch omdat de 
kerk op de „stelle" van de pastoriehoeve stond schoven hoeve, 
kerk en kerkhof eveneens langs dezelfde lijnen op. Aldus verging 
het de kerken van Lúnjeberd, Tjalleberd en Gersloot terwijl men 
de kerk van Terband juist op de „stelle" aantreft welke het ver
lengde vormt van de door de verveningen inmiddels verdwenen 
„stelle", waarop eenmaal de kapel van Katrijp verrees65. Men 
zou deze voorbeelden trouwens met een reeks andere uit de veen
gebieden van Friesland en Groningen kunnen aanvullen zomede, 
wat Overijssel betreft, Staphorst en Vriezenveen. In de laatste 
twee gevallen is men zelfs tot tweemaal toe tot een algemene 
opschuiving overgegaan. De naam „Antiquus Staphorst" wijst er 
op dat de ontwikkeling in het jaar 1346 reeds was aangevangen 

6 5 Mededelingen over de plaats der desbetreffende oude kerkhoven vindt men verstrekt 
door T. J. D. van Slooten in het Nieuw Advertentie Blad van 5 juni 1886. In de 
floreenregisters worden deze terreinen doorgaans aangegeven met „old-houw" of „exempt". 
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en het is zonder meer duidelijk dat een klacht van de grietenij 
Engwirden over de verweesdheid van de kerk van Katrijp, in het 
jaar 1400 gericht aan de Landscommandeur te Utrecht, dezelfde 
achtergrond heeft. Men wijst hem er namelijk op dat deze kapel 
niet meer door een priester wordt bediend en eenzaam de wacht 
houdt over het verlaten land66: 

„ . . . . want het als een woesterse ende alende uter meente 
(ligt)"-

Het feit dat de parochie in het jaar 1518 reeds lang in 
Terband ter kerke gaat wijst aan naar welke richting de bevol
king zich had verplaatst. 

Het kon echter ook voorkomen dat een dorp geen uitwijk-
mogelijkheden bezat en de waterstaatkundige toestanden zich 
zo ongunstig ontwikkelden dat heel de dorpsgemeenschap werd 
ontbonden. Dit laatste is voor het dorp Rijp bij Terwispel door 
Spahr van der Hoek bewezen, die tevens aantoonde dat de lande
rijen voortaan als hooilanden vanuit de aangrenzende dorpen 
werden uitgebaat67. 

De verveningen hebben sinds de 16de eeuw, doch in nog 
sterkere mate met het in zwang raken der Giethoornse bagger-
practijken in de 18de- en 19de eeuw, het territoir der middel
eeuwse veendorpen een gans ander aanschijn verleend. Verge
leken bij de welvarende terpdorpen moeten zij een vrij armoedige 
indruk hebben gemaakt. Zo wordt in het jaar 1491 „dae houten 
tzercka" van Lúnjeberd nog onderscheiden van de stenen 
kloosterkerk aldaar, „dae stene tzercka to Lyonghebird" en acht 
men een stenen kerk zo iets bizonders dat „Marienbos" de neven-
benaming „Steenkerke" draagt88 . 

Rest ons nog de vraag waarom enige dorpen binnen Bornego, 
welke zich sinds de late middeleeuwen in een onbedreigd voort
bestaan mochten verheugen, noch in ons betoog, noch in de 
opsomming van het jaar 1315 voorkwamen — Haskerdijken en 
Joure in Haskerland, Delfstrahuizen, Nijega, Jubbega en Schurega 
in Schoterland. De verklaring schuilt in het feit dat deze dorpen 

66 Archieven, I, p. XLV. 
67 Verdeling van het landschap, p. 186 ss. 
68 De kloostergebouwen waren in 1491 bereids afgebroken: „da Conventes husen in 
fortyden stynzen habben". Geciteerd door J. Reitsma, Het klooster Steenkerk in Eang-
wirden; Friesche Volksalmanak 1890, p. 29. 
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eerst na het jaar 1315 tot afzonderlijke kerspelen werden ver
heven69. 

Het stuk van 1315 rept trouwens evenmin van een dekenaat 
Bornego doch in het jaar 1338 moet het toch wel reeds zijn inge
steld geweest. Tot de bemiddelaars van een in dit jaar gesloten 
verdrag tussen Westerlauwers Friesland en de stad Groningen 
behoren namelijk de „decani de Ostergo" én „de Bornego"70. 
Uit andere bron weten wij dat de deken van Bornego in het jaar 
1338 de pastoor van Ter Wispel was, „dominus Gelardus de 
Westpalia"71. Alle in het jaar 1315 opgesomde kerspelen, met 
uitzondering van die te Oldeboorn, Nes, Katrijp, Lúnjeberd en 
Rottum, vielen onder zijn toezicht. 

Uit latere stukken blijkt dat het dekenschap niet aan de pastoor 
van een bepaalde parochie bleef voorbehouden. Was in het jaar 
1415 „Sybodus", „curatus ecclesie Wyspolie", „decanus in 
Borndegho", blijkens diens bewaard gebleven grafzerk had de 
pastoor van Beets, Dodo Juwsma, dit ambt tot 1481 waargenomen. 
In 1489 ontmoeten wij als „deecken ur Bornferd", „her Aernt thoe 
Wyspola" terwijl van „Poptatus Ibema curatus ecclesie sancte 
Gertradis in Beetze commissarius et decanus sedis Borndego", 
overleden in 1508, ook weer de grafzerk gespaard werd7 2 . 

Verwonderlijk is het niettemin, in het jaar 1395 de pastoor van 
Bozum, „Hedzerus, curatus ecclesie parrochialis in Bozinghim", 
als „decanus in Borndegho" vermeld te vinden73.De parochie 
Bozum was geïncorporeerd bij de Witherenabdij „Mariendal" te 
Lidlum zodat heer Hedzer zijn benoeming mogelijk een een 
zelfde overweging te danken had als abt Thomas van „Bloem

en De naam Nijega veronderstelt tevens een Oudega. S. Muller Hzn., De indeeling van 
van het Bisdom; Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het Bisdom 
Utrecht in de middeleeuwen, II, 's-Gravenhage 1906, p. 518, heeft het gezocht in de 
Schoter Uiterdijken en niet in het Tjeukemeer, waaraan naar de volksmond een dorp 
ten offer zou zijn gevallen. Mocht Muller gelijk hebben, dan zou voor Oudega de 
omgrachte verhevenheid in aanmerking kunnen komen aan de rechter Tjonger-oever, iets 
ten noorden van de Schoterzijl. De verdwijning van dit dorp schrijft Muller toe aan het 
optreden der benden van Floris van Egmond in het jaar 1515. Vgl. tevens Hedendaagse 
Historie of Tegenwoordige Staat etc.; XXV, Friesland, III. Amsterdam 1788, p. 532—533. 
In dit geval zou de parochie eerst na het jaar 1315 moeten zijn gesticht, hetgeen wij 
voor zeer onwaarschijnlijk houden. Weliswaar heeft Muller dit bezwaar trachten te 
omzeilen door te beweren dat de parochie Oudega vanuit St. Odulf te Staveren zou 
zijn ingesteld en om deze reden niet op de lijst van het jaar 1315 voorkomt, doch de 
Schoter Uiterdijken maakten van Schoterland wel degelijk deel uit en daarmede tevens 
van het dekenaat Oostergo, nadien Bornego. 
70 Charterboek van Vriesland, I, p. 195. 
71 Buitenrust Hettema, l.c., p. 85. 
72 Idem, p. 51 -52 ; Van der Molen, l.c., p. 101-102. 
73 Archieven, II, p. 623. 
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kamp" de zijne als deken van Bornego in het jaar 124374. In het 
volgende hoofdstuk stellen wij ons voor te onderzoeken in hoe
verre zich het aan de hand der schriftelijke geschiedbronnen ge
vormde beeld door bodemvondsten laat aanvullen of verscherpen. 

II. De oudheidkundige bevindingen. 

In het vorige hoofdstuk moge ons duidelijk geworden zijn dat 
de naam Boorne in vroeger eeuwen aan een belangrijker stroom 
was gehecht dan het water, dat thans nog deze naam draagt. 
Voorbij de Irnsumer Dam zet het oude stroombed der steeds 
breder uiterwaarden verkrijgende Boorne zich in het landschap 
dan ook voort, neemt daarbij evenwel de naam Moezel aan om 
zich tenslotte ter hoogte van Rauwerd in de afzettingen van de 
voormalige Middelzee te verliezen. 

Stroomopwaarts heeft de Boorne zijn naam behouden tot het 
punt, waar aleer het Moediep, gevoed door Wispel en Oude Ee, 
zijn wateren met die van het Ouddiep of Koningsdiep verenigde. 
Winsemius beschrijft de bovenloop van de Boorne als volgt75: 

„ een cleyn waterken, Beecke of Revierken, nemende 
zijn oorspronck uyt Veenen, Poelen, ende Morassen, ontrent ter 
plaetse daer Groningerlant, Drente, ende dese Grietenije (Opster-
land) aen malcanderen grensen, niet verre van Backeveen, 
loopende van daer ontrent midden tusschen de beyde streken 
Westwaerts aen Utingeradeel, ende is eerst cleyn, ende Somers 
op veel plaetsen droge, naderhant met meerder wateren ver-
sterckt, wordt het vaerbaer ontrent tusschen de Dorpen Beetzter-
swaeg ende Leppenhuysen, ende wort aldaer genaemt het 
Conincks diep, maer nakende den Dorpe Oldeboorn, verheft zijnen 
name, ende wort de Borne genoemt." 

Er behoeft geen twijfel over te bestaan dat het Ouddiep of 
Koningsdiep als de voortzetting van de Boorne kan worden be
schouwd, temeer niet sinds Van der Molen aantoonde dat men 
de oorsprong van het Koningsdiep in 1558 nog „Swarte ryth ofte 
Bornster Ee" placht te noemen76. De dubbele benaming is den
kelijk toe te schrijven aan het feit dat de Boorne over haar volle 
lengte als een „koninklijke stroom" gold; dit valt reeds af te leiden 

7 4 H. Halbertsma, Baarderadeel's Oudste Historie; Baerderadiel, Drachten 1957, p. 51 
ss., in het bizonder p. 90. 
7 5 L . c , Beschrijvinghe Opsterlandt. 
78 Van der Molen, l .c , p. 36 ss. 
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uit de door ons al eerder benutte oorkonde uit het jaar 1313, 
waarin de grens, aangeduid door een walletje, tussen de venen 
van Duurswoude en Haule op gelijke afstand tussen de „konink
lijke riviertjes", de Boorne en de Kuinder, „inter duos rivulos 
regales Bornd E videlicet, et Kunre E" wordt vastgelegd. 

Men kan dus met alle recht spreken van een Boorne-vallei, 
waarbij slechts verschil van mening behoeft te blijven bestaan in 
hoeverre men de Neder-Boorne, vanaf het punt waar deze, ter 
hoogte van Akkrum, noordwaarts afbuigt, als het vervolg van 
deze vallei mag beschouwen. Het is trouwens reeds in Opster-
land dat de keileemruggen, welke het Boornedal flankeren, onder 
het veen wegduiken en ons dwingen met de grondboor na te 
gaan tot hoever westelijk zich het glaciale oerstroomdal nog laat 
vervolgen77. 

Het gestadig rijzen van de zeespiegel, dat het afsmelten der 
landijskappen op Noord-Nederlandse bodem begeleidde, deed 
niet alleen de kustlijn landinwaarts schuiven doch schiep tevens 
over grote uitgestrektheden van Friesland afwateringsmoeilijk-
heden, waardoor het oorspronkelijke, van nature veelal iets gol
vende, uit zand en leem opgebouwde landschap deels met veen 
werd overdekt. Veen, dat op zijn beurt weer door de zee werd 
aangetast of onder het zeeslik bedolven geraakte zodra de nog 
immer stijgende vloeden hierop vat kregen. Een ontwikkeling, 
waaraan eerst een einde kwam nadat de mens het zeewater door 
het opwerpen van dijken had weten te keren. 

Van oudsher moet de Boornevallei voor de mens een aantrek
kelijk gebied zijn geweest. Aanvankelijk wegens haar wildrijkdom, 
nadien door het voorhanden zijn van velerlei gronden in kort be
stek — heidevelden op de kruin der uitgespoelde leemruggen, 
eikebossen op de leemhoudende flanken daarvan, zich tot pri
mitieve landbouw lenende zandgronden aan de voet en tot 
veedrift geschikte broeklanden, met weelderige opslag van 
berken, elzen en hazelaars langs de rivier. Talrijke verblijfssporen, 
die tot de alleroudste van Nederland behoren, getuigen van een 
nimmer aflatende bewoning, zowel gedurende het palaeolithicum, 
het mesolithicum en het neolithicum als brons- en ijzertijd78. 
7 7 W. H. Feteris, De topografie van het stroomgebied langs de bovenloop van de Boorne; 
Boven-Boorngebied, l .c , p. 7 ss. 
J. J. Nossin, De relief ontwikkeling in Zuidoostelijk Friesland; idem, p. 48 ss. 
7S Van der Molen, l.c., p. 7 ss. 
P. C. ƒ. A. Boeles, Friesland tot de elfde eeuw; 2e druk, 's-Gravenhage 1951, p. 1 ss., 
Bijlage I, p . 481, Bijlage II, p. 482. 
A. Bohmers en P. Houtsma, De præhistorie; Boven-Boorngebied, l.c., p. 126 ss. 
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Intussen zijn al deze vondsten tot dusverre beperkt gebleven 
tot Opsterland, in het bizonder de niet door veen- of kleiafzet-
tingen aan het oog onttrokken diluviale gronden. Men krijgt aldus 
de indruk dat het uit waterstaatkundig oogpunt minder aantrek
kelijke Utingeradeel pas later tot vestiging heeft uitgenodigd. 

Toch is het de zee geweest, die dit gebied voor de mens heeft 
opengelegd, en zulks sinds het begin der jaartelling, toen de ge
tijwerking zich Boornopwaarts tot Akkrum ging doen gevoelen 
en de venen aan weerszijden van deze rivier door slibafzetting 
vruchtbaar werden gemaakt. Naarmate de overstromingen verder 
om zich heen grepen trokken ook de kwelderbewoners met hun 
rundvee dieper landinwaarts, de grondslag leggende voor woon-
heuvels als die van Friens, Wilaard, Aalsum en Nes aan de 
rechter Boorne-oever, die van Yntahûs, Imsum, Meskenwier en 
Akkrum aan de linker. Bij gebrek aan vondsten weten wij niet uit 
welke eeuwen de, over het algemeen kleinere terpen dateren, 
verder stroomopwaarts aan weerszijden van de Boorne gelegen 
doch men mag het er voor houden dat de dorpsheuvel van Olde-
boorn niet de enige nederzetting in wijde omtrek was op het 
tijdstip, dat Bonifatius de Boorne bevoer. Hierop zou onder 
meer kunnen wijzen de bekende muntvondst van Terwispel, welke 
juist dateert uit het tijdsgewricht waarin Oldeboorn, mogelijk, 
door Bonifatius werd bezocht. Men heeft destijds verzuimd de 
vindplaats nauwkeurig aan te tekenen79. De munten werden op 
geringe diepte aangetroffen bij het turfsteken, naar het schijnt 
niet ver ten zuiden van de plaats waar het Moediep in de Boorne 
uitmondt80. De vinders meldden dat de schat zich op het lichaam 
van een mens bevonden moest hebben, wiens overschot tot een 
vetachtige stof was verteerd. 

De vondst bestond uit 152 of 161 zilveren muntjes, zogenaamde 
sceatta's, benevens een staafje zilver, drie stukjes geplet zilver, 
deels opgerold, een klompje zilver, enige fragmenten van zilveren 
ringen en een sieraad waaruit de in zilver gevatte edelsteen ver
wijderd was. Na enige omzwervingen belandde de schat, op enige 
muntjes na, in zijn geheel in het Fries Museum (afb. 4). 

Boeles rekent deze muntjes, die nogal gehavend waren nadat 
de vinders deze duchtig blank hadden geschuurd, tot de zesde 
der door hem onderscheiden zeven sceatta-groepen en wijst op 

7 9 Verslag van het Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 
1862-1863, 7 3 - 7 4 . 
80 Nieuwe atlas van de Provincie Friesland, blad Opsterland. 
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verwante vondsten te Hallum, Duurstede en Domburg terwijl 
overeenkomstige exemplaren bekend zijn uit Frankrijk en 
Engeland. Het laat zich denken dat de Terwispeler zilverstukjes 
naar Engelse voorbeelden in Friesland geslagen werden, en wel 
omstreeks het midden van de 8ste eeuw81 . 

De muntjes zijn vrijwel alle aan elkaar gelijk en behoren tot 
het „Wodanmonster-type" op grond van het gestyleerde mannen-
hoofd dat de voorzijde siert, met zijn woeste haardos, knevel en 
baard. De keerzijde vertoont een omziend fabeldier, de poten 
onder het lichaam gekromd. 

Ongetwijfeld is de Boorne met zijn netwerk van zijtakken onmis
baar geweest voor de mens op het ogenblik dat hij zich voor het 
eerst een landbouwersbestaan in de nog maagdelijke laagvlakten 
tussen de terpengebieden en de zandgronden zocht op te bouwen 
(afb. 2 en 3). De zojuist beschreven muntvondst duidt niet alleen 
het tijdstip der aanvang van deze pogingen aan, doch ook de 
wegen welke men daarbij volgde. In eerste aanleg trachtte men 
zich namelijk te vestigen op de met een uitwiggende kleilaag 
overdekte venen aan weerszijden van de Boorne en haar neven-
armen. Uiteraard diende men bedacht te blijven op nieuwe over
stromingen door het zoute of brakke water dat uit de Middelzee 
bij tijden de Boorne werd opgestuwd doch de afstand tot de 
eigenlijke kust was groot zodat het water een lange weg moest 
afleggen en men zich veilig stelde door het opwerpen van be
scheiden terpjes, de „huissteden", waarop woningen en stallen 
tegen drassigheid waren gevrijwaard. 

Men liet het daarbij echter niet en groef een reeks van greppels, 
60—70 cm diep en doorgaans 8 voet breed, teneinde het overtollige 
water in het voorjaar sneller te kunnen laten afvloeien. De afwate
ring was gericht op de Boorne of een der zich in het oneindige 
vertakkende zijgeulen welke het terugvloeiende vloedwater in 
de loop der eeuwen in het veen had uitgesleten. De nederzet
tingen zelve lagen eveneens aan deze geulen, zowel met het oog 
op het hooivervoer als de verbinding met de buitenwereld. 
Drinkwater haalde men op uit 2 tot 3 meter diepe, door het veen 
tot in de onderliggende, vaste zandbodem gegraven putten, 
waarvan de mantel bestond uit flesvormig opgetaste turven dan 
wel kleizoden82. 

si Friesland tot de elfde eeuw, p. 372 ss., Bijlage IX—III, p. 527. 
8 2 F. J. de Boer, Skiednis fan de lege feanterij; Drachten 1954, p. 7 ss. 
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Fig. II. 

Inheems en geïmporteerd aardewerk uit een overslibde nederzetting in de 
Hasker Veenpolder. 

Tekening H. Meeuwissen. 
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De cultuurresten uit deze huissteden bestaan, behalve uit tal
rijke runderbotten — ook het schaap en de hond zijn vertegen
woordigd — uit kogelpottenaardewerk, grauw van kleur, met de 
hand gekneed uit met granietgruis gemagerde leem en in een niet 
al te heet vuur gebakken (afb. 5). Daarnaast, zij het in de minder
heid, specimina van uit het Vorgebirge bezuiden Keulen inge
voerd aardewerk, in het bizonder voortbrengselen der potten
bakkersdorpen Badorf en Pingsdorf, kenmerkend voor de tweede 
helft der 9de eeuw hoewel ook later te dateren importwaar niet 
ontbreekt. 

De tijdsduur van onderhavige nederzettingen, welke bij tien
tallen over de lagere delen van Bornego verspreid liggen, toont 
echter opmerkelijke verschillen. Zo kunnen de woonsteden, 
omstreeks de wende der 9de- en 10de eeuw gevestigd op een met 
zeeklei overdekt veengebied, in 1955 en volgende jaren bij de 
her-ontginning van de Hasker Veenpolder nabij Stobbega be
zuiden Haskerdijken teruggevonden, amper enige jaren hebben 
bestaan toen de zee zijn rechten hernam (fig. II en III). 

Verder oostwaarts kon men het langer volhouden want hoewel 

Fig. III. 

Inheems en geïmporteerd aardewerk uit een overslibde nederzetting in de 
Hasker Veenpolder. 

Tekening W. A. van der Sluijs. 
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ook hier gebruiksvoorwerpen uit het Karolingse tijdperk niet 
ontbreken — men vergelijke de bronzen haarnaald met kubus
vormige knop uit een woonstede, in de Kraanlanden afgegraven 
(fig. IV) — hier zijn toch ook latere vondsten niet zeldzaam, zoals 
kruikjes uit Siegburg waarvan de jongste exemplaren uit de 14de 
eeuw dateren. Het is met name in de oostelijke helft van het 

0 ĉm 

Fig. IV. 

Bronzen haarnaald, gevonden in een nederzetting in de Kraanlanden. 
Tekening G. J. de Vries. 

onderhavige gebied dat men zich door dijkaanleg het water van 
de hals heeft trachten te houden, getuige de vele sporen welke 
het landschap hieraan tot op heden heeft bewaard83. Doch zelfs 
de bedijking van de Boorne en het afsluiten van de Middelzee 
heeft niet overal baat mogen geven — ook het binnenwater werd 
de bevolking soms te machtig, indien het niet snel genoeg kon 
worden afgevoerd. Zo werkte de aanleg van de Irnsumer Dam 
eigenlijk averechts voor de landzaten die voor de afwatering van 
hun landerijen op de Boorne waren aangewezen, welk euvel men 
heeft trachten te verhelpen door het graven van de Oude-, ver
volgens Nieuwe Wetering, waarlangs het Boornewater langs 
Oude Schouw naar het Sneker meer werd afgeleid84. Bekend is 
tot welk een spanningen en twisten de aanleg van de Leppedijk 
langs de grens van Oostergo en Bornego heeft geleid85. 

Oldeboorn schijnt er haar ontwikkeling tot stad door verspeeld 
te hebben, sinds het niet langer rechtstreeks vanuit zee te be
reiken viel. De vermaarde numismaat J. Dirks heeft namelijk de 
aanwezigheid van een munthuis te Oldeboorn verondersteld op 
grond van een zilveren penning, bewaard te Leningrad en in een 
der Baltische landen gevonden. Het muntje is tot dusverre een 
unicum gebleven en werd geslagen door de muntheer Egbert II 
van Brunswijk als graaf van Oostergo en Westergo (1057—1068). 

83 G. L. Walther, Ontwikkeling van de waterstaatkundige toestand; Boven-Boomgebied, 
l .c , p. 117 ss. 
84 K. A. Rienks en G. L. Walther, Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân; Bolswert 
1954, I, Tekst, p. 129 ss., p. 430 ss.; II, Atlas, p. 173-179. 
85 Ve Leppa, l.c., passim. 
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Hoewel wij nu overeenkomstige muntjes kennen,door de zelfde 
graaf in Staveren, Bolsward, Leeuwarden en Dokkum geslagen, 
welke bij duizenden door Friese of Scandinavische kooplieden in 
de Oostlanden in omloop werden gebracht vertoont dit ene stuk het 
afwijkende ommeschrift „NERE NERE", waarbinnen wij 
„BO.ORD" dan wel „BOUD" lezen86. Dirks voegde beide series 
aaneen en las „BORDNERE" = „OldeboonT87. 

Men heeft tot dusverre geen betere oplossing aan de hand ver
mogen te doen88. En al had men wellicht gaarne welsprekender 
bewijzen bijeengebracht gezien om ten volle in de roemruchte 
historie van Bornego's hoofdplaats te kunnen geloven, enig eer
herstel hopen wij Oldeboorn toch wel te hebben bezorgd. 

86 Hooft van Iddekinge,Fnesïand en de Friezen; Leiden 1881, p. 68 ss. C. Scholten, De 
munten van Friesland van de 10de tot het begin van de 14de eeuw; Jaarboek Kon. Ned. 
Gen. voor Munt- en Penningkunde, XXVI, 1939, p. 1 ss. 
s 7 J. Dirks, Bijdragen tot de penningkunde van Friesland; De Vrije Fries, VI, 1853, 
plaat VI. 
Idem, De muntenvond van Beets in Friesland; Leeuwarden 1876, p. 5. 
P. C. van der Chijs, De munten van Friesland e tc ; Leiden 1855, p. 56. 
H. Dannenberg, Die deutschen Miinzen der söchsischen und fränkischen Kaiserzeit; Berlin 
1876, no. 520. 
8 8 Dr. H. E. van Gelder was zo vriendelijk mij in een brief d.d. 11 october 1958 te 
verzekeren, dat zich sinds Dirks* mededelingen geen nieuwe gezichtspunten hebben 
opgedaan. 



NEDERZETTINGSSPOREN VAN ROND HET BEGIN ONZER JAARTELLING 
Bil SNEEK 

G. ELZINGA 

Inleiding 

Van 12 mei tot 16 juni 1961 had, met enkele korte onder-
brekeningen, een opgraving plaats op het terrein van de Nieuwe 
Jachthaven te Sneek. De aanleiding hiertoe was het vinden van 
Romeinse en inheemse scherven in de uitgeworpen grond van 
riolerings- en beschoeïmgssleuven door de heer A. Bosma te 
Poppingawier, opzichter van het waterschap „De Sneker Oud-
vaart", waaraan een gemaal- en schutsluiscomplex behoort dat 
naast de voor de jachthaven en een caravan- en bungalowpark 
bestemde gronden is gelegen. Op 3 mei meldde de heer Bosma 
zijn vondsten, waarna op resp. 4 en 5 mei twee inspecties volgden, 
de laatste in gezelschap van Prof. Dr. H. T. Waterbolk, hoog
leraar-directeur van het Biologisch-Archeologisch Instituut (B.A.I.) 
der Rijksuniversiteit te Groningen. Daarbij werd opnieuw een 
aantal scherven verzameld, dat samen met de vondstomstandig-
heden het vermoeden wettigde dat een nederzetting aanwezig 
was, welke de moeite van een kleine opgraving zou lonen. 

Het Gemeentebestuur van Sneek bleek dadelijk bereid een 
onderzoek te steunen en stelde o.m. mankracht en materieel ter 
beschikking; ook de aannemer van de onderhanden zijnde werken, 
de fa. B. Krikke te Heerenveen, was ons zeer ter wille. Aan het 
onderzoek namen, behalve schrijver dezes en twee arbeiders van 
de gemeente verder deel Drs. W. A. Casparie, H. Praamstra en 
J. Lanting, allen van het B.A.I., en af en toe enkele arbeiders, 
door Prof. Waterbolk afgestaan uit het opgravingspersoneel 
te Tritsum (gem. Franekeradeel). 

Alle betrokkenen, die bij dit uit naam van het B.A.I. verrichte 
onderzoek behulpzaam zijn geweest, wordt van harte dank ge
bracht. In het bijzonder de directeur van Gemeentewerken van 
Sneek, de heer G. J. de Boer, op wie nimmer een vergeefs be
roep voor te nemen maatregelen werd gedaan en de heer 
A. Bosma, die na zijn melding menig uur vrijwillig aan het graaf
werk en het bergen van de vondsten heeft besteed. Voor de be
werking van de vondsten is dank verschuldigd aan Mej. Drs. 
A. T. Clason, die het beendermateriaal bewerkte (pag. 100 e.v.), de 
heren Dr. W. van Zeist en Drs. W. A. Casparie, die de grond-
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monsters in onderzoek hebben en de heren H. Praamstra, 
B. Kuitert, J. Klein en H. Roelink voor het vervaardigen van de 
tekeningen1. 

Prof. Dr. J. E. Bogaers van de Rijksdienst voor het Oudheid
kundig Bodemonderzoek te Amersfoort was behulpzaam bij het 
determineren van het Romeinse materiaal, terwijl genoemde 
Dienst ook enige voorwerpen conserveerde. De conservator van 
de Oudheidkamer en het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek, 
Drs. H. Halbertsma te Amersfoort, verschafte inlichtingen en 
stelde enige reeds eerder te voorschijn gekomen vondsten tijdelijk 
ter beschikking. De vondsten, eigendom van de Gemeente Sneek, 
werden op het B.A.I. gereinigd en voor zover mogelijk geres
taureerd door de heren A. Meijer, J. Wieringa en J. Smit. 

Ligging en gesteldheid van hel terrein 

Het vondstterrein, direct ten noordoosten van de stad Sneek 
gelegen, wordt in het westen begrensd door de Rijksweg naar 
Leeuwarden, in het zuidoosten door de Aldfeart, in het noord
oosten door de Griene Dyk en in het zuiden door het Van der 
Hooppark en de Sytsingawiersterleane. In de noordwesthoek be
vindt zich een transformatorstation van het P.E.B., en in de 
noordoosthoek het sluis- en gemaalcomplex van „De Sneker 
Oudvaart" en bekend als „De Domp" (fig. 1; afb. 1). 

Vóór de uitvoering van de bovenaangehaalde werken bestond 
het uit een op ca. 0.63 m -H N.A.P. = ca. 0.03 m + F.Z.P. ge
legen en door sloten en een klein weggetje doorsneden weilanden
complex, met in het oosten een westoost verlopende flauwe wel
ving, welke op ca. 50 cm -r- N.A.P. haar grootste hoogte bereikte. 
Aan de zuidzijde werd deze welving geflankeerd door een enigs
zins kronkelende, zeer ondiepe geul, op de figuur gestippeld 
weergegeven. Uit de profielen kan men opmaken dat het oor
spronkelijk een veenlandschap betreft, afgedekt met een ca. 0.50 m 
— op de welving — tot bijna 1.50 m dikke knipkleilaag. 

Geografisch gezien behoort het eigenlijk tot het Friese meren
gebied (Rienks en Walther 1954). Juist buiten de Hemmen ge
legen (de polders beneden de zuidelijke Middelzee-dijk) zal het 
terrein van de wellicht al uit de 12de eeuw daterende aanleg 
van de dijken van de Scherhem (Skerhim) en Rauwerderhem 

1 Allen zijn verbonden aan het B.A.I.. De foto's zijn ten dele door de Centrale Fotodienst 
der R.U., ten dele door de auteur vervaardigd. 
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Fig. 1. 

Situatie en plattegrond van de opgraving. 
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(Raerderhim) van het zuiden uit wel zijn overstroomd. Rienks 
en Walther vermelden dienaangaande dat de het vondstterrein 
omringende dijken immers dienden om de Hemmen (Himmen) 
voor doorbraken uit het zuiden en voor het uit de Friese meren 
opgestuwde water te beschermen2. Dat het vondstengebied ook 
tot in recente tijden veel wateroverlast heeft ondervonden, 
bleek niet alleen uit zijn lage ligging, maar ook uit de sterke 
ijzerneerslag in de bovenste lagen vlak onder de zode (zie pro
fielen fig. 2). 

De terreinverkenning leerde dat de vondsthorizon zich juist 
onder de knipkleilaag bevond en het beste zichtbaar was ter 
hoogte van de welving. Naar later bleek was deze niet natuurlijk. 
Onder de welving, evenals elders op het terrein, bevond zich een 
10 à 15 cm dik laagje van afwisselend grovere en fijnere, soms 
met enig zand vermengde slibkleibandjes, welke het daaronder 
liggende veen afdekten. Dieper in het veen werden ook kleiïge 
bandjes aangetroffen (zie profiel F, fig. 2) en vormden daarin 
scheidingen tussen minder en meer vergane veenlagen. Tijdens 
het onderzoek is duidelijk geworden dat de bewoning van de 
welving pas een aanvang nam, nadat de hoogst gelegen slib-
laagjes waren afgezet, maar vóór de zware knipklei ontstond. 

Verloop van het onderzoek 

Als plaats van het onderzoek werd een punt gekozen waar de 
vondstenlaag zich het dikste voordeed, nl. daar waar de be-
schoeiïngssleuf de welving vrijwel haaks doorsneed. Omdat ten 
zuiden van deze sleuf het terrein toch moest worden weggegraven 
voor het aanleggen van een perskade, werd hier met medewer
king van de aannemer de knipklei tot op de vondstenlaag met 
een dragline verwijderd, waarna een vlak van ca. 8X5 m drie
maal en wel telkens 15 cm dieper, werd afgeschaafd. 

Tegelijkertijd werd de sleuf F gegraven om de aard van de 
welving vast te stellen. Daar dit hier niet lukte wegens de aan
wezigheid van een diepe mestput werd de profielsleuf G ge
maakt, waardoor de gewenste waarnemingen wel mogelijk waren. 
Voor het aanvullen en afronden van de uit het vlak en profiel F 
verkregen gegevens werd vervolgens profiel E gegraven. Daarna 

2 De westelijke begrenzing van het terrein, de Rijksweg, is een gedeelte van de dijk van 
de oudste hem (Skerhim en Ysbrechtumerhim). In 1721 wordt dit gedeelte aangeduid 
als „De Stiennen Dyk". De Griene Dyk is blijkens zijn haakse aansluiting daarop iets 
later aangelegd (Rienks en Walther 1954, hoofdstuk XIII). 
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werd van de beschoeimgssleuf de westelijke wand afgeschaafd 
(profiel A), waarbij het verloop van de vondstenlaag naar het 
noorden werd vastgesteld en opnieuw een mestkuil werd aan
getroffen, die bij nader onderzoek dezelfde bleek te zijn als 
van profiel F. 

Om de begrenzing van de welving ten opzichte van de ten 
zuiden daarvan lopende geul te kunnen nagaan werd de grote 
sleuf B van profiel D af laagsgewijze uitgegraven. Het onderzoek 
werd besloten met het uitspitten van de grote mestput, omdat 
eerder bleek dat zich hierin talrijke aardewerkresten en beenderen 
bevonden. In de profielen C, E, F en G zijn grond- en mest-
monsters genomen. De verzamelde vondsten zijn alle per vind
plaats genummerd van 0 tot 60. 

Buiten de eigenlijke opgraving zijn op verschillende punten 
van het terrein ook vondsten gedaan, welke tot een belangrijke 
aanvulling van bepaalde gegevens hebben geleid en de nummers 
61—66 ontvingen. Men zie voor de ligging van de verschillende 
sleuven en de voornaamste vondstnummers fig. 1 en 2. 

Waarnemingen 

Bij een eerste afschaving van het vlak op ca. 30 -^ F.Z.P. werden 
in een klei-achtige laag vele plekken met verbrande huttenleem 
en roodgebrande, soms zelfs gesinterde scherven zichtbaar, de 
laatste afkomstig van inheems aardewerk met gefacetteerde, 
breed uitstaande of gekartelde randen (vondstnr. 4). Bovendien 
kwamen enkele Romeinse terra nigra scherfjes, een inheems 
spinklosje, brokjes bazaltlava en verbrande stukjes been aan het 
licht. In het tweede vlak op ca. 0.47 -r- F.Z.P. was de concentratie 
van brandplekken in de blauwgrijze kleilaag nog sterker, maar 
uit de verspreide ligging ervan kon geen plattegrond van een ge
bouw of een gedeelte daarvan worden afgeleid. Eerst op ca. 
0,65 -f- F.Z.P. = 1.30 -̂ - N.A.P. kon enige tekening worden waar
genomen (fig. 1; afb. 3). Aan de oostkant bevonden zich twee 
naar het noorden divergerende en uit venige kleizoden bestaande 
banen van ca. 1.00 en 0.75 m breedte, gescheiden door sterk met 
mest vermengd veen. Ten westen van de brede baan tekende 
zich een donkere veenzodenstructuur af, waarin verder geen 
enkel spoor meer voorkwam. De smalle baan grensde aan de 
oostzijde aan de grote, in profiel F waargenomen mestkuil en 
verliep in het noorden onduidelijk. Bij het tot op genoemde diepte 
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Profielen van de opgraving. 
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uitspitten van de grond ging het verbrande materiaal vrij plotse
ling in onverbrande, overigens van hetzelfde karakter zijnde 
cultuuroverblijfselen over. Een volgend vlak, op ca. 0.85 H- F.Z.P. 
bevatte geen leesbare sporen meer; hier was het niveau bereikt 
waarop zich in de profielen E en G de op onverwerkt veen 
liggende slibbandjes ter dikte van totaal ca. 10 cm aftekenden. 
Deze profielen leerden dat de in het vlak waargenomen veen-
zoden gestoken waren uit het veen onder de slibbandjes. Profiel 
E toonde tevens dat de kleibanen afkomstig waren van ca. 25 
à 30 cm hoge walletjes, opgezet van uit de sliblaag gestoken 
zoden en waarschijnlijk dienden om het met veenzoden bedekte 
gebied in het oosten af te grenzen. 

De ophoging van veenzoden bereikte in profiel G een dikte 
van ruim 30 cm, elders liep deze uiteen van ca. 40—20 cm, een 
gevolg van de iets golvende ligging van de met de sliblaagjes 
afgedekte ondergrond. Uit de gecombineerde gegevens van de 
profielen A en B is te berekenen dat de ophoging minstens over 
een ruim 21 m brede strook heeft plaatsgehad en werd begrensd 
in het noordoosten door een mestkuil en in het zuiden door een 
geul. De lengte kon niet worden vastgesteld, maar uit waar
nemingen in westelijker gelegen rioleringssleuven kon worden 
afgeleid dat hij zich zeker over een afstand van ca. 150 m west
waarts heeft uitgestrekt. Er zijn weinig vondsten in aangetroffen; 
in de vlakken slechts een enkel scherfje, in profiel B o.m. een 
randwandscherf (vondstnr. 54) van een grote pot met gefacet-
teerde rand, welke scherf, naar later bleek, paste aan een frag
ment dat ongeveer 20 m verder in de grote mestkuil werd ge
vonden (vondstnr. 60). 

De ophoging werd vervolgens met een ca. 20 à 25 cm dikke 
kleilaag afgedekt. Pas daarna vestigde men er zich op, althans 
deponeerde men er cultuurresten. De ophoging bereikte dus een 
totale dikte van 50 à 60 cm. 

Zowel de profielen, uitgezonderd profiel G, als de afge
schaafde vlakken toonden aan dat de bovenste vondstenlaag 
duidelijk het karakter heeft van een brandlaag, in dikte 
variërend van 5—15 cm. Deze brandlaag liep ook over de grote 
mestkuil van de profielen A, E en F heen en bleek daar enigs
zins in weggezakt. Hier en daar, o.a. in profiel E en D werden 
zelfs aanwijzingen over een tweede, dieper gelegen brandlaag 
aangetroffen, maar deze sporen waren te plaatselijk om te con
cluderen dat werkelijk twee grote branden hebben gewoed. De 
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onderste brandlaag in profiel E kan o.i. ook afkomstig zijn van 
een in de mestkuil gestookt vuur (afb. 2 t /m 6). 

Opmerkelijk is dat steeds in de grote brandlaag of vlak daar
onder de Romeinse scherven zijn gevonden. Eén scherf van terra 
sigillata heeft door het vuur zijn oorspronkelijke rode kleur zelfs 
geheel verloren en is nu glimmend zwart (vondstnr. 11a; afb. 10). 

Bijzondere aandacht verdient de grote mestkuil. Bij een 
breedte van ca. 6 m was hij soms ruim 1 m diep (Profiel E), ter
wijl de kuil over een lengte van meer dan 20 m met zekerheid 
werd vastgesteld. De hevige brand had de bovenste lagen ervan 
niet zozeer verkoold als wel in een harde gelaagde massa doen 
overgaan. Daaronder was de mest nagenoeg vers, d.w.z. sinds 
het deponeren ervan in de kuil bijzonder weinig veranderd, ook 
wat de kleur betreft. Slechts de zware druk van de latere klei
lagen had hem enigszins samengeperst. De profielen A, E en F 
laten zien dat de kuil opzettelijk gegraven is, of tijdens de 
ophoging: de veenzoden en de afdekkende blauwe kleilaag lopen 
er echter niet overheen. Het onveranderd blijven van de mest 
is bijzonder gunstig geweest voor het conserveren van scherven, 
beenderen, hout en vele zaden en andere plantenresten, zodat 
tijdens het uitspitten van de kuil veel van dit materiaal kon 
worden verzameld. Hierdoor kon o.m. een goed inzicht worden ver
kregen van het ter plaatse gebruikte vaatwerk. 

Ook in de geul aan de zuidzijde (profiel B en C) werden mest-
lagen aangetroffen, echter niet zo dik en vrij arm aan vondsten. 
Deze „stort" is dus niet intensief in gebruik geweest. 

Van deze iets kronkelende geul werd aanvankelijk aan
genomen dat het nog een overblijfsel was van een natuurlijke, nl. 
vóór de nederzetting bestaande geul in het landschap. De pro
fielen en beneden de Z.O.-hoek van de opgraving na het onder
zoek nog gedane waarnemingen, maakten echter duidelijk dat 
ook hier met opzet was gegraven, al geven de opvallende breedte 
en het kronkelend verloop echter de indruk dat toch van een 
natuurlijke geul gebruik is gemaakt. Het bestaan van dergelijke 
geulen in een veenlandschap, dat vóór de bedijkingen door zee
water kon worden overspoeld, kan o.m. uit publicaties van 
Cnossen (1958), Halbertsma (1956) en Veenenbos (1949) worden 
afgeleid. 

In de sliblaagjes werd geen enkele vondst gedaan. Slechts in 
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profiel G werd een klein inheems wandscherfje onder deze 
laagjes aangetroffen, dat bij het ter plaatse gestoken grond-
monster werd opgenomen („scherf" in profiel G). 

In de onder de sliblaagjes aangetroffen veenlagen, door 
W. A. Casparie voorlopig als monocotylenveen betiteld, werden 
twee kleibandjes waargenomen. Het bovenste, op ca. 2 m -r-
N.A.P., vormde de scheiding tussen het erboven gelegen vrij 
sterk vergane veen en het er onder liggende minder sterk ver
gane. In profiel F is het bovenste bandje doorsneden door de 
mestkuil. Het onderste kleïbandje bevond zich op een hoogte 
van 2.50-2.25 m - N.A.P. 

Het kleine profiel D tussen A en B vertoonde een kuilvormig 
gat dat uit de grote bovenste brandlaag tot in de blauwe klei
laag reikte, en naar het scheen dwars door een tweede, als 
zodanig elders echter niet meer vastgesteld brandlaagje heen
drong. Tussen deze laagjes bevond zich een gelig, zandig aan
doend laagje, mogelijk echter ook as. De betekenis van dit ge
heel is niet duidelijk geworden. 

De voornaamste stratigrafische waarnemingen samenvattend 
zien we dus dat op een op veen rustende sliblaag een kunstmatige 
ophoging van veenzoden is ontstaan, afgedekt met een blauwe 
kleilaag. Deze kleilaag wordt naar boven begrensd met een vrij 
dik pakket van verbrande scherven en huttenleem; de ophoging 
aan een zijde door een grote, lange mestkuil en aan de andere 
zijde door een weinig voor afval gebruikte, maar wel menselijke 
activiteiten verradende geul. Boven de brandlaag, die over de 
mestkuil en gedeeltelijk over de geul heenloopt, bevindt zich een 
zwaar knipkleidek dat in de bovenste lagen sterk ijzerhoudend is. 

Aanvullende gegevens en interpretatie 

Alvorens tot een interpretatie van het geheel te komen, dient 
in het kort iets te worden gezegd over enkele van de hierachter 
nader beschreven vondsten uit het eigenlijke onderzoek en uit 
de omgeving van de vindplaats. 

Er is reeds opgemerkt dat in en vlak onder de brandlaag 
inheemse en romeinse scherven zijn gevonden. Van de inheemse 
valt op dat zij voornamelijk bestaan uit fragmenten van dik-
wandige, vrij ruw gevormde potten met wijde hals, een be
smeten buik, een kleine afgeronde schouder en vlakke bodem. 
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De randen van deze vaten vertonen de meeste variatie: er zijn 
er met kartelingen op de buitenzijde van de meestal iets uitstaande 
rand; met z.g. gefacetteerde, overigens gladde en weinig naar 
buiten uitstaande rand en met vrij brede, soms wel sterk naar 
buiten gebogen, maar verder onversierde rand. 

Door de Romeinse scherven — grotendeels van terra sigülata 
en enkele van terra nigra — die voornamelijk in de 2de helft van 
de 2de eeuw en in de 1ste helft van de 3de eeuw zijn vervaardigd, 
kan dit complex in de eerste decennia rond 200 na Chr. gedateerd 
worden. 

Behalve deze, zijn er ook nog van inheems, glimmend, glad-
en dunwandig aardewerk, dat met grote zorg is gemaakt en soms 
op Romeinse terra nigra-vormen teruggaat. 

Het vele, uitsluitend inheemse materiaal uit de grote mest-
kuil vertoont vrijwel dezelfde hoofdkenmerken. Ook hierbij dus 
kartel- en gefacetteerde randen alsmede sterk uitstaande, terwijl 
enige vaatvormen ook weer teruggaan op romeinse voorbeelden. 
Slechts twee scherven wijken van dit beeld af en behoren tot de 
z.g. streepband-ceramiek, dat een eigen plaats inneemt in het 
Friese terpaardewerk, hoewel het in vorm en ontwikkeling een 
verwantschap laat zien aan de er aan voorafgaande vaatwerk 
groepen. De betekenis van deze ceramiek wordt ook in de jongste 
discussies niet verzwegen, eerder zelfs scherper naar voren ge
bracht (Waterbolk 1961). 

Het weinig aantreffen ervan in de opgraving van Sneek werpt 
enig licht op de datering van het vondstencomplex en op die van 
buiten de opgraving, maar vrijwel in de onmiddellijke omgeving 
gedane vondsten. Deze komen uit de lager gelegen terreinge
deelten en zijn ten dele zelfs al enige decennia her geborgen, 
o.m. in 1919 bij de aanleg van het gemaal- en schutsluiscomplex 
„De Domp" (Halbertsma 1955, 1956)3, terwijl vóór en na de 
opgraving van 1961 op andere plaatsen, vooral in de sleuven van 
de riolering, ook scherven zijn gevonden. Deze laatste nu be
stonden hoofdzakelijk uit fragmenten van potten met streepband-
ornament onder de wat ingesnoerde hals (fig. 5). Op korte afstand 
van „De Domp", tijdens de verbreding van het Zomerrak in 
1933, kwam nog een gaaf dergelijk potje aan het licht (Halbertsma 
1955, 1956). Hoewel een preciese datering van de verschillende 

3 De bedoelde vondsten bevinden zich in het Fries Museum te Leeuwarden en de Oud
heidkamer te Sneek. 
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vormen in het streepbandaardewerk nog niet nauwkeurig vast
staat (er zijn o.m. buikige, nauwhalzige potten met twee oren en 
vrijwel schouderloze met één oor), is men algemeen van oordeel 
dat dit vaatwerk in de eerste eeuwen rond de jaartelling valt te 
dateren. Boeles (1951) meende dat het streepbandornament, 
„naar zeer ruwe schatting circa 200 nà Chr., mogelijk reeds 
vroeger verdwijnt", terwijl Halbertsma (1953) o.m. naar aanleiding 
van vondsten in het Romeinse castellum te Vechten, het be
schouwt „als een nevenvorm, tevens ook opvolger van het late, 
in de eerste helft van de eerste eeuw onzer jaartelling in onbruik 
gerakende geometrisch-versierde aardewerk". Ook in latere 
publicaties (1955, 1956) komt hij nog wel tot dateringen van 
omstreeks het begin onzer jaartelling tot de eerste helft van de 
tweede eeuw. Uit jongere onderzoekingen, o.a. te Tritsum, recht
vaardigt Waterbolk (1961) echter een datering van ca. 200 tot 0. 

De te Sneek gedane waarnemingen zijn met een en ander niet 
in tegenspraak; het ontbreken van de streepbandceramiek in de 
tussen 200 en 250 nà Chr. gedateerde brandlaag, het zeer weinig 
voorkomen in de mestkuil en het wel voorkomen in de lagere 
terreingedeelten, die schijnbaar zijn verlaten toen de ophoging 
gereed was, wijst in ieder geval op een verdwijnen ervan in de 
eerste of tweede eeuw na onze jaartelling. 

Het geconstateerde verlaten van de lage terreingedeelten en 
het maken van de ophoging, kan aan weinig anders geweten 
worden dan aan een hoger worden van het waterpeil. Het staat vast 
dat hogere waterstanden in dit tijdvak o.m. toegeschreven moe
ten worden aan subatlantische transgessiefasen, die niet alleen in 
het gebied van de Middelzee, maar ook elders in Friesland en 
Nederland zijn geconstateerd (o.m. Bakker 1954, Bennema 1954). 
De Middelzee dankt zijn ontstaan en uitbreiding zelfs daaraan, 
want, zoals Cnossen (1958) aangeeft, het water kon, omhoog ge
stuwd door stormvloedactiviteiten of door een verhoogd zee
niveau, hier gemakkelijk inbreken, o.m. omdat het oorspronkelijk 
een met slappe veensoorten bedekt, laag liggend gebied betrof, 
dat een open verbinding met de zee had. 

Met betrekking tot de Middelzee is Cnossen tot een indeling 
in drie transgressiefasen gekomen, de eerste of pre-Romeinse 
van ca. 300/200 vóór Chr. tot ca. 50 nà Chr., de tweede van ca. 
300 tot 700/800 nà Chr. en de derde van ca. 900-1100 nà Chr. 

Tijdens de eerste heeft zich in het veenlandschap een diep-
ingesneden en scherpbegrensd geulenstelsel ontwikkeld, waarna 
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een rustiger tijd aanbrak. Daarvan maakte volgens Halbertsma 
(1951) de mens gebruik om de nog niet door het zeewater opge
ruimde, vaak wat hoger gelegen veengronden of -ruggen te gaan 
bewonen. Van deze bewoning zijn zowel aan de noord- als aan de 
zuidkant van de „zak" van de Middelzee verschillende sporen 
gevonden, o.m. tussen Pophorne en Scharnegoutum, bij Oosthem 
en rond Sneek (behalve bij „De Domp" en het Zomerrak nl. ook 
bij de Houkesloot) (Halbertsma 1955, 1956). Noordelijker ge
legen vindplaatsen aan beide zeeoevers zijn Flansum, Baard en 
het gebied bij Warga-Wartena (Cnossen 1958, Santema 1955). 
Zelf konden we in 1960 nog vindplaatsen ten Zuiden van Wirdum 
(de Griene Dyk) en bij Akkrum (Bokkum) vaststellen en in 1962 
bij Miedum ten n.o. van Leeuwarden. De tweede trans
gressiefase, die te ca. 300 nà Chr. begonnen zou zijn, is van 
ingrijpende betekenis geweest en heeft uitgestrekte gebieden van 
aanzien veranderd en brede, achter de toen ontstane zavelige 
kust- of oeverwallen landinwaarts gelegen streken met een knip-
kleilaag afgedekt, die naar de begrenzing geleidelijk dunner uit-
wigt. Welke gevolgen dit voor de bewoning had, spreekt daaruit 
dat de zo juist genoemde vindplaatsen alle onder zware, hetzij 
zavelige, hetzij knipklei-afzettingen zijn bedolven. Ook onze 
vindplaats onderging dit lot, ondanks het feit dat men een hoogte 
had opgeworpen. 

Hoewel ook langs andere wegen, o.m. door pollenanalyse een 
transgressiefase in de eerste eeuwen van de jaartelling kan 
worden aangetoond en Van Duinen en Van Zeist (1961) de 
datering van Cnossen van ca. 300 vermelden, lijken onze waar
nemingen te Sneek met deze datering niet geheel overeen te 
stemmen, althans er op te wijzen dat ook tussen de eerste en 
tweede transgressiefase in, belangrijke veranderingen in de 
waterhuishouding hebben plaatsgehad. Waarom zou anders de 
ophoging, die wordt afgedekt door van ca. 150—250 nà Chr. te 
dateren scherven zijn opgeworpen, kennelijk in de 2de eeuw? 
Halbertsma spreekt ook enkele malen van het opwerpen van 
terpjes in de 2de en 3de eeuw wegens het onhoudbaar worden 
van bestaande woonplaatsen. Vermeldenswaard is ook dat enkele 
woonplaatsen, o.a. bij Pophorne en Flansum, slechts in de eerste 
helft der eerste eeuw bewoond zijn geweest. De veronderstelling 
van Cnossen — geplaatst naast de door hem aangehaalde en door 
Bennema (1954) geconstateerde tweedeling in de overstroming 
van het landschap tijdens de eerste transgressiefase — dat het 
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hier ook nederzettingen van jagers zou kunnen betreffen, lijkt 
ons, gezien de overblijfselen van agrarische aard en het vrij vaak 
voorkomen ervan, niet erg aannemelijk. Misschien hebben ook 
in de „rustige" tussenperioden hevige, wellicht kortstondige aan
vallen van de zee plaats gehad. Ten gevolge daarvan zouden 
verschillende 2de/3de eeuwse woonplaatsen verlaten kunnen zijn 
en niet ten gevolge van de tweede transgressiefase (Cnossen 
1958). De langdurige transgressiefasen van enkele eeuwen zijn 
niet steeds door geweld gekenmerkt, maar ook door rustiger 
perioden, waarin dan de dikke kleilagen kunnen zijn afgezet. 

Op zo'n hevige aanval van de zee, misschien zelfs enkele 
achterelkaar, wijst vermoedelijk ook de onder de ophoging aan
wezige laag van slibbandjes. Dergelijke „stormvloed"-laagjes 
worden ook wel in terpprofielen waargenomen; in Tritsum 
tekenden ze zich bv. duidelijk af in voor ophoging gebruikte 
zoden, evenals te Dokkum (Halbertsma 1960, 1961), terwijl ze 
in de Feddersen Wierde, ten noorden van Bremen in situ voor
kwamen in de verschillende zich in deze nederzetting bevindende 
gordelsloten. Vanzelfsprekend kunnen zij in ouderdom zeer uit
eenlopen en voor de datering van de Sneker slibbandjes zullen 
wij de resultaten van het pollenanalytisch onderzoek moeten 
afwachten. Voorlopig achten wij het niet onmogelijk dat zij de 
aanleiding vormden tot het maken van de ophoging. De grond
waterhoogte liet echter niet toe te constateren of zij over de 
de elders in het terrein aangetroffen schervenlagen heenliepen. 

Op voorgaande transgressies of overstromingsfasen wijzen de 
kleilaagjes in het veen onder de slibbandjes. Archeologisch kon 
de ouderdom daarvan niet worden bepaald. Hun geringe dikte 
toont echter aan dat de zee toen nog betrekkelijk weinig invloed 
op dit gebied kon uitoefenen, m.a.w. relatief vrij ver verwijderd 
was. De eigenlijke Middelzee bestond toen nog niet. 

Uit het tot nu toe medegedeelde kunnen we opmaken dat een 
wellicht uit de eerste eeuw daterende woonplaats op een ge
geven ogenblik, waarschijnlijk ca. 150 nà Chr. door toenemende 
waterhoogten moest worden opgegeven, althans door een kunst
matige verhoging moest worden vervangen. Deze ophoging werd 
ca. 250, mede ten gevolge van een brand, verlaten, waarna de 
resten door invloed van de zee met een kleilaag werden afgedekt. 

Onderwerpen wij de naaste, zowel als de wijdere omgeving 
aan een nader onderzoek, dan zien we dat dit, behoudens de 
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brand, geen opzichzelfstaand verschijnsel is. Op meer plaatsen 
zijn dergelijke, in de eerste eeuwen onzer jaartelling overslibde 
nederzettingen ontdekt. Dat de pogingen deze streken te blijven 
bewonen, echter niet ophielden, getuigen o.a. de in de onmid
dellijke nabijheid van de vindplaats aanwezig geweest zijnde, 
opgeworpen woonheuvels of wieren, die vondsten uit latere 
perioden dan de 3de eeuw bevatten. Halbertsma (1955, 1956) 
noemt er verscheidene, o.m. de Sytsingawier, die juist ten oosten 
van de Griene Dyk ontstond en later het kloostertje „Groendijk" 
of „Nazareth" droeg, en de vlak ten westen van onze vindplaats 
gelegen hebbende „Barrewier", waarvan het nog bestaande ge
deelte de Joodse begraafplaats bevat. Aan de verdwenen Sytsinga
wier herinnert nog de Sytsingawiersterleane, die het vondstterrein 
in het Z. W. begrenst. Ook de verder af gelegen plaatsen 
Poppinga-, Offinga- en Allingawier herinneren volgens Halbertsma 
(1956) aan in die tijd verrezen hoogten. 

Ook na het begin van de tweede transgressiefase ging men 
voort met het opwerpen van verhoogde woonplaatsen, die al of 
niet behouden bleven. Men vindt ze weer aan beide oevers van 
de Middelzee, zoals de dorpsterp van Scharnegoutum en een nabij 
Sybrandaburen ontdekte, maar overslibde, vrijwel ronde neder
zetting van dertig meter in doorsnede en met derde tot vierde 
eeuwse vondsten (Halbertsma 1955, 1956). 

Voor het doel van dit artikel heeft het echter geen zin verder 
in deze details te treden. Ook de gevolgen van de derde subatlan-
tische transgressiefase behoeven hier onze aandacht niet. Het zij 
voldoende op te merken dat o.m. de oudste dijkbouw er verband 
mede houdt. Wel laten de vondsten nog enige discussie toe, 
waartoe wij ze eerst bespreken. 

De vondsten 

De gevonden cultuuroverblijfselen betreffen, voor zover zij 
uit organisch materiaal bestaan, beenderen van dieren, planten
resten van allerlei aard en enig hout. Het dierlijk materiaal kon 
reeds worden bewerkt, het plantaardige en het hout vereisen 
echter langdurige werkzaamheden, waarvan de resultaten t.z.t. 
elders worden gepubliceerd. De anorganische overblijfselen be
staan voornamelijk uit resten van vaatwerk, aangevuld met enige 
natuurstenen en metalen gebruiksvoorwerpen4. 

4 De nummers op de figuren zijn de vondstnummers, die met de letters FM en FS de 
inventarisnummers van de musea waar de voorwerpen zich bevinden. 
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Afb. 1. 

Gezicht naar het noorden op het vondstterrein bij Sneek bij het begin van de opgraving. 

Links de beschoeiingssleuf voor de nieuwe jachthaven. 
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Ophoging van veenzoden boven slibbandjes in profiel G. 
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Klelzodenbanen naast de veenzodenophoging in het vlak, rechts de grote rnestkuü. 
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Afb. 4. 

Omgekeerde potbodem (zie fig. 6, 1) op de grote mestkuil m profiel F; er overheen 
loopt de door vuur beïnvloede laag. 
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Het organisch materiaal 
Uit het hierachter (pag. 100) opgenomen verslag van Mej. Drs. 

A. T. Clason blijkt dat in de beenderen een zevental diersoorten 
herkend kon worden. Rund, schaap (beide ten dele hoornloos), 
paard en hond kunnen tot de huisdieren worden gerekend en 
vormden het grootste deel van de aangetroffen skeletresten. Ree, 
vos en gans waren wellicht j'achtbuit en zeer schaars vertegen
woordigd. 

Als gebruiksvoorwerpen kunnen worden beschouwd een „koot" 
(de eerste phalanx) van een paard en een wellicht als dobbel-
steentje bedoeld deel van een middenvoetsbeen van een schaap 
(fig. 3 en 4; afb. 12). Beide stukken zijn in Friesland niet zeld-

Fig. 3. 

Versierde eerste phalanx van paard, (1 : 1). 
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zaam: o.m. het Fries Museum te Leeuwarden bewaart er ver
scheidene. Het eerste, versierd met het reeds van de Bronstijd af 
bekende en tot in de Middel-

52 

eeuwen voortdurende, wel- 1 F7" IM ï" 1 f 
haast universele puntcirkel-
motief, wordt in het spraak
gebruik wel als een spel-
voorwerp beschouwd. Ook 
het dobbelsteentje zal bij 
spelen zijn gebruikt. De 
kraalvorm wijst er op dat 
het aan een halssnoer of iets 
dergelijks gedragen kan zijn. 
Voor de paardekoot mag 
men misschien ook nog wel 
aan een amulet denken. Ge
voegd bij het reeds door 
Halbertsma (1956) afgebeel
de, nabij de Houkesloot ge
vonden ook met puntcirkels 
versierde benen „ring", laten 
deze stukken zien, dat men 
het o.m. als keukenafval te 
beschouwen beendermateri-
aal nog voor andere doel
einden benutte. Zij zijn ech
ter te algemeen om als gids 
voor een datering te dienen. 

Behalve de concreet aan
wezige, nog nader te be
werken plantenresten, zijn 
er ook slechts als afdruk in anorganisch materiaal bewaard 
gebleven. Zo is er een tiental scherven met indrukken van 
graankorrels (afb. 11), terwijl op veel aardewerkresten zich ook 
afdrukken van stro en kaf bevinden. In de huttenleem komen 
o.m. indrukken van rietstengels en -bladen of andere grassen 
voor (fig. 9, nr. 19 en 4: afb. 8). 

Het anorganisch materiaal 

Hiervan verdient in de eerste plaats het aardewerk de aandacht. 
Het kan in twee soorten gescheiden worden, nl. in ter plaatse of 

RS. 6 5 0 
Fig. 4. 

Kraalvormige dobbelsteen en benen ring, de 
laatste gevonden bij de Houkesloot, (1 : 1). 
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dicht in de nabijheid gemaakt, niet op de draaischijf maar uit de 
hand vervaardigd, vrij zacht gebakken aardewerk en in uit
heemse, wel op de draaischijf gevormde, hard gebakken ceramiek. 
Dit laatste betreft het Romeinse materiaal. 

Inheems aardewerk 

Dit is in grote verscheidenheid aanwezig, de afbeeldingen en 
figuren geven dit duidelijk weer. Naar de vervaardiging valt het 
uiteen in een groep vrij grof gevormd, dikwandig, veelal met kaf 
en stro, maar ook wel met scherfgruis verschraald aardewerk en 
in een groep van fijnere, beter afgewerkte dunwandige vaten. De 
kleur loopt uiteen van donker grijszwart tot grijsbruin, waarbij 
de ruwer gevormde potten vaak vlekkerig zijn. Op de breuken 
is het zwart tot zwartbruin. Het valt echter op dat de kleur, 
althans uitwendig, invloed heeft ondergaan van de chemische 
inwerking van de mest en het veen; deze inwerking heeft soms 
ook een corroderend effect op de oppervlaktestructuur van het 
aardewerk gehad. De secundair verbrande scherven zijn alle 
grijsrood tot rood, de verschralende bestanddelen tekenen er zich, 
voor zover het scherfgruis betreft, meestal helderrood in af. 

In beide groepen kunnen verscheidene vormen worden waar
genomen, die op zichzelf echter niet kenmerkend zijn voor juist 
het Sneker vondstcomplex; zij worden nl. ook in soortgelijke 
nederzettingen elders in Friesland aangetroffen, alsmede in ge
bieden die vroeger tot de Germaans-Friese invloedssfeer hebben 
behoord, o.m. in bepaalde delen van Noord- en Zuidholland. Ook 
in de terpengebieden van Friesland zijn zij algemeen. 

Wat de vorm betreft zien we dat de meeste potten meer of min
der hoog trechtervormig zijn en een vlakke, soms betrekkelijk 
kleine bodem bezitten. Naar boven toe gaat de wand over in 
een vrij dicht onder de rand staande bolle schouder, die soms 
van een knik of richel is voorzien (o.m. afb. 7 en fig. 7, nr. l ic) . 

Naast deze tamelijk hoog-trechtervormige vaten die een wijde 
mond hebben, zien we ook enigszins laag-trechtervormige potten 
met nauwelijks of zeer weinig ontwikkelde schouder (fig. 6, nr. 52; 
fig. 5, nr. 26). Niet sterk vertegenwoordigd is vaatwerk met be
trekkelijk nauwe hals en een gebogen wand die zeer geleidelijk in 
de schouder overgaat. Het zijn in verhouding tot de andere typen 
nogal hoge, een slanke indruk makende potten, die volgens Boeles 
(1951) min of meer aan het einde van de ontwikkeling van de 
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terpenceramiek staan. Van deze potten zijn ook enkele oren aan
getroffen, vooral kenbaar aan de naar boven gerichte knobbels 
op de knik van het oor (fig. 8). 

De randen van het gevonden vaatwerk zijn, behalve van de 
laatstgenoemde potten, nogal uiteenlopend. Veelvuldig zijn zij 
aan de buitenzijde van een karteling voorzien; een enkele scherf 
draagt deze bovenop. De karteling is in vele variaties, van fijn 
tot grof, meestal met de vingers aangebracht. Soms is er als het 
ware een golf rand door ontstaan (fig. 5). Het aanbrengen ervan 
schijnt van weinig invloed te zijn geweest op de eigenlijke vorm 
van de rand. Het is als het ware een versierend toevoegsel. Denkt 
men de karteling nl. weg, dan blijkt dat de randen niet veel 
afwijken van de ongekartelde. Deze vallen min of meer in drie 
groepen uiteen, nl. de soms iets verdikte en/of uitgebogen vrij 
smalle randen met enkele scherp afgezette kanten (z.g. „ge-
facetteerd"), dezelfde soort maar rond afgewerkt en een groep 
van meer dan twee à drie cm brede, niet gebogen, meestal naar 
buiten staande randen. Alle drie groepen zijn te Sneek ruim ver
tegenwoordigd (fig. 5 t /m 8). Een gemeenschappelijk kenmerk 
is dat zij in profiel vrij eenvoudig zijn afgewerkt. Sommige zijn 
zo aangebracht dat aan de pot een vlakke bovenrand is ontstaan. 
Enkele hebben uitsteeksels (fig. 6, nr. 60), terwijl één type aan 
de binnenzijde een geul vertoont (fig. 5, nr. l id) . 

De wanden zijn over het algemeen vrij ruw afgewerkt. Met 
opzet, vermoedelijk om het verwarmende oppervlak te vergroten, 
is dikwijls een groter of kleiner gedeelte, meestal het onderste, 
na de vorming met meer of minder dikke kleipap besmeten. Er 
zijn echter ook vaten met een gepolijste, althans zeer glad afge
werkte wand. Zelfs kunnen beide verschijnselen op één pot 
worden waargenomen, getuige die van fig. 5, nr. 9, welke pot 
een hoogte heeft van 41 cm en in zijn afwerking en versiering 
een grote zorgvuldigheid verraadt. Het ruwmaken van de wanden 
herinnert aan het z.g. Harpstedter aardewerk, dat o.m. in de 
latere Urnenvelden wordt aangetroffen, maar ook in de oudere 
terpnederzettingen (Boeles 1951, Waterbolk 1961). 

De gladwandige aardewerktypen van Sneek met vaak scherp 
geknikte randen zijn ten dele op te vatten als inheemse naboot
singen van het Romeinse terra nigra-aardewerk (o.a. fig. 7, nr. 60). 
Ook een aantal wandscherven zijn kennelijk van dergelijke 
nabootsingen afkomstig; Boeles (1951) heeft daar duidelijke voor
beelden van besproken. Zo zijn er fragmenten van trechter-
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Fig. 5. 

Kartelrandig vaatwerk, (1 : 5). 
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Fig. 6. 

Trechtervorminge potten, brede en gefacetteerde randen, (1 : 5). 
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Fig. 7. 

Trechtervormige potten en gefacetteerde randeii, (1 : 5). 
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Fig. 8. 

Hoge potten, oren, bakje en verzwaring, (1 : 5). 
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vormige- en voetbekers. Het wordt geacht te zijn ontstaan in het 
begin van de derde eeuw. In het geheel van het Sneker vondst
complex is het in bescheiden mate aanwezig. Dat men dit aarde
werk uit de hand zeer goed wist te modelleren getuigt van 
grote vaardigheid. 

Een enkele maal zijn scherven gevonden met een van de 
bodem af op de wand uitwaaierende bruine beschildering. Deze is 
kennelijk afgedropen, nadat de pot omgekeerd was neergezet (fig. 
9, nr. 60; afb. 8). Een ingekraste versiering vertoont scherf 61 op 
fig. 9. 

De bodems van de grotere potten zijn alle vlak en soms zeer 
dik. Ze steken niet buiten de wand uit, een enkele maal is de 
voetrand echter wat uitgestulpt. Soms is hij na het bakken door
boord (fig. 7, nr. 60). 

Het streepbandaardewerk neemt te Sneek een wat aparte plaats 
in (fig. 10). Van kleur grijs- tot iets geelbruin, op de breuk grijs
zwart, is het ook van vorm anders. De potten missen de hoge 
trechtervorm, zijn daarentegen bolbuikiger. De oppervlakte is 
betrekkelijk glad. De randen zijn eenvoudig afgewerkt met 
meestal slechts één naar buiten afgeschuind „facet". Het voor
naamste kenmerk is de streepband op de soms weinig gepronon
ceerde overgang van de iets ingesnoerde hals naar de schouder. 
Deze streepband bestaat meestal uit drie evenwijdig en dicht 
naastelkaar staande groeven. Alle vormen hebben een wijde hals
opening, behalve het exemplaar uit de grote mestput, dat zeer 
bolbuikig is, een vrij nauwe hals bezit en een min of meer ver
zonken schouder (fig. 10, nr. 60). Van dergelijke potten zijn de 
bodems vaak gering in diameter. Even buiten de opgraving is een 
dergelijke bodem aangetroffen (fig. 10, nr. 62). Boeles (1951) zegt 
ten aanzien van deze vormen dat de bolbuikige potten met nauwe 
hals tot de vroegste streepbandvormen behoren en dat het streep-
bandornament ca. 200 na Chr. verdwijnt. Waterbolk (1961) is van 
mening dat het doorloopt tot het begin van de Romeinse tijd. Het 
ontwikkelt zich waarschijnlijk uit de voorafgaande geometrisch 
versierde potten met lage hals en schouderafscheiding. In dit 
verband moeten wij wijzen op fig. 10, nr. 63, met brede schouder-
groeven. 

Volgens Boeles vrijwel gelijktijdig met de streepbandceramiek, 
in welks ontwikkeling Waterbolk (1961) n.a.v. de opgravingen te 
Tritsum, nog twee stadia meent te kunnen onderscheiden, zijn 
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Fig. 9. 

Kleinere voorwerpen van aardewerk, (1 : 5). 
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Streepb and-eer amiek en enkele scherven met kartelrand. 
FM 227 bis/8 gevonden bij de Houkesloot, (1 : 5). 
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bolbuikige potten met vrij nauwe hals en twee oren, maar zon
der streepband. Hiervan zijn te Sneek ook voorbeelden gevonden, 
meest echter buiten de eigenlijke opgraving. We hebben echter 
gemeend deze ook af te moeten beelden, omdat zij een aanvul
lend inzicht geven t.a.v. de typen aardewerk die in het woon
complex beoosten Sneek rond „De Domp" zijn gebruikt (fig. 10 
en 11.). 

Fig. 11. 

IJzeren bijl en bolbuikige potten. FS 608 gevonden bij 
„De Domp", FS 622 bij het Zomerrak, (1 : 5). 

Het doel van het meeste vaatwerk is duidelijk; de potten 
dienden om spijzen te koken of te bewaren; in enkele stukken 
zijn nog aangekoekte spijsresten aanwezig. Het kleinere vaat
werk zal ook bij de maaltijden zijn gebruikt. Dit kan eveneens 
ten aanzien van het hierna te noemen Romeinse vaatwerk gelden. 

Enkele bijzondere stukken zijn nog de lepel (of lampje?), glad-
wandig en zwart (fig. 9, nr. 10a; afb. 9) en de kleine ruwgevormde 
bakjes, waarvan een met flauwe karteling. Van de ringvormige 
verzwaringen zijn vier exemplaren, ten dele slechts fragmentarisch, 
aan het licht gekomen (fig. 8, nr. 52; afb. 9). Verder zijn nog 
enkele spinklosjes, waaronder een versierd exemplaar, een speel-
schijfje en fragmenten van een dikke en een dunne z.g. bakplaat 
gevonden (fig. 9, afb. 9). Deze laatste hebben wellicht ook als 
deksels, althans als potten afdekkende voorwerpen gediend. 

Het reeds genoemde huttenleem (fig. 9, nr. 19 en 4; afb. 8) is in 
een grote hoeveelheid in de brandlaag van het vlak gevonden. Het 
meeste is dan ook rood verbrand. Enkele grotere brokken uit de 
mestput vertonen dezelfde kleuren als de ruwwandige ceramiek. 



93 

Romeins aardewerk 

Zoals reeds vermeld zijn te Sneek in de bovenste lagen, vooral 
in de brandlaag, Romeinse scherven gevonden. Het betreft er 
een twintigtal, waarvan twaalf van glanzend-rode, ten dele op 
de draaischijf en ten dele in vormschotels vervaardigde terra-
sigillata-producten; de rest is van het zwartgrijze, op de draai
schijf gevormde terra nigra. Enkele scherven van dit laatste 
zijn zo klein, dat niet met zekerheid meer is na te gaan of zij er 
inderdaad toe behoren of tot zeer goed nagebootst, maar inheems 
aardewerk. 

Voor zover de scherven karakteristieke kenmerken vertoonden 
was het mogelijk te bepalen welke vaatvormen zij vertegen
woordigden. In de terra sigillata-scherven konden vier vormen 
herkend worden, nl. in reliëf versierde halfbolvormige kommen, 
een mortarium of wrijfschaal, een klein conisch kommetje en een 
schaaltje met barbotineversiering op de rand, resp. bekend als 
de vormen Dragendorff 37, 45, 33 en 35 (Dragendorff 1895) (fig. 
12, nr. 3, 27, 36 en 51; afb. 10). Van de laatste drie vormen was tel
kens slechts één scherf herkenbaar, maar van de eerste zeker acht 
en van meer dan één exemplaar afkomstig. De meest opvallende 
daarvan was een geheel zwart gebrande randscherf (afb. 10), die 
zeer waarschijnlijk te Sneek zijn huidige kleur heeft gekregen5 

(vondstnr. 11a). Vier wandfragmenten vertonen gedeelten van de in 
reliëf aangebrachte versiering, o.m. een haan en een vogel in nissen, 
waarboven een kruisje; een kop van een gier(?) en een haas 
(fig. 12, resp. nr. 3, 1 en 24a). De andere rand- en bodemscherven. 
De genoemde Dragendorff-vormen zijn langdurig in omloop ge
weest en in verschillende fabricagecentra van terra sigillata ver
vaardigd. De kleur van het baksel, details van de vormgeving en, 
indien aanwezig, de stempels van de fabrikanten bieden echter 
goede mogelijkheden tot dateren en het bepalen van de fabri
cagecentra. Bij de halfbolvormige kommen is het vooral de wijze 
van versiering die dit mogelijk maakt. Het blijkt nu dat de te 
Sneek gevonden exemplaren daarvan vervaardigd zijn tussen het 
tweede kwart der tweede eeuw en het eerste kwart van de derde 
eeuw; de kom met haan en vogel werd zelfs vervaardigd tot in 
het derde kwart der derde eeuw (Karnitsch 1959; Ludovici V). 

5 Miss Grace Simpson te Oxford was zo vriendelijk de scherf, die door de bijzondere 
zwarte kleur opviel, te bestuderen. 
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Het grootste fragment is afkomstig van een wrijfschaal (vondstnr. 
27, vorm Drag. 45) en buiten de eigenlijke opgraving gevonden. 
Dit stuk, mede de aanleiding tot het onderzoek, kan in het tweede 
kwart der tweede eeuw gedateerd worden, terwijl de overige vor
men globaal in de tweede eeuw en het begin van de derde zijn 
ontstaan. Alle terra sigillata-fragmenten zijn in Oost-Gallische 

Terra sigillata-fragmenteii, 19b is terra nigra, (1 : 3). 

centra, voornamelijk te Rheinzabern vervaardigd. In deze plaats 
is van ongeveer 120 tot 260 na Chr. dergelijk aardewerk gemaakt. 
Bij de terra nigra scherven zijn zeker twee vormen van de door 
Boeles (1951) beschreven trechterbekers op vrij hoge cylindrische 
voet te onderscheiden, nl. een dunwandige en een dikwandige 
(fig. 12, nr. 19b). Men vergelijke vondstnr. 19b o.m. ook met 
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Holwerda (1941), vorm 54. Zij kunnen globaal in de tweede eeuw 
gedateerd worden en behoren tot de z.g. „Belgische waar". 

De hier genoemde Romeinse aardewerkvormen zijn in Fries
land niet onbekend. Vooral de halfbolvormige kommen, de wrijf-
schalen en terra nigra-bekers zijn niet zeer zeldzaam (Boeles 
1951). 

Het is echter voor de eerste maal dat dergelijke vond
sten aan de zuidzijde van de „zak" van de Middelzee zijn ge
daan. Hun datering in de decennia rond 200 na Chr., maakt 
duidelijk dat in die tijd ook in deze gebieden een betrekkelijke 
welvaart aanwezig moet zijn geweest, althans een zodanige be
drijvigheid dat men ook hier aan de belangrijke handel, die in 
de 2de en 3de eeuw, vooral echter in de 2de helft van de 2de 
eeuw (Van Es 1960), tussen Friesland en het onder Romeins be
stuur staande zuiden heeft bestaan, heeft deelgenomen. Wel 
waren eerder al Romeinse munten uit Sneek en directe omgeving 
bekend (Halbertsma 1955, 1956; Van Es 1960), maar in zo ge
ringe aantallen over verschillende perioden verdeeld, dat daar 
geen conclusies over bepaalde handelsperioden uit konden 
worden afgeleid. 

Overige vondsten 

Andere, uit anorganisch materiaal bestaande vondsten zijn 
enkele slijpstenen en een als graankneuzer bekend staand kubus-

Fig. 13. 

Slijp- en wrijf stenen, (1 : 3). 
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vormig blokje steen (fig. 13; afb. 9); zij zijn ten dele van kwart-
siet. Enkele slijpstenen zijn zeer plat en waren gebroken. Ver
moedelijk hebben enkele grotere brokken steen als „kookstenen" 
dienst gedaan, d.w.z. dat zij na verhit te zijn in de potten werden 
gedeponeerd ten einde de spijzen e.d. te verwarmen. Brokjes 
bazaltlava kunnen van maal- of molenstenen afkomstig zijn en 
wijzen op import. 

Een sterk door corrosie aangetast ijzeren werktuig, dat als een 
bijl herkend kon worden, vond de heer Bosma in de brandlaag 
boven de veenzodenophoging toen de beschoeïmgssleuf werd 
gegraven (fig. 11, 31). Het stuk wordt momenteel gereinigd. 

Middeleeuwse vondsten 

In de knipkleilagen werden enige middel
eeuwse vondsten aangetroffen, o.m. enkele 
scherven van hardgebakken en van een vrij 
scherp randprofiel voorziene kogelpotten, die 
wellicht in de 12de eeuw gedateerd kunnen 
worden. Ook een hoefijzer werd gevonden. 
Vermoedelijk houden deze vondsten verband 
met de reeds eerder genoemde oudste be-
dijkingsgeschiedenis van het vondstgebied 
(fig. 14). 

Slotopmerkingen 

Overzien we de resultaten van het onder
zoek te Sneek aan de hand van het hierboven 
medegedeelde, dan komen we welhaast tot 
de conclusie dat het veengebied rond de 
„Aldfeart" en van de wat verder afgelegen Houkesloot en 
Zomerrak in de eerste eeuwen rond onze jaartelling een 
uitgebreider bewoning heeft gekend dan tot nu werd aan
genomen. Het lijkt ons zelfs niet onmogelijk dat er sprake 
kan zijn van één woongebied, wellicht met grote ruimten 
daartussen. Deze ruimten kunnen o.m. een gevolg geweest 
zijn van aanwezige kreken e.d. De bevolking moet een 
agrarische leefwijze hebben gehad getuige de resten van ver
schillende veesoorten en de afdrukken van graankorrels in het 
aardewerk, dat bovendien met kaf verschraald is. Zien we het 
goed, dan moesten door verhoogde waterstanden delen van dit 

Fig. 14. 

Middeleeuws kogelpot-
fragment en hoefijzer, 

(1 : 5). 
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Afb. 5. 

Scherf (vondstnr. 54) in de veenzodenophoging in profiel B. 

A£b. 6, 

Lagencomplex van profiel D. 
Rechts de beschoeiing van de jachthaven. 
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Afb. 7. 

Randprofielen van liet inheemse aardewerk. 

Afb. 8. 

Vier wandscherven (besmeten, versierd, beschilderd en glad) van bet inheemse aardewerk. 
Rechts twee verbrande en een onverbrand brok huttenleem met planten-indmkken. 
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Afb. 9. 

Verzwaring, speelschijfje, wrijf- en slijpsteen, lepel (lampje?), bakplaatfragment 
en spinklosje. 

Wlfe: 

# 

Afb. 10. 

Romeinse scherven van terra sigillata-wrijfschaal en halfbolvormige kommen. 
Rechts verbrande terra sigillata-scherf, links terra nigra-fragment. 
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Afb. 11. 

Inheemse scherf met graankorrelindruk aan de binnenzijde. 
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Afb. 12. 

Versierde eerste phalanx van een paard en kraalvormig dobbelsteentje van middenvoets-
been van een schaap of een geit. 
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woongebied worden verlaten, althans was men gedwongen ver
hoogde woonsteden aan te leggen. Tot deze veronderstelling ge
raken we door het voorkomen van in ouderdom enigszins uiteen
lopende groepen vaatwerk, waarvan de oudste niet of nauwelijks 
op het nu gevonden verhoogde woongedeelte zijn aangetroffen. 
Deze oudste groepen worden vertegenwoordigd door het inheemse 
streepband-aardewerk en min of meer bolle potten met twee 
oren. De jongste bevatten potten met brede, uitstaande randen 
en vaten van hoog-slanke vorm, benevens een aantal Romeinse 
scherven, die globaal tussen ca. 150 en 250 na Chr. moeten zijn 
ingevoerd. Daar tussenin, gedeeltelijk echter ook gelijktijdig met 
de jongere groepen vaatwerk, schijnen de van gekartelde randen 
voorziene potten gedateerd te kunnen worden. Hoewel de 
mogelijkheden tot een scherpe datering van het begin der be
woning tot nu ontbreken, kunnen we deze toch zeker al in de 
eerste, zo niet de tweede eeuw vóór onze jaartelling stellen, ge
zien de ouderdom welke Waterbolk (1961) aan het streepband-
aardewerk toekent. De vondsten van de opgravingsplaats laten 
daarentegen een datering van de eerste eeuw tot de derde eeuw 
na Chr. toe. Hierbij kan men steunen op o.m. bij Krommenie in 
Noordholland gedane vondsten, waarbij ook kartelrandig, met 
het Sneker materiaal te vergelijken aardewerk voorkomt en waar
van een datering in de eerste eeuw na Chr. vaststaat op grond 
van daarbij aangetroffen terra sigillata uit die tijd (Groenman
van Waateringe e.a. 1961). 

Aan de bewoning van de ophoging, die wellicht door grote 
mestkuilen omgeven is geweest, is door brand een einde ge
komen. Of dit een toevallige catastrofe is geweest dan wel een 
moedwillige vernieling, wellicht omdat men de woonplaats moest 
verlaten wegens het opnieuw toenemen van de waterhoogten, 
is een vraag waarvan de oplossing in het midden moet worden 
gelaten. Is het laatste het geval, dan zou de vindplaats eerst in 
het midden of zelfs aan het einde van de derde eeuw verlaten 
zijn, daar het begin der tweede transgressiefase op ca. 300 na 
Chr. wordt gesteld (Cnossen 1958). Aan de door Van Es (1961) 
gememoreerde beroeringen aan de Beneden-Elbe in het Vrije 
Germanië, die in de dagen van Commodus en Septimius Severus 
onze streken hebben bereikt, menen we niet te mogen denken 
omdat de woonplaats dan reeds vóór 211 na Chr. vernietigd zou 
moeten zijn. 

Kan hier voorlopig dus geen oplossing worden geboden, vast 
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staat dat het Sneker vondstcomplex nieuwe gegevens heeft ge
leverd voor de bewoonbaarheid van de Friese veengebieden rond 
onze jaartelling. Interessant is ook het grote aantal aardewerk-
typen dat hier in betrekkelijk korte tijd bekend is geweest en 
vrijwel volledig te vergelijken is met het vaatwerk aanwezig in 
de op de kleigebieden ontstane terpen. Dat met deze gebieden 
sterke contacten hebben bestaan lijdt dan ook geen twijfel, ook 
aan de voor deze gebieden zo bekende, toch van een zekere wel
vaart afhankelijke handel met het Romeinse zuiden heeft men 
blijkens de gevonden uitheemse cultuurresten deel gehad. 

Tenslotte menen we te mogen opmerken dat uitvoerige be
studering van stellig weer eens aan het licht komende vondsten 
in de Friese, met klei afgedekte veengebieden tot nadere kennis 
van de waterbewegingen in deze gebieden tussen en tijdens de 
transgressiefasen zal kunnen leiden. 



99 

LITERATUUR 

Bakker, J. P., 1954, Relative Sea Level Changes in Northwest-Friesland 
(Netherlands) since Prehistorie Times. Geologie en Mijnbouw 16, pp. 
232-246. 

Bennema, J., 1954, Bodem- en zeespiegelbewegingen in het Nederlandse 
kustgebied. Diss. Wageningen. 

Boeles, P. C. J. A., 1951, Friesland tot de elfde eeuw. 's-Gravenhage. 
Cnossen, J., 1958, Enige opmerkingen over het ontstaan van het Beneden-

Boornegebied en de Middelzee in verband met de subatlantische trans
gressie. Boor en Spade IX, pp. 24—37. 

Dragendorff, H., 1895, Terra Sigillata. Ein Beitrag zur Geschichte der 
griechischen und römischen Keramik. Bonner Jahrb. XCVI—XCVII, pp. 
18-155 . 

Duinen, L. van en W. van Zeist, 1960, Some Pollen Diagrams from the 
Clay District in the Provinces of Groningen, Friesland and North-Hol-
land (Netherlands). Palaeohistoria VIII, pp. 127-137. 

Es, W. A. van, 1960, De Romeinse muntvondsten uit de Drie Noordelijke 
Provinciën. Scripta Academica Groningana, Groningen. 

Groenman—van Waateringe, W., W. Glasbergen en M. F. Hamburger, 1961, 
Een boerderij uit de eerste eeuw na Chr. te Krommenie (N.H.). In het 
voetspoor van A. E. van Giffen, Groningen, pp. 110—128. 

Halbertsma, H., 1951, Geologie van het terpengebied tussen Flie en Lauwers. 
Hand. XXXIIe Ned. Natuur- en Geneesk. Congres te Eindhoven, pp. 
136-138. 

— — 1953 (1948-), Enkele aantekeningen bij een verzameling oudheden, 
afkomstig uit een terpje bij Deinum. 33ste—37ste Jaarversl. Verg. 
Terpenond., pp. 239-256. 

— — 1955, Enkele oudheidkundige aantekeningen over het ontstaan en 
de toeslijking van de Middelzee. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Gen., Deel 
LXXII, 2, pp. 93 -105 . 

— — (en W. H. Keikes), 1956, Sneek, Drie Kronen met Ere, Sneek. 
— — 1960, Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen. De Vrije 

Fries 44, pp. 5—46. 
— — 1961, titel alsvoren. Berichten Rijksd. v. h. Oudheidk. Bodem

onderzoek, Jrg. 1 0 - 1 1 , 1960-1961, pp. 395-444. 
Holwerda, J. H., 1941, De Belgische Waar in Nijmegen. 
Karnitsch, P., 1959, Die Reliefsigillata von Ovilava. Linz. 
Ludowici, W., 1901—1914, Stempelnamen und Bilder römischer Töpfer, 

Legion-Ziegel-Stempel, Formen von Sigillata usw. . . in Rheinzabern. 
Kat. V. 

Rienks, K. en G. L. Walther, 1954, Binnendiken en Slieperdiken yn Fryslân. 
I en II, Bolswert (Bolsward). 

Santema, O., 1955, De terpkes tusken Langdeel en Oeble-om-sleat yn 
Idaerderadiel. It Beaken, Jrg. XVII, pp. 232-234. 

Veenenbos, J. S., 1949, De bodemkartering van de Friese knipgronden. Boor 
en Spade III, pp. 76 -86 . 

Waterbolk, H. T., 1961, Beschouwingen naar aanleiding van de opgravingen 
te Tritsum, gem. Franekeradeel. It Beaken, Jrg. 23, pp. 216—226. 



BEENDEREN UIT NEDERZETTINGSSPOREN VAN ROND HET BEGIN ONZER 
JAARTELLING BIJ SNEEK 

Mej. Drs. A. T. CLASON 

In de zomer van 1961 werden bij de aanleg van een nieuwe 
jachthaven bij Sneek scherven gevonden uit het begin van de 
jaartelling. Bij het noodonderzoek, ingesteld door het B.A.I. te 
Groningen, bleek dat het hier ging om een nederzetting, die van 
de Ie—3e eeuw na Chr. bewoond is geweest. De nederzetting was 
gelegen aan het zuidelijke uiteinde van de voormalige Middelzee. 
Van echte terpvorming was geen sprake en na het verlaten is de 
woonplaats overslibd. 

Naast de scherven werden ook een aantal beenderen gevonden, 
die voor het grootste deel afkomstig zijn uit een grote mestput, 
terwijl een geringer deel over het vlak verspreid was. De toestand 
waarin de beenderen verkeren geeft aan dat hier sprake is van 
keukenafval. Een uitzondering hierop vormen de met een punt-
cirkel motief overdekte Ie phalanx van een paard, en de dobbel
steen", vervaardigd, naar alle waarschijnlijkheid, uit de schaft 
van middenvoetsbeen van een schaap of geit. 

Interessant is het schedelfragment van een horenloos rund en 
de aanwezigheid van een groot slag hond. De sterk beschadigde 
schedel van een vos met de bijbehorende onderkaak, twee 
astragali van de ree en de numerus van een gans vertegen
woordigen wild en gevogelte. 

Een overzicht over de gevonden diersoorten, alsmede het aantal 
zeker gedetermineerde beenderen en het daaruit af te leiden 
minimum aantal individuen geeft tabel I. 

Tabel I. Gevonden soorten. 
Aantal 

Rund, Bos taurus L 87 
Schaap (geit), Ovis aries L. 
(Capra Hircus L.) 30 
Paard, Equus caballus L. . . 5 
Hond, Canis familiaris L. . . 39 
Ree, Capraeolus capraeolus L. . 2 
Vos, Vulpes vulpes L 3 
Gans, Anser spec 1 

Min. aantal Bewerkte 
individuen stukken 

11 1 

4 1 
2 
5 
2 
1 
1 
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Tabel II. Verdeling van de beenderen. 

0 ¾ ¾ S ° o S c S 
P¾ ¾ ^ h K > p ¾ Ü 

Hersenschedel 
Gezichtsschedel . 
Tanden bovenkaak 

Onderkaak . . 
Tanden onderkaa 
Halswervels 
Overige wervels 

Ribben . . 

Scapula . . 
Humerus 
Radius . . 
Ulna . . . 
Metacarpus 

Bekken . . 
Femur . . 
Tibia . . . 
Tarsus . . 
Astragalus . 
Calcaneum 
Metatarsus 

Phalanx 1 . 
Phalanx 2 . 
Phalanx 3 . 

k 

4 2 
2 3 1 
7 3 1 

. 11 2 2 1 
1 

2 
5 3 2 

(8)* (5) s 

4 2 :s 
8 1 1 'S 1 
2 4 a 
4 ¾ 
5(1) 1 g 

> 
3 2 g 
1 2 | 
3 I S 
1 S (!) 

10 2 ¾ 2 
2 1 J5 
5 5(1) 2 fl 

5 2 S 
2 | 

1 S 

Metacarpus/tarsus . . 3 

Een aantal niet te determineren splinters en fragmentjes. 

* () Determinatie niet zeker. 
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Tabel II geeft een overzicht over de verdeling van de beenderen 
binnen de soort. Het uitrekenen van de procentuele samenstelling 
heeft gezien de aard van de collectie geen zin. Maar het is niet 
onverantwoord aan te nemen dat de samenstelling van de huis
dieren niet veel zal afwijken van die in de Duitse terpen (Nobis 
1955) en de Friese terp Tritsum (onderzoek nog niet afgesloten). 
Dat zowel het wilde zwijn als het tamme varken ontbreken is bij 
een dergelijk klein aantal beenderen niet verwonderlijk en wil 
zeker niet zeggen dat ze geheel niet voorkwamen. Zowel het 
tamme varken als het wilde zwijn worden steeds in kleine 
hoeveelheden aangetroffen in de terpen (Van Giffen 1913, Reitsma 
1935). 

Het rund overheerst sterk, wat niet opmerkelijk is wanneer we 
denken aan de uit deze tijd bekende grote boerderijen van 
Ezinge. Daarop volgde het schaap dat niet alleen voor consumptie 
bestemd was, maar waarvan ook de wol werd gebruikt; hiervoor 
getuigen de vele vondsten uit de terpen van voorwerpen nodig 
bij de wolverwerking en de wollen weefsels zelf. Het varken werd 
in kleine hoeveelheden voor de consumptie gehouden, terwijl het 
paard meer voor trek- en lastdier gebruikt kan zijn, hierop 
wijzen de meestal gave beenderen en het niet of sporadisch 
voorkomen van jonge dieren. De hond wordt in verschillende 
vormen steeds weer aangetroffen. Voor het eerst in Nederland 
worden in het terpengebied de huiskat en het huishoen gevonden. 
Beiden zijn in Tritsum aanwezig. Wild kwam in het terpengebied 
maar sporadisch voor en de gevonden overblijfselen zijn mogelijk 
meestal afkomstig van op de zuid-oostelijk gelegen zandgronden 
gevangen exemplaren. De in Sneek gevonden vos kan mogelijk 
in het gebied zelf rondgelopen hebben. Een overzicht van de 
verschillende in de terpen gevonden wildsoorten geeft Van Giffen 
(1913) in „Die Fauna der Wurten". 

Rund 

Opvallend is dat een deel van de runderbeenderen afkomstig is 
van jonge tot heel jonge dieren (afb. 1 en 2). Van de onderkaken 
zijn drie van een pasgeboren kalf1, één van een ongeveer ½ jaar 
oud kalf, en één van een ongeveer 21/3 jaar oud dier. De overige 

1 Leeftijdsbepaling volgens Ellenberger u. Baum (1943). 
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zes hebben alle zes kiezen, zodat deze runderen minstens drie 
jaar oud geweest zijn. Ook bij de extremiteiten is dit te zien, twee 
rechter-humeri bijvoorbeeld zijn van een nauwelijks geboren kalf. 

Van de twee grotere schedelfrag
menten is één, zonder horenpitten 
(afb. 3), interessant. Dergelijke schedels 
van horenloze runderen zijn vaker in de 
Nederlandse terpen aangetroffen (Broe-
kema 1908), terwijl deze, zover bekend, 
tot nu toe niet in de Duitse terpen 
gevonden werden. Ook van elders zijn 
dergelijke runderen uit prehistorische 
vindplaatsen bekend. David (1897) be
schrijft een schedel uit de paalwoningen 
in de Bielersee in Zwitserland, Duerst 
(1900) noemt een schedel uit Klein-
Wanzleben in Duitsland. Ongehoornde 
runderen werden afgebeeld in het oude 
Egypte en Mesopothamië. 

Ook tegenwoordig komt het onge
hoornde rund voor. In Europa vooral in 
Ierland, Engeland en de Skandinavische 
landen. In gebieden waar grote kudden 
slachtvee gehouden worden, zoals 
Noord- en Zuid-Amerika, Australië en 
Nieuw Zeeland, is deze rundervorm 
zeer gezocht (Hammond 1950). Daar 
horendragende dieren elkaar bij trans
port gemakkelijk verwonden en veel 
meer ruimte opeisen als horenloze 
dieren, werden in genoemde streken de 
dieren kunstmatig onthoornd. Minder 
bewerkelijk is het echter om onge
hoornde vormen te fokken. Volgens de 
Zweed Arenander (1898), die uitvoerige 
studies aan het Skandinavische horen
loze rund wijdde, zou het horenloze 
rund een primitieve vorm zijn, waarvan 
de voorvaderen de uitgangsvorm waren 
voor de latere horendragende runde
ren. Tegenwoordig wordt aangenomen 

Fig. 1. 

Metatarsale (middenvoetsbeen) 
van een rund, (2 : 3). 
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(Duerst 1931, Hammond 1950) dat een, in verschillende gebieden 
onafhankelijk van elkaar optredende, mutatie horenloosheid ten 
gevolge heeft. In de vrije natuur werden deze vormen spoedig 
geëlimineerd. Onder invloed van de mens kunnen deze echter 
behouden blijven, temeer daar gebleken is dat deze eigenschap 
dominant is ten opzichte van horendragend. Ook bij andere 
gedomesticeerde rundersoorten, zoals zebu, yak en buffel, kan 
horenloosheid voorkomen. 
Het tweede schedelfragment is van een rund met horens, maar 
de horenpitten zijn afgeslagen. 

De gevonden maten zijn niet afwijkend van die voor de Duitse 
terpenrunderen (Nobis 1954, 1955). 

Tabel III. Enkele maten van het rund.* 

Onderkaak 

Lengte: hoek van de kaak-
for. mentale 
Lengte: achterkant M3-
for. mentale . . . . 
Hoogte achter M3 . . 
Hoogte achter de sym 
physe 
Lengte kiezenrij1 . . 
Lengte molarenrij . . 
Lengte praemolarenrij . 
Lengte M 3

2 

280.5 280.0 (282.5)3 - 316.0 277.9 

176.5 181.5 
70.0 65.5 

27.5 26.5 
124.0 132.0 
82.5 84.5 
45.0 53.0 

- 33.5 
- 12.0 
- 25.0 
- 13.0 

19.5 23.0 
101.0 100.5 

r.** 1 

184.6 
70.5 

29.5 
130.5 
86.0 
49.0 
29.0 
13.0 
26.5 

— 
23.0 

— 

** 

. 133.5 131.5 

. 85.0 

. 57.5 
86.5 
55.0 

— 
— 

26.5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-

193.5 
71.0 

30.0 
144.0 
95.5 
56.0 
36.5 
16.5 
27.5 
17.5 
16.5 

123.0 

174.5 
70.2 

28.0 
126.0 
86.5 
47.5 
34.0 
14.0 
24.0 
14.5 
13.5 

104.0 

Breedte M3 

Lengte M2 

Breedte M2 

Lengte M1 

Vertikale breedte 

Bovenkaak 

Lengte kiezen rij 
Lengte molarenrij 
Lengte praemolarenrij 

1 Langs de alveole in rechte lijn gemeten. 
2 Langs het kauwvlak genieten. 
3 () De meting is onnauwkeurig door de slechte toestand van het betreffende bot. 

* De maten in de tabellen III—VIII zijn in millimeters tot 0.5 mm nauwkeurig en 
genomen naar Duerst (1930). 

* * Behoren tot éénzelfde individu. 
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Afb. 1. 

Onderkaken van runderen met verschillende stadia 
van de ontwikkeling van het gebit. 

Afb. 2. 

Opperarmbeenderen, bekkenfragment en midden-
hands- en middenvoetsbeenderen van zeer jonge 

runderen. 
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Afb. 3. 

Schedelfragment van een horenloos rund. 



A£b= 4. 

Kies uit bovenkaak en rechter astragali (sprongbeenderen) van een paard. 

Afb. 3. 

Schedel en onderkaak van een vos. 

j 

Afb. 6. 

Bovenkaak van de vos van afb. 5. 
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Schouderblad 

Grootste lengte . . 
Grootste halsbreedte 
Lengte gewrichtsvlak 
Breedte gewrichtsvlak 
Breedte proc. art. 

297.5 279.0 -
46.0 43.0 45.5 
49.5 47.5 -
45.5 39.5 -
58.5 58.0 -

Metatarsale (fig. 1) vr. 

Grootste lengte 210.0 
Grootste breedte proximaal . 43.5 
Grootste breedte distaal . . 44.0 
Kleinste breedte diaphyse . 23.0 

Astragalus 

Lengte lateraal . 59.0 58.5 (65.0) 63.5 (63.0) 62.0 58.0 (60.5) 58.5 
Lengte mediaal . 54.0 53.0 (53.1) 57.0 (57.5) 56.5 54.0 54.0 54.5 
Breedte trochlea . 36.5 36.5 (41.0) (37.5) (38.5) 38.0 36.5 41.5 36.0 
Dikta lateraal . . 32.5 32.5 (34.0) (34.5) 35.0 - 33.5 34.0 32.5 
Dikte mediaal . . 31.5 31.0 (35.0) (32.5) - - 32.5 - 31.5 

Ie phalanx 

Lengte lateraal 54.5 
Grootste breedte proximaal . . . 29.0 
Grootste breedte distaal . . . . 26.5 
Kleinste breedte diaphyse . . . 25.0 

Schaap (geit) 

Schapen en geiten zijn osteologisch ten dele moeilijk te onder
scheiden. Het grootste schedelfragment is dat van een horenloos 
schaap. Gebleken is dat deze horenloze dieren vr. zijn (Reitsma 
1932). Ook de metacarpalen en tarsalen zijn van het schaap. De 
overige schedelfragmenten zijn te klein om een onderscheid te 
kunnen maken. Horenpitten zijn niet gevonden. Ook hier is een 
aantal beenderen afkomstig van jonge dieren, één bovenkaak wees 
op een dier van ongeveer één jaar, de andere was volwassen. Bij 
de onderkaken was hetzelfde het geval, één onvolwassen en één 
volwassen onderkaak. Reeds Van Giffen (1913) wees er op dat 
geiten in het terpengebied onbelangrijk waren. 

59.5 
27.0 
26.0 
24.0 

2e phali 

32.5 
26.0 
21.5 
20.0 
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Tabel IV. Enkele maten van het schaap (geit). 

Onderkaak 

Lengte: hoek v. d. kaak — alveole Ix 

Lengte: hoek v. d. kaak — for. mentale 
Lengte kiezenrij . . 
Lengte molarenrij 
Lengte praemolarenrij 
Lengte M3 . . . . 
Breedte M3 . . . . 
Hoogte achter M3 

Hoogte voor M1 . . 

Metatarsale 

Grootste lengte . . . . 
Grootste breedte proximaal 
Grootste breedte distaal . 
Kleinste breedte diaphyse 

3e phalanx 
Grootste lengte 
Dorsale lengte . . 

Paard 

. 175.5 
Î 147.0 
. 68.5 
. 48.0 
. 21.0 

21.0 
8.0 

. 35.5 

. 22.0 

142.0 

M3 

21.5 
7.5 

19.0 18.0 
— 
9.0 

— 
9.0 

Bovenkaak 

68.5 
48.0 
21.5 

- 150.5 
20.0 20.5 

24.0 
11.0 10.5 

43.5 
35.5 

Bekken 
Lengte acetabulum . 26.0 

Van het paard werden naast een kies uit de bovenkaak nog 
twee rechter astragali (afb. 4) en twee eerste phalanges gevonden. 
Van deze laatste was één aan alle kanten met een puntcirkel-
motief versierd (afb. 12). De maten voor de meetbare phalanx 
stemmen overeen met die van het duitse terpenpaard (Nobis 
1954, 1955). 

Tabel V. Enkele maten van het paard. 
Astragalus 
Lengte lateraal . 
Lengte mediaal . 
Grootste breedte 

(55.5) 54.5 
56.0 55.0 
59.5 -

Ie phalanx 
Laterale lengte . . . . 
Mediale lengte . . . . 
Grootste breedte proxi
maal 
Grootste breedte distaal . 
Kleinste breedte diaphyse 

78.0 
77.0 

510 
43.5 
33.1 
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Hond 

Van de hond werden naast de onderkaken van twee jonge 
honden, respectievelijk ongeveer één maand en 4—5 maanden 
oud, de resten gevonden van zeker twee, maar waarschijnlijk meer, 
grote honden. Van één individu zijn fragmenten van schedel en 
onderkaak, wervelkolom en de ledematen gevonden. Van de 
schedel zijn de in twee stukken gebroken rechter-bovenkaak, 
het achterste deel van de linker-bovenkaak, een aantal kleine 
fragmenten en de twee hoektanden benevens één incisief bewaard 
gebleven. Van de rechter-onderkaak is de kiezenrij bewaard, de 
onderrand is weggeslagen, terwijl van de linker-onderkaak een 
fragment is weergevonden. In de beide onderkaken is de P4 

langs de scheurkies geschoven (fig. 2). Tabel VI blz. 109. 

Vos 

Van dit dier werden de schedel en onderkaak gevonden. De 
schedel is fijn gebouwd en maakt een ranke indruk (afb. 5 en 6). 
De schedelnaden staan open. De voor de vos karakteristieke 
indeukingen boven de proc. supraorbitales zijn duidelijk te zien. 
De snuit is losgeraakt van de schedel, de nasalia ontbreken, 
evenals ten dele de linker macilla. Van het hersengedeelte zijn de 
achter- en onderzijde afgebroken, de jukbogen zwaar beschadigd. 
Van het gebit zijn de beide scheurkiezen en de molaren, benevens 
de rechter P 2 bewaard gebleven. De onderkaak, en ten dele de 
dentatie, zijn geheel bewaard gebleven. De rechter-scheurkies is 
beschadigd. De maten komen overeen met de door Van Giffen 
(1913) beschreven vossenschedel uit een terp. Tabel VII blz. 110. 

Ree 

Twee astragali hebben de habitus van die van de ree. 

Tabel VIII. Enkele maten van de ree. 

Astragalus 
Laterale lengte . 
Mediale lengte . 
Breedte trochlea . 
Laterale dikte . . 
Mediale dikte . . 

24.0 
22.5 
14.5 
— 
— 

29.0 
28.0 
18.0 
16.0 
18.0 

i Leeftijdsbepaling volgens Ellenberger u. Baum (1943). 
2 De maten in de tabellen III—VIII zij'n in millimeters tot 0.5 mm nauwkeurig en ge
nomen naar Duerst (1930). 
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Fig. 2. 
Boven- en onderkaak van een hond, (1 : 1). 
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Tabel VI. Enkele maten van de hond. 

Bovenkaak r.* 1.* 
Lengte kiezenrij 78.0 — 
Lengte molarenrij 20.5 20.5 
Lengte P4 (23.0) -
Lengte Mx 14.0 14.0 
Breedte Mx 18.0 18.0 
Lengte M2 - 8.0 
Breedte M2 - 12.5 

Onderkaak r.* 1.* 
Lengte kiezenrij 90.0 — 
Lengte molarenrij 41.0 41.0 
Lengte praemolarenrij 50.5 — 
Lengte P 3 13.5 -
Lengte P4 15.0 -
Lengte Mx 24.5 25.5 
Breedte Mt 11.0 11.0 
Lengte M2 11.0 11.0 

Schouderblad r.* 1.* 
Lengte gewriehtvlak 36.0 36.0 
Breedte gewriehtvlak 25.0 24.0 
Lengte proc. articularis . . . . (40.0) (40.0) 

Humerus r.* 1.* 
Lengte: vanaf de caput — — 210 
Lengte: vanaf de troch — — 202 
Grootste breedte proxim. . . . 43.0 43.0 38 
Grootste breedte distaal . . . . — 43.5 41 
Kleinste breedte diaphyse . . . — — 16 

Femur 
Grootste breedte proximaal . . . 50.0* — 48 
Grootste breedte distaal . . . . 40.5 (35.5) 

Calcaneum 
Grootste lengte 57.0 

Metatarsale II: 
Grootste lengte 89.0 78.5 

* Behoren tot éénzelfde individu. 
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Het is zeer wel mogelijk dat de ree in de directe omgeving van 
de terpen voorkwam. In onze tijd heeft de ree zich gevestigd in 
de nieuwe IJsselmeerpolders en dringt steeds verder door in het 
Hollandse polderlandschap. 

Gevogelte 

De humerus van een gans werd gevonden. Of hier sprake is 
van een wild of een gedomesticeerd exemplaar is niet te zeggen. 
Daar tijd en omgeving geen van beide mogelijkheden uitsluiten 
moet de vraag open blijven. 

Een fragmentje van een tibiotarsus is niet te determineren. 
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OUDE DORPSREKENINGEN IN VERSCHILLENDE SOORTEN DORPEN 

Dr. O. POSTMA 

I 

Terwijl er vele oude kerkrekeningboeken zijn bewaard gebleven, 
zijn er slechts enkele van zulke boeken van het wereldlijk dorp 
bekend. 

Dit ligt ook wel voor de hand. Het kerkelijk dorp had te zor
gen voor het levensonderhoud van een of meer geestelijken en 
de schoolmeester-koster en moest voorts de kerk, de school en 
de woningen der geestelijken onderhouden. Het bezat daarvoor 
een zeker kapitaal, meest bestaande uit landerijen, die daartoe 
eens waren geschonken. 

Het wereldlijke dorp had misschien een deel van een weg en 
een vaart te onderhouden en soms een stuk zeedijk. En het be
zat geen kapitaal van betekenis, dat daartoe zou zijn geschonken. 
Er viel dus niet veel te rekenen en er werden zelden rekening-
boeken voor aangeschaft. 

Alleen toen in of omstreeks 1580 een oorlogstoestand in Fries
land kwam, werd er van de dorpen zoveel gevraagd, dat er ten
minste een paar dorpen hun uitgaven en inkomsten te boek gin
gen stellen. Van de dorpen Arum en Wirdum zijn deze boeken 
bewaard gebleven. 

Wat men toen van de dorpen vroeg, was het onderhoud van 
soldaten, het aanleggen van schansen en het bezetten van ge
vaarlijke punten. 

Zowel te Wirdum als te Arum had de door de grietman be
noemde dorpsrechter de leiding bij de daartoe nodige werkzaam
heden. Hij maakte dan ook de rekening op, hoewel de school
meester die wel eens in het boek schreef. 

De dorpsrechter riep, als er iets moest gebeuren, de „gemeente" 
bijeen; dat waren de stemhebbende ingezetenen. Voor belang
rijke zaken moesten er „volmachten" worden aangewezen. Waar
schijnlijk was dit dan een persoon uit elke „buurschap" van het 
dorp. 
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Te Arum worden eenmaal die buurschappen (vierendelen) 
opgenoemd. Het waren: Baerder verndel, Aemer verndel, 
Jisaerder of Hisaerder verndel en Hilgaerder verndel. In Wirdum 
worden ze niet genoemd, maar wij lezen eenmaal in het reken
boek: „Item vuytgeleit aen Pyer Pytters van omloepen aen 
seeckere byerten dat dye gemeente soude by een coemen en daer 
volmachten te maecken op dye reckendag van 't deel ende 
daervan betaelt 6 st." Dat was dus het loon voor de „omloper". 
Maar iedere buurt schijnt dus een volmacht te kiezen. 

Voor belangrijke zaken, als het opgaan naar de grietman of 
het nazien van de rekening, waren telkens volmachten nodig. 
Zij kwamen bijeen in de herberg of ook wel in „de sale" van het 
pastoorshuis, waar dus een grote kamer in scheen te zijn. De 
grietman zag de dorpsrekening mee na. 

Wat de rekening zelf betreft, de inkomsten worden verkregen 
door een omslag op de floreen, dat wil zeggen op de in 1511 
geschatte huurwaarden der landerijen. Het is dus een belasting 
op de grond, evenals de door de Staten gevorderde floreenbe-
lasting, telkens vastgesteld naar gelang de uitgaven waren. In 
de eerste tijd konden de uitgaven vrij aanzienlijk zijn. Wij 
lezen onder Arum: „7 schansers gehouden bij Bomser ende Nye 
zijll; daegs 6 st. 13 dagen facit 72 lb." En voor soldaten waren 
er ook uitgaven als: „4 broeden gehaelet toe Gerrijdt backer 
ende noch foerteert twee stucken butter gehaelet toe Douwe 
Gerrydts." 

Als de rust teruggekeerd is hebben we meer gewone uitgaven 
als: „Item op ten 4 Martys soe heft Ryerd Hoyts ende Intze 
Deckens zn toe samen volmacht geweest toe Bolswardt bij den 
dyckgraeff om te slutten hoe dat men dy dyck solde maecken 
met hoy ofte stroy of andersens; daervan passert ider 10 st" 
(1598). Een meer practische uitgaaf hebben we in 1629, als er 
voor 18 st. een „draeyhout" gekocht wordt „over die dyck na 
Pengum". Om de dijk af te kunnen sluiten? 

Te Wirdum merken we ook al spoedig iets van schansen: „Op 
den 7den maij 1582 hebben die gemente van Wirdum ende 
Swichum (het kleine dorp nabij Wirdum, dat daar toen mee 
verenigd was) 22 huisluyden gewonnen in de plaas van de derde 
man aen yder voer 12 st. daegs ende hebben onder 't fendel ghe-
legen de tijt van 11 weken 2 dagen facit 64 L 6 st." En we zien 
de soldaten ondergebracht: „Voor soldaten in de kerck gehaelt 
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4 anderhalf brooden . . 
een soete melc kees . . 
12 pont botter . . . . 
3J/2 pont keersen . . . 
18 steene coppen . . . 
3 steene pannen . . . 
een groen koenne kees . 

. . 27 

. . 16 

. . 48 

. . 20 
• • 5½ 
. . 5 
. . 18 

st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 
st. 

En ook verder verzorgd: „Jan Reynerds gebracht in dij kercke 
een waegen fol dompen 30 st. een waegen fol stroo 1 L." Dit 
zal namelijk ook voor de soldaten zijn geweest: het stro om op 
te liggen en de dompen (mestturven) ter verwarming. Als er 
later geen soldaten meer zijn, gaat het op de volgende wijze: 
„Item alsoe gemeente bij een waeren om die faert af te meten 
ende loeten ende te accordijeren yder buijert hebben dye haele 
gemeente verteert ten huyze bij Sybren Aeles met eeten ende 
dranck foer 11 L". En de volgende dag nog 6 L. voor brandewijn. 

De gemeente schijnt dus zelf de gracht verzorgd te hebben 
zoals de loting het had uitgewezen. 

Dat men na het verdwijnen van de soldaten royaler geworden 
is, blijkt uit een post waarbij de bijzitter van de grietman Cor-
nelis Baaks gevraagd wordt de missives van hogerhand voor de 
gemeente voor te lezen, waarvoor 11-18-0 gl. betaald wordt. Het 
volgend jaar is het 12 L. En „de adsistent voor zijn menigvuldige 
diensten neffens de wagebonden en stolten bedelaars 13 lb. 4st." 

Er wordt ook scherp toezicht uitgeoefend op degenen, die in 
het dorp wilden komen wonen. Wij vinden daarover iets in het 
kerkrekeningboek van Wirdum, waar de volmachten van het 
wereldlijk dorp in dezen samenwerkten met de kerkvoogden. 
Er is een resolutie van 1595, waarin bepaald wordt, dat iemand 
die, van buiten komende, in het dorp wil wonen, een certificatie 
mee moet brengen van zijn laatste woonplaats, "dat hij hem 
altijd vroom ende eerlyck heeft gedragen ende dat hij hem ende 
zijn huisgezin wel kan generen". Men had namelijk niet slechts 
een hekel aan minder eerlijke elementen, maar vooral aan arm
lastigen binnen het eigen dorp. 

II 

Hoewel wij alleen deze beide enigszins volledige dorpsreke-
ningboeken kennen, mogen wij wel aannemen, dat deze de nor
male gang van zaken aangeven bij zulke grotere dorpen. Arum 



116 

had volgens de latere gegevens 100 stemmen en Wirdum en 
Swichum tezamen 71 (61+10). En deze getallen zullen ook wel 
ongeveer het oude aantal „schotschietende huizen" geweest zijn 
en het aantal stemhebbende plaatsen in 1580. 

De dorpsrechter had dus om zich heen een ring van zulke 
plaatsen die beschouwd kon worden als een eerlijke en volslagen 
vertegenwoordiging van het dorp, waarmee hij alle zaken kon 
bespreken. Maar er waren ook grotere dorpen, waarbij dat 
niet uitkomt. 

Zo is er Makkum, oorspronkelijk een klein boerendorpje, dat 
maar 12 stemmen had. Als het uitgroeit tot een groot dorp, door 
veel aanbouw langs de Zijlroede en dan verder noord en zuid, 
blijft dit aantal van 12 stemmen onveranderd. Deze stemmen, 
behorende bij de boerenplaatsen buiten de nieuwe kern van het 
dorp, konden het dorp niet meer vertegenwoordigen. Bovendien 
was er nog al eens een grote eigenaar, die een aantal van die 
stemmen tegelijk bezat en die als een vreemde stond tegenover 
de zeevarenden, neringdoenden en industriëlen van het nieuwe 
dorp. 

De zijl en de zijlroede zijn oorspronkelijk door het klooster 
Oldeklooster aangelegd en ze vormden later voor dit klooster 
een bron van inkomsten. Vooreerst door de tol, die er gevraagd 
werd van de schepen voor welke de sluisdeuren werden geopend 
en in de tweede plaats door het geld, dat gevraagd werd van de 
vissers, die het recht verwierven in het water nabij de zijl te 
mogen vissen. Maar in 1580 werden de bezittingen van de 
kloosters door de Staten in beslag genomen. Zijl, zijlhuis en het 
naburige verlaat of vallaet werden eigendom van de provincie. 
Ook de aan het klooster Achlum behorende kleine zijl met de 
kleine zijlroede, ten zuiden van die van Oldeklooster, kwamen nu 
aan de provincie. 

In de eerste tijd na 1580 had de grietman van Wonseradeel 
die beide zijlen in pacht. Maar zijn zaken liepen in de war; er 
moest een andere ontvanger van de grietenij benoemd worden. 
Veel merken wij in die tijd niet van de zijlen, maar de grietman 
was ook beheerder van de waag te Makkum, en, als er een 
nieuwe waag moet komen, kunnen we kennis maken met „ge
committeerden van zijl en waag" te Makkum. 

Er bevindt zich namelijk in het gemeente-archief van Wonse
radeel een handschrift, getiteld: „Rekening boek Grote zijl Mak
kum en botter waag en klokhuis", dat loopt van 1690 tot 1713. 
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En verder: „Rekeninge, bewijs en reliqua van d'administratie, 
ontvang ende wtgave welcke den E. Jelle Tyernes Mr. glase
maker medegecommitteerde ende tegenwoordige boeckholder 
van de steenen sluijs ende het verlaat tot Makkum opcomsten 
sedert 't slott van de laestgedane rekeninge in dato den 17 
December 1789 

Hier blijkt, dat er al enige tijd gecommitteerden van zijl en 
verlaat geweest zijn; maar we weten niet precies, wanneer en 
hoe ze zich gevormd hebben. In elk geval kwamen de gecom
mitteerden op een heel andere wijze aan hun functie dan de 
zopas behandelde volmachten. Deze laatsten werden door de 
„gemeente" aangewezen na een oproep van de dorpsrechter, 
maar de gecommitteerden vormden een standvastige commissie, 
die zichzelf aanvulde, als er een der leden stierf. 

Toch kan het werk van de gecommitteerden met dat van de 
volmachten worden vergeleken en men zou de rekeningen van 
de gecommitteerden ook dorpsrekeningen kunnen noemen. Wij 
hebben hier namelijk te maken met een soort van dorpsbestuur 
buiten de stemmen om. Dit bestuur was ook al werkzaam voor
dat in 1689 de rekeningen begonnen, naar wel blijkt uit het feit, 
dat er omstreeks 1645 nieuwe straten in Makkum worden aange
legd, waar telkens huissteden van bepaalde afmetingen worden 
uitgezet; er moet een ordenende autoriteit aan het werk zijn ge
weest. 

Wij lezen b.v. in het Proclamatieboek, dat er verkocht is: „de 
seste plaats op de Bleyck wijt 23 voeten aen beyde zijden een 
half voet oesdruppe", waarbij 20 voet voor een pad moest blijven 
liggen. Deze Bleyck was de zogenaamde „buitenbleek"; de 
straat is de tegenwoordige Bleekstraat. Op ongeveer dezelfde 
wijze gaat het met huissteden op de Krommesloot. 

Als we nu de rekening van zijl en verlaat beschouwen, zien we 
dat de glazemaker begint met de opgave van de opbrengst van 
de zijl, die verhuurd is; de huur wordt ieder vierendeel jaars 
betaald. Bovendien worden er aan het begin „stuiversgelden" 
betaald; dat is van elke gulden pacht één stuiver, wat een 
algemene regel bij verpachtingen schijnt te zijn. Deze stuivers-
gelden bedragen 72-2-8 c.g. en de pacht voor een kwartaal 
350-15-2 c.g. Het totale bedrag zou dus 20X72-2-8 moeten zijn; 
dat komt niet precies uit, maar het volgende jaar gaat het beter. 

Dit zijn de totale inkomsten van het eerste jaar, behalve 4 L. 
van een schipper, die een brug heeft beschadigd. De uitgaven 
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zijn dan ook, behalve voor rente en aflossing van schuld, voor 
reparaties. Weldra komen er echter ook posten buiten de zijl. 
Wij lezen iets van een secreet en van twee „banken met lenen". 
Deze laatste kunnen moeilijk voor het secreet geweest zijn; ver
moedelijk is dit het begin geweest van het latere leugenhuisje 
(de leugenbolle) bij de zijl. En dan is er 30-2-0 nodig voor 
salaris van de havenmeester en 38-8-0 voor een aam wijn als 
geschenk voor de grietman. En die aam wijn blijft vervolgens 
als vaste uitgave. 

Langzamerhand komen er meer uitgaven voor gewone dorps
zaken in de rekeningen van de gecommitteerden. De haven en 
ook de grachten van Makkum worden verzorgd en tenslotte 
wordt het eind van de Rige, de oorspronkelijke zijlroede, ge
dempt en er komt een pleintje voor in de plaats. Er is, met 
steun van de Staten, een nieuwe waag met „clockhuys" gekomen 
en die speelt daarna ook een rol in de rekeningen. 

Bij de eerste verpachting van de waag is de opbrengst 171 c.g. 
15 st. met 8-12-0 aan stuivergelden. 

In 1732 worden er voor het eerst straatlantaarns geplaatst. In 
dat jaar komen „6 lanteerns met lampen" op 36 gl. Maar in het 
volgende jaar zijn er al 18 lantaarns, waarvoor aan olie 50 L. 
wordt uitgegeven, benevens 8-17-0 voor „repareren glazen en 
verven". Nog weer een jaar later „schoonmaken van 20 lanteerns 
en opsteken 23 L." en voor olie 39 L. Dit is dus wel een snelle 
aanwas, maar nu is het dan ook tamelijk in orde naar het schijnt. 

Intussen in duidelijk, dat het beperkt begonnen rekeningboek 
langzamerhand een behoorlijk dorpsrekeningboek is geworden. 

III 

Wij komen nu tot een dorp, dat wel iets gemeen heeft met 
Makkum en iets anders met Arum en Wirdum, doch dat daar
naast toch weer iets aparts voorstelt. Dat is Molkwerum. Het 
heeft evenals Makkum een zijl en veel zeevarenden en het heeft, 
als de beide andere dorpen, veel stemmen. In dit laatste opzicht 
is het zelfs uitzonderlijk: het aantal stemmen is 211; er is in 
Friesland geen ander dorp, dat een zo groot aantal heeft. Dit 
zal het gevolg zijn van het grote aantal zeevarenden al in de 
vroege tijd. Die hadden geen boerenplaats nodig om een bestaan 
te vinden, maar konden met kleine perceeltjes land hun behoef
ten dekken. Zodoende was er aan ongeveer alle huizen een stem 
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verbonden; in later tijd waren er zelfs meer stemmen dan huizen. 
Ook naburige en wel enigszins verwante dorpen als Koudum en 
Warns hadden meer stemmen dan normaal in boerendorpen. 

Maar het ging hier toch niet, zoals in Arum en Wirdum, dat 
de dorpsrechter telkens de stemmen opriep en dat de buurten 
volmachten aanwezen. Het bestuur van het dorp Molkwerum 
werd gevormd door vier raadslieden of burgemeesters, van wie 
er telkens na twee jaar twee aftraden, voor wit dan twee anderen 
in de plaats werden gekozen. 

Deze raadslieden vormden niet alleen het dorpsbestuur, maar 
zij beheerden ook de scharren. Want dit is het bijzondere van 
Molkwerum, dat het land voor het grootste deel gemeenschap
pelijk gebruikt werd. Het beheer van de gemeenscharren was 
voor de raadslieden geen sinecure. 

Het lag namelijk niet zoals in streken, waar marken zijn — 
zoals b.v. in Drente — dat allen deel hadden in het gehele veld: 
te Molkwerum waren in de verschillende onderdelen telkens 
weer verschillende eigenaars en dus ook gebruikers. Men moest 
toezien, of de gebruikers wel recht hadden op het gebruik, dat 
zij van het land maakten en men moest de velden zelf ver
zorgen. Zo waren b.v. vanwege het zoute water in de sloten put
ten nodig met drinkbakken voor de koeien. Er waren dus ook 
verzorgers (bomers) nodig, die het water uit de putten in de 
bakken of troggen schepten. 

Nu had men niet een bepaald rekeningboek voor het gehele 
dorp. Er waren aparte scharboeken en wat elders dorpsrekening 
heette, bestond hier uit drie delen: Arme Staat, Dorp en Zijl en 
Floreen. 

De „Arme Staat" had weinig inkomsten en uitgaven; er schij
nen weinig armen in het dorp geweest te zijn. De inkomsten be
stonden uit hetgeen de „omgangen" opbrachten. In de tweede 
rekening, getiteld „Dorp en Zijl", staan als uitgaven de kosten 
tot onderhoud van de zijl en enige vaarten en bruggen. Verder 
een deel van het salaris van dorpsrechter, schoolmeester en 
raadslieden. De inkomsten bestonden uit de zijlshuur en de be
lasting van een aantal stuivers op de huizen gelegd. Maar daarbij 
moest de derde afdeling, de „Floreen", te hulp komen. De 
inkomsten daarvan zijn wat er van de dorpsfloreen geïnd wordt 
en de uitgaven zijn wat er aan belasting door de Staten wordt 
gevraagd en aan „deelskosten" door de grietenij, van welke het 
bestuur zetelt te Staveren. 
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Als voorbeeld kunnen we voor het jaar 1729 voor de inkomsten 
en de uitgaven de bedragen 2138 en 1632 gl. opgeven. 

IV 

Wij willen tenslotte nog eens in het oog vatten de wijze van 
financieren door de verschillende dorpen toegepast. 

Vooreerst Arum en Wirdum in combinatie met Swichum. Hier 
is een flink aantal stemmen, die elk meest een behoorlijke hoeve 
vertegenwoordigen, zodat er ook een flink aantal landsflorenen 
komt. Dit kan zoveel inkomsten opleveren, dat slechts een enkele 
maal ook gebruik gemaakt wordt van een belasting op de schoor
stenen. 

Wanneer wij nu Molkwerum beschouwen, vinden wij daar een 
groot aantal stemmen, maar bij iedere stem behoort slechts 
weinig land, zodat het totale aantal florenen niet zo groot is. Er 
is daar ook een zijl, maar deze geeft veel minder inkomsten dan 
die van Makkum. Men neemt dus zijn toevlucht tot een schatting, 
welke op de huizen is gelegd. 

In Makkum zijn slechts weinig stemmen en deze zijn voor het 
latere handels- en industriedorp als vreemden. Het uit zijl en 
waag voortgekomen bestuur van gecommitteerden maakt dus 
geen gebruik van de bij deze stemmen behorende landsflorenen. 
Zijl en waag geven flinke inkomsten, maar er zijn toch wel tijden, 
dat men iets meer nodig heeft. Dan worden een tijdlang nieuw-
gecreëerde belastingen geheven, zoals het Statumer fabrieks-
geld en het zogenaamde „moddergeld". 

Statum is het „nieuwe Makkum", gebouwd van de zijlroede 
uit naar het oude kerkdorpje toe. Er waren daar vooral kalk-
fabrieken, meest met een viertal kalkovens. Schotanus spreekt 
van een honderdtal kalkovens te Makkum; dat zou wijzen op 
ongeveer 25 kalkfabrieken. De belasting op die fabrieken was 
toen 5 st. op de car. gl. van het Reëel (reëelbelasting). Het ge
noemde „moddergeld" was een belasting voor de schippers, 
omdat voor hen de modder uit de vaarten gebaggerd moest 
worden. 

We willen nu nog even spreken over een vijfde dorp, dat in 
zoverre met Makkum overeenkomt, dat er ook geen belasting 
op de floreen is; en wel omdat er noch stemmen, noch florenen 
zijn, doordat het een nieuw dorp is. Bedoeld wordt het dorp 
Balk, dat gebouwd is op het gebied van de dorpen Wikel en 
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Harich, aan weerskanten van het water de Luts. Er is daar wel 
een waag, maar geen zijl. Verder is daar dit verschil met Makkum, 
dat de kerk, ook uit later tijd, met het dorp verenigd is, zodat 
er een gemeenschappelijke dorps- en kerke-rekening is. En er 
zijn gemeenschappelijke kerk- en burevoogden, die kerk èn 
dorp beheren. 

Deze hebben daartoe heel wat geld nodig en er is dus een 
hele reeks belastingen ingesteld. Vooreerst een op de huizen en 
daarnaast nog een op de schoorstenen. Maar vervolgens ook „op 
de heete wateren"1, op zaad en beesten aan de markt gebracht 
en zelfs een „bakengeld", waarschijnlijk voor hen, die over de 
Slotermeer, in de nabijheid, voeren. 

Maar Balk, met zijn straatlantaarns en zijn brandspuit leek 
dan ook veel op een stadje; het stadje, waarvan men aanneemt, 
dat de dichter Gorter het voor ogen had, toen hij dichtte: 

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 
Ik wil, dat dit lied klinke als het gefluit, 
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht, 
In een oud stadje, langs de watergracht-

Een „stadje", accoord, maar „oud" was dit dus niet, althans 
niet in vergelijking met de „echte" Friese steden en dorpen. 

i sterke dranken. 



WAPEN EN VLAG VAN TER SCHELLING 

M. J. VAN LENNEP 

Een verzoek van het Schellinger gemeentebestuur aan den 
Fryske Rie foar Heraldyk om van advies te willen dienen bij de 
vaststelling van een verbeterd eilandwapen, heeft geleid tot een 
hernieuwd onderzoek naar de geschiedenis hiervan. Dertig jaar ge
leden publiceerde wijlen Dr. J. W. van Dieren in de Nederlandsche 
Leeuw het resultaat van een eerste speurtocht naar de vormen 
en kleuren waarin het zich had voorgedaan1, maar sedert dien tijd 
bleek nog zoveel materiaal ontdekt te zijn, dat een nadere bestu
deering gewettigd leek. Aan de vergaderingen, die de Rie aan dit 
onderwerp wijdde, werd tevens deel genomen door de Heeren 
H. J. de Feyfer van Wester Schelling en G. A. van Dieren van For-
merum, die beiden hun aanteekeningen en afbeeldingen met de 
meeste bereidwilligheid ter beschikking stelden. In opdracht van 
den Rie2 moge ik den Lezer de resultaten van de gezamenlijke 
studie aanbieden. 

Zoals bekend, werd het gemeentewapen door den Hoogen Raad 
van Adel 26 juni 1816 als volgt vastgesteld: „Zijnde van Lazuur, 
beladen met een boom, aan welker rechterzijde een Zeemonster 
en aan welker linkerzijde een hond is opstaande, alles van goud". 
Van Dieren toonde aan, dat deze wapentoekenning vermoedelijk 
berust op een onduidelijken zegelafdruk van een toch reeds ver
minkt wapen. Waar geen eigen kleuren werden opgegeven, zoo-
als hier, gaf de H.R.v.A. als regel die van het Rijkswapen. 

Nog steeds onopgelost is de vraag, waarom het eilandwapen 
gelijk is aan dat der oude Amsterdamsche familie Van der Schel
ling. De eenige maal, dat een onderlinge verwantschap wordt 
genoemd, is op de later te noemen 17de eeuwsche grafzerk van 
een lid der familie in de Alkmaarder St. Laurenskerk, waar onder 
de wapenafbeelding staat: „'t Schellinger wapen". Daar de ver
meldingen van het familiewapen echter veel ouder zijn dan die 
van het eiland, zij het mij vergund — de prioriteit in het midden 
latende — de Amsterdamsche bronnen het eerst te beschrijven, 
gevolgd door de eilandwapens, de dorpszegels en de vlag. 

1 J. W. van Dieren, Wapen en Vlag van Terschelling. Maandblad van het Geneal.-
Heraldisch Genootschap „de Nederlandsche Leeuw" L (1932)/193—201. Aanleiding tot 
de publicatie vormden artikelen van Dr. J. Schoo in de N.R.C. (13 Juli 1930) en 
Eigen Volk (Maart 1931). 
2 Samengesteld uit D. J. van der Meer, voorzitter, Drs. J, Visser, secretaris, W. Tsj. 
Vleer, Dr. F. S. Sixma Baron van Heemstra, K. M. van der Kooi en ondergeteekende. 
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Het Wapen der Familie Van der Schelling 

Tot de rijkste en notabelste geslachten te Amsterdam gedurende 
de XVe en XVIe eeuw behoorden de Van der Schellings. De tot 
dusverre oudst bekende voorvader was Tyman Henricz van der 
Scellinc, die 1408—1412 schepen was en als Hoek 31 Jan. 1418 het 
schoutambt verwierf. Zijn zegel vertoonde een huismerk (afb. a), 
door Van Beresteyn gepubliceerd3. Dank zij Tymans preciezen, 
genealogisch geïnteresseerden nazaat Mr. Gerard Pietersz Schaep 
(1599—1655), die dit alles bijeenschreef en teekende in zijn 
Genealogia Schapiorum4, kennen wij echter nog een beschrijving 

van zijn (toen al wat afgesleten) grafzerk, die tevens 

¾ het stoffelijk overschot heeft gedekt van een 1 Sept. 1405 
gestorven Heyman Hesselt (lees Hesselsz?) van der Schel
ling. Op twee naast elkander geplaatste schilden moeten 

* daar gestaan hebben resp. een boom, vergezeld van (her.) 
>>-1 rechts een leeuw en links een draak en in het andere 

*s' * schild een huismerk als afgebeeld (afb. b). Ongeveer dit-
I K zelfde merk (afb. c) trof van Beresteyn5 aan op het zegel 

St^\ van Klaes Heynricxz (van der Schelling); het vertoont 
* eveneens gelijkenis met dat van Pieter Klaesz (van der 

N Schelling) uit 14906 (afb. d). 
f"""y Het zooeven genoemde wapen, door Schaep ter plaatse 
I J slechts schetsmatig aangeduid, moet ook nog gestaan 

hebben op de zerken van Dirck Henrixsz van der 
Schelling († 13 juli 1480) en van Hendrick Coenensz van der 
Schelling (1427-13 Sept. 1495). Laatstgenoemde stichtte het 
Franciscanerconvent, waar al deze zerken hadden gelegen, om 
na de afbraak in 1578 te worden overgebracht naar de Oude 
kerk. Tot ergernis van Schaep waren ze daar bij een reorganisatie 
in 1640 verlegd en ten deele verminkt; alleen de zerk van Hendrick 
Coenensz komt nog in de latere literatuur voor7. 

Elders in zijn Genealogia Schapiorum (p. 4) geeft Schaep een, 
naar hij voorgeeft aan deze grafsteenen ontleende, teekening van 

3 E. A. van Beresteyn, De Zegels van de Magistraten van Amsterdam. Jaarboek van 
het Centraal Bureau voor Genealogie II (1948) p. 49—96, gevolgd door (6) blz. genum
merde afbeeldingen. Het hier bedoelde is no. 381, beschreven p. 64, no. 147. 
4 Gemeentearchief Amsterdam, familiearchief Bicker no. 719, fo. 63. Dit gedeelte van 
het h.s. moet uit zijn laatste levensjaren stammen. 
5 a.w. p. 81 no. 537, afb. 368. 
e a.w. p. 75 no. 415 en p. 81 no. 534a, afb. 205. 
7 P. C. Bloys van Treslong Prins, Geneal. en Herald. Gedenkwaardigheden in en uit 
de kerken der Provincie Noord-Holland. II. Utrecht, 1928 p . 67 no. 411. 
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het wapen, waarvan hij de kleuren dan echter van een andere 
bron moet hebben overgenomen: In zilver een uitgerukte boom 
van natuurlijke kleur, rechts vergezeld van een leeuw en links 
van een gevleugelden draak, beiden van keel. Helmteeken 
omziende draak van hetzelfde. 

Rekening houdende met de mogelijkheid, dat de kloosterstichter 
het wapen op de grafzerken van zijn oudere verwanten heeft 
aangebracht, dan is de datum ante quem van het familiewapen 
toch altijd nog einde XVe eeuw. Een latere aanneming is uitge
sloten, daar —zooals straks zal blijken — de latere wapenvoerders, 
ook in vrouwelijke lijnen, op verschillende wijzen uit hem stammen. 

Een vervalschte, maar desondanks zeer bruikbare bron is het 
wapenboek van Jacob Colijn, eveneens op het Amsterdamsche 
Gemeentearchief8. Deze schrijft aan de schepenen uit het ge
slacht Van der Schelling hetzelfde wapen toe als Schaep, met dien 
verstande, dat de boom hier geplant en groen is en de ongevleu
gelde draak blauw met roode staart9. Ook de achttiendeeeuwsche 
liefhebber Pieter Van der Schelling heeft zich met de wapen-
quaestie onledig gehouden. In een door Schotel afgedrukte brief 
aan Mr. W. O. Reitz te Middelburg noemt hij onder meer een 
wapen van Christyne van der Schelling uit 1502, overeenkomende 
met die bij Colijn, doch de bovenhelft van den draak is hier 
groen10.Dezelfde auteur noemt als wapenkleuren van een Pieter 
Simonsz van der Schelling, voorkomend in een gedrukte genea
logie van Neck: Veld rood, leeuw en draak zilver en de boom 
groen. Gelijke kleuren gaf Colijn aan Pieter Roding Pietersz (1469). 
Daar Pieter Rodingh Albertsz een kleinzoon was van de in 1506 
gestorven Oude Geertruyt, Hendrick Coenensz dochter, valt aan 
te nemen, dat dit wapen door diens 17e eeuwsche nazaten ge
bruikt werd. Een kwartierwapen (T'Schelling, sic!) in het Amster
damsche Historisch Museum van een Reael, die via de Van Necks 
uit de Van der Schellings stamde, vertoont het gewone wapen, 
doch met rooden draak. 

Een bijzondere afbeelding levert de beroemde drinkhoorn van 
het Kloveniersgilde te Amsterdam uit 1547, nu in het Rijksmuseum. 
De hoorn wordt gedragen door een zilveren, bebladerde boom 

8 P. A. J. van den Brandeler, De Wapens van de Magistraten der stad Amsterdam 
sedert 1306-1672, 's-Gravenhage 1890. 8». 
9 t.a.p. bij de jaren 1406, 1466, 1490 en 1491. 
10 G. D. J. Schotel, Leven, gedrukte werken en handschriften van Cornelis van Aîkemade 
en Pieter van der Schelling, Breda 1833. 8«. De brief d.d. 6 Sept. 1746 in facsimile 
achterin. 
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en deze omvat door (her. rechts) een omzienden leeuw en een dito, 
ditmaal vierpootigen draak aan de andere zijde. Of de boom, die 
nu eenmaal op een voetstuk moest rusten, geplant is of uitgerukt, 
valt slechts te gissen; in elk geval zijn de wortels aan de boven
zijde volledig zichtbaar. Evenmin is duidelijk, of het leeuwtje, 
dat op den hoorn danst, een reminiscentie van het helmteeken 
moet verbeelden. 

Houder van de Kloveniershoorn te Amsterdam. 1547. 

Van de bewaard gebleven grafzerken met het familiewapen 
schijnt die in renaiscance cartouche in de Vlielander dorpskerk 
de oudste. Helaas ontbreken alle verdere aanwijzingen omtrent 
de herkomst van dezen eertijds fraaien, maar nu vrij afgesleten 
steen. Het wapen is gewoon, leeuw (her.) rechts, draak links. 

In het Vrouwenkoor van de Amsterdamsche Oude kerk liggen 
thans nog twee graven (3 en 4), 15 Sept. 1641 geboekt op naam 
van Maria, wed. Pieter Symonsz van der Schellingh, 2 Juli 1664 
op dien van Reynier van der Schellingh en 28 Oct. 1666 op Dirk 
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Blom, waarmede zij in andere handen geraakten. Een der hierop 
liggende zerken vertoont het gebruikelijke wapen, doch ditmaal 
staat de draak op de rechterzijde en is het wapen gebroken met 
een zespuntige ster in de drie schildpunten11. 

In de inleiding noemde ik reeds den Alkmaarder grafsteen met 
het onderschrift: „t Schellinger wapen". Volgens Bloys van Tres
long Prins was (in de XVIe of XVIIe eeuw?) eigenares Alet Aukes 
van der Schelling12. 

Het EÜandwapen 

Het materiaal, dat ons voor het Terschellinger wapen ter be
schikking staat, munt helaas niet uit door omvang en ouderdom. 
De beide belangrijkste getuigen zijn wel de avondmaalsbeker 
van Wester Schelling en de kerkklok van Hoorn. De eerste, een 
Haarlemsch werk uit 1682, van een meester, wiens merk niet 
meer te onderscheiden valt, is voorzien van een gegraveerde wapen-
afbeelding, omgeven door de woorden „Dit is de Keerck Beker 
Vant Westend Vander Schellingen Den 26 Maert A 1682". De gra
vure is dus even oud als de beker en mogelijk ook te Haarlem 
gemaakt. Het wapen is als volgt: een geplante boom met los ge-
teekende takken, met vruchten beladen, en vergezeld van rechts 
een leeuw, links een draak, beiden opklimmende tegen den stam. 

Op de 1723 door Cyprianus Jans Crans te Enkhuizen vervaar
digde torenklok van Hoorn is eveneens een wapenschild aange
bracht, gedekt door een kroon met 13 paarlen. Het wapen is 
gelijk aan de overige, doch de boomkruin weder min of meer 
amorph en zonder ooft. 

Een onlangs teruggevonden collectebus uit Midsland, die vol
gens Van Dieren13 uit het begin der XVIIe eeuw zou stammen, 
is met drie gekleurde wapens beschilderd, waarvan het Ter 
Schellinger een wit veld heeft, groenen boom, rooden leeuw en 
blauwen draak. 

Uit denzelfden tijd (en niet uit het midden der XVIe eeuw) 
dateert het wapen op een kaart van Sybrandt Hanssen in het 
Algemeen Rijksarchief14. Dat op deze schetsmatige aanduiding 
de boom opzettelijk den schildrand zou raken, zooals Van Dieren 

11 Bloys van Treslong Prins a.w. p. 64, nrs. 382 en 383 en h.s. Vrouwenkoor van 
Mej. Bijtelaar op Gemeentearchief Amsterdam. 
12 a.w., I p. 188 no. 735. 
13 a.w., kolom 195. 
14 Catal. Hingman 2730. Sybrandt Hanssen was landmeter te Harlingen. 
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zegt (kolom 194), zou ik niet durven beweren. De dieren zijn 
hier verwisseld, evenals op het wapentje op de prent van H.M., 
„Branstigting der Engelse op 't Eyland West ter Schelling in den 
Jaare 1666 den 20 Augustus". Hetzelfde geldt voor de tot orna
ment verwerkte versiering op een (1945 verloren) wiegschot in 
het Arnhemsche Openluchtmuseum en het uit 1730 dateerende 
wapen in den gevel van het huis Buiten Wieringerstraat 8 te 
Amsterdam15. Het pand Roomolenstaat 14 in de hoofdstad heeft 
in zijn gevelsteen de dieren weder op de oorspronkelijke plaats16. 

De Dorpsiege-s 

Hoewel de dorpen Ooster en Wester Schelling voor hun kerk-
zilver en -klok het volle eilandwapen gebruikten, zegelden zij 
toch met een andere, eenvoudiger voorstelling. Zooals Van Dieren 
reeds vermeldde (kolom 196) vertoonde het zegel, zoowel van het 
eerstgenoemde dorp in 1596 als dat van het Westeinde in 1724 
en 1766 alleen een leeuw en een draak. Het hier afgebeelde „cleyn 
lantssegel" van het Schellinger Ooster kwartier op een brief van 
6 April 161417 laat den draak op den rug liggen, met den over-
winnenden leeuw over hem heen. Ook het „clyn dorpssegel" van 
het Westeynde van 30 Juni 166118 heeft een verwante afbeelding. 
Jammer genoeg zijn geen afdrukken of cachetten van eventueele 
grootzegels bewaard gebleven. Vermoedelijk zouden die weder 
het gewone wapen hebben vertoond. 

Het is mogelijk, dat de stand der dieren op het klein zegel, 
die — wanneer men het zegel een kwart slag wendt — den indruk 
geeft, dat de draak (her.) rechts staat, invloed heeft uitgeoefend 
op de sinds de XVIIe eeuw steeds meer optredende plaatsverwis
seling in het wapen. 

De Schellinger Vlag 

Uit de XVIIe en XVIIIe eeuw zijn verschillende uitgaven be
waard gebleven, die een afbeelding van de eilandvlag bevatten. 
Men vindt ze in het artikel van KI. Sierksma in het Jierboekje 
fan it Genealogysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy 195519. 

15 H. W. Alings, Amsterdamsche gevelsteenen. Amsterdam, Allert de Lange 1943, Heem
schutserie deel 29. Afgebeeld tgn. p. 112. 
16 H. W. Alings, Nwe Harlinger Courant 29 Maart 1941, tweede blad. 
17 A.R.A., Grafelijkheidsrekenkamer 754 g. 
18 ibidem, doos charters 46 vroeger 302. 
19 p. 15 en 20. 
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Zij geven als kleuren van Ter Schelling meest: rood-wit-blauw-
rood-blauw-geel-groen-rood-wit-blauw. Of het rood-wit-blauw aan 
de beide buitenzijden een gevolg is van den terugkoop in den boe
zem der grafelijkheid van het leen in 1615, zoals Van Dieren 
mededeelt, heb ik niet kunnen controleeren. Dat de kleuren rela
tie tot het eilandwapen hebben, mag echter wel — als ook elders 
gebruikelijk — met hem worden aangenomen. Het op de gecom
bineerde vlag ontbrekende wit wordt in de thans gebruikelijke 
uitvoering als onderste baan gevoerd. Aldus wordt de vlag ook 
beschreven en afgebeeld in het schrijven d.d. 28 April 1857 van 
den Commissaris des Konings in Noord-Holland aan den Minister 
van Binnenlandsche zaken, waarin melding wordt gemaakt van 
verschillende vlaggen in zijne provincie. 

Samenvatting 

Het materiaal overziende, mag geconcludeerd worden, dat de 
wapens der Amsterdamsche familie Van der Schelling en het 
eiland Ter Schelling gelijk zijn. Zoolang niet vast staat, welk 
wapen aan het andere ontleend is, heeft het geen zin over de 
eventueele beteekenis der wapenfiguren te spreken. 

In de wapenfiguren zelve zijn in den loop der eeuwen de navol
gende mutaties opgetreden. De boom, die bij Schaep zeker, en 
bij den kloveniershoorn mogelijk uitgerukt was, is op alle latere 
afbeeldingen geplant. Dat de kruin ooit niet vrij in het schild 
staat, lijkt mij onbewezen. Met ooft beladen is hij alleen op den 
avondmaalsbeker van 1682. 

De leeuw heeft op de oudste en beste afbeeldingen steeds de 
eereplaats in de (her.) rechterschildhelft. Schaep teekent de beide 
dieren (per abuis?) den boom vergezellende; overal elders omklem
men zij den stam. Omzien doen zij voor het einde van de XVIIIe 
eeuw slechts bij den drinkhoorn. De draak kreeg van Schaep vleu
gels en achterpooten, laatstgenoemde ledematen ook van den onbe
kenden meester van den drinkhoorn; voorzoover niet tot salaman
der of zeepaardje geëvolueerd, is hij overal elders conform den 
heraldieken modeldraak. 

De kleuren zijn in den regel bij familie en eiland gelijk. Het 
schild zilver, boom en grond groen en de leeuw rood20. Alleen de 
draak vertoont kameleontische trekken en is bij Schaap en op 

20 tong en nagels zijn steeds van dezelfde kleur als het dier. 
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het Reaelen schild geheel rood, bij Colijn en Pieter van der Schel
ling roodstaartig met een blauw resp. groen bovenlijf en op de 
Midslander bus en op de kaart van Sybrandt Hanssen geheel 
blauw. Op een gekleurd exemplaar van de brandprent van 1666 
in het Haarlemsche Rijksarchief is hij blauwstaartig met een goud 
bovenlijf. 

Het verdient — wil men de vlaggekleuren rood, blauw, geel, 
groen en wit in het wapen terug kunnen vinden — aanbeveling, 
het schild weder te verzilveren en te voorzien van een groenen 
geplanten boom, vergezeld van (her.) rechts een rooden leeuw en 
links van een draak, die tenminste ten deele blauw moet zijn. Om 
het goud onder te brengen heeft men de keuze uit een halven 
draak en een eventueele boomvulling van appels of — wil men 
het sprekend — schellingen. 



WAT HING ER UIT IN LEEUWARDEN * 

W. DOLK 

In afwijking van hetgeen er uit de literatuur betreffende de 
Nederlandse uithangtekens bekend is geworden, schijnt — bij een 
eerste beschouwing — deze wijze van aanduiding van huis, nering 
en bewoner in het 16e eeuwse Leeuwarden nog niet zó gebrui
kelijk als elders hier te lande. 

(Onder uithangtekens worden hier, in navolging van Van 
Lennep en Ter Gouw1, niet slechts uithangborden en uit
hangende of uitstekende figuren, maar ook gevelstenen en figu
ren op luifels en in geveltoppen begrepen.) 

Van de eigenaars der belastingplichtige Leeuwarder huizen en 
gronden werd er in 1511 slechts één met de huisnaam nader ge
preciseerd, „Ewert int Ancker"2, en onder de vele stadgenoten, 
genoemd in het Beneficiaalboek van 1544, is er ook maar één in 
dit opzicht van belang, „Swaen in den Cladden in den Speel-
mansstraete"3. 

Maar wanneer nog in het schoorsteengeldregister van 1606 het 
aantal huisnamen beneden de tien blijft, terwijl er, vooral uit 
de transportacten van huizen, reeds meer dan honderd bekend 
zijn geworden, mag geconcludeerd worden, dat er ook in Leeu
warden al in de 16e eeuw vrij veel uithangtekens voorkwamen, 
doch dat deze door overheid en ingezetenen nog weinig werden 
gebruikt ter aanduiding van huis en bewoner. Mogelijk hangt 
dit ook samen met het feit, dat uithangende borden en figuren 
uiteraard dikwijls en gemakkelijk van gevel konden verwisselen; 
gevelstenen liepen minder gevaar, met den bewoner te moeten 
verhuizen. 

In verhouding zullen er echter nog weinig gevelstenen zijn 
geweest; de transportacten spreken van huizen „daer de witte 
arent uithangt" (1572, Hoek), „waer de tumelaer plach uit te 
hangen" (1574, bij Gammingahorne), „waer de Keyser uithangt" 
(1577, Nieuwestad Z.z.), „alwaer S. Anne uithangt" (1578, Nieuwe
stad Z.z.), „waer de vergulde croon op een stock uitstaet" (1580, 
bij de Vismarkt), „daer de wildeman op de stock vuytsteeckt" 

1 M. F. van Lennep, Het leven van mr. Jacob van Lennep, II. Amsterdam, 1910, 
pag. 264. 
2 Register van den aanbreng van 1511, I. Leeuwarden, 1880, pag. 17 (aldus ook in 
origineel in G.A. Leeuwarden). 
3 Beneticiaalboeken van Friesland. Leeuwarden (1774), 1850, pag. 73 (aldus ook in 
origineel in R.A. Friesland). 
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(1581, Grote Kerkstraat). Soms staat er slechts „genaemd het 
cromholt" (1577, Nieuwestad Z.z.), doch later toch weer „waer 
t cromholt uit steeckt" (1594, zelfde pand). Een enkele maal wordt 
er ook een huis verkocht, waarbij het uithangbord uitdrukkelijk 
buiten den koop wordt gehouden (1580, „den gulden seepketel", 
Nieuwestad N.z.). 

Hier dient ook genoemd te worden het transport, in 15844, van 
een pand, vooraan in de Sint Jacobsstraat, waarbij wordt bepaald, 
dat er in de komende zes jaren geen herberg mag worden ge
houden en dat het uithangbord „in den toern van Babiloniën" 
moet worden overgedragen aan een vorigen eigenaar, die een 
huis op de Nieuwestad N.z. had verworven. Opvallend is dan, 
dat in de 17e, 18e en 19e eeuw een huis op de Nieuwestad (het 
latere no. 117, thans opgenomen in een modepaleis) de naam 
„de toren van Babel" draagt. Het houten uithangteken werd bij 
de afbraak van de gevel gekocht door notaris Ottema; het wordt 
nu bewaard in het museum Princessehof. Stilistisch lijkt het niet 
onwaarschijnlijk, dat dit knappe stuk houtsnijwerk in de 16e eeuw 
werd vervaardigd, zodat het nog van het pand in de Sint Jacobs
straat kan zijn. 

Het is, mogelijk door de schaarste aan archivalia, bij deze 16e 
eeuwse uithangtekens nog moeilijk, verband te leggen tussen de 
voorstelling op het bord, enz., en het beroep van den bewoner. 
„De gulden seepketel" werd inderdaad door een zeepzieder van 
de hand gedaan, maar de eerdere bewoner/eigenaar van „in 
den toern van Babiloniën" was — voor zover zulks nog te recon
strueren valt — geen steenhouwer doch herbergier. En ook in 
1682 is er sprake van de hospes in „de toorn van Babel" op de 
Nieuwestad5. 

Misschien is nog wél de reden aan te geven, waarom een 16e 
eeuwse apothekers- en magistraatsfamilie voor haar huis op de 
Brol een kat uitstak, zoals nog te zien is op de — aanzienlijk 
latere — copie (in de Stedelijke Kunstverzameling) van een 17e 
eeuws schilderstuk. 

Ook in Amsterdam woonde er n.1. een 16e eeuwse apothekers
familie „in de cat" en ook die ontleende daaraan tevens haar 
naam6. Mogelijk is deze pharmaceutische belangstelling voor 

4 Groot-consentboek van Leeuwarden (G.A.) ee 2, fol. 14v. 
5 Informatieboek van Leeuwarden (G.A.) c 3, pag. 69. 
6 Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, I. Haarlem, 1903, pag. 63. 
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katten te verklaren uit het gebruik van civet, dat sedert het 
eind der 15e eeuw steeds meer werd toegepast in parfums en 
geneesmiddelen7. Daar de eerste civetkatten hier eerst omstreeks 
1610 werden ingevoerd, behoeft het de beeldende kunstenaars 
niet aangerekend te worden, dat zij geen onderscheid in uiterlijk 
maakten tussen felis domestica en viverra civetta. In de 17e 
eeuw zijn er wél diverse huizen in Amsterdam, waar de civet-
of muskeljaetkat in de gevel stond of uithing, steeds bij hande
laars in dit kostbare product. 

De omstreeks 1540 geboren Leeuwarder apotheker Johan 
Huyberts werd, naar zijn uithangteken, wel Cath en Cathius 
genoemd8. Zijn nakomelingen bleven nog lang in het bezit van 
het familiehuis op de Brol, dat in 1697 werd vervangen door 
een nieuw pand, waar de gulden kat in den gevel stond (en staat). 

In de 17e eeuw verdwenen er veel uithangborden en uit
stekende figuren, vooral ook omdat de Raad van Leeuwarden 
27 maart 1602 bepaalde, „dat een yder . . . . sal wech breecken 
ende affdoen allen alsulcke schermen ende uutsteeckselen als 
zy hebbende zyn aan hun loeyfven, veerder streckende als die 
loyfven doen ". 

Van deze, dan steeds zeldzamer wordende typen uithang-
tekens vielen er ook in de volgende eeuwen vele ten offer aan 
moderniseringsrages van zakenlieden. Zo verdwenen helaas nog 
in april 1962 de drie gouden schoppen van de gevel van het 
pand Groentemarkt 5, dat n.b. al in 16149 werd aangeduid als 
„de drie schoppen": een nodeloze verarming van het stadsbeeld, 
waaraan de schoonheidscommissies ook wel eens aandacht 
mochten schenken. 

De in de 17e eeuw meer en meer in zwang komende gevel
stenen maakten uiteraard meer kans dan de houten uithangende 
borden en figuren om hun bestaan te rekken tot den huidigen 
dag. Toch is ook van die honderden stenen verreweg het grootste 
deel verloren gegaan; vrij veel is nog elders bewaard gebleven, 

7 Izak Prins, Gegevens betreffende de ,,Oprechte Hollandsche Civet" in Economisch-
historisch jaarboek XX, 's-Gravenhage, 1936, pag. 3—211. Deze verwijzing dank ik aan 
de heer mr. E. A. Engelbrecht te Rotterdam, die tevens zo vriendelijk was, een onderzoek 
in het G.A. aldaar te verrichten, of ook daar ter plaatse een apotheker in de 16e eeuw 
een kat als uithangteken voerde. Dit onderzoek had een negatief resultaat, evenals dat 
van de lieer J. W. M. Klomp in het G.A. van 's-Gravenhage. 
8 Grafschriften tussen Flie en Lauwers I I I / I : Leeuwarden, Galileërkerk. Leeuwarden, 
1952, pag. 12. 
9 Groot-consentboek ee 7, fol. 163v. 
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doch slechts enkele tientallen stenen zijn er nu nog op hun oor
spronkelijke plaats te vinden. 

Dat valt vooral op, wanneer men de Leeuwarder straten eens 
doorwandelt met een oud wijkboek in de hand. Het boek van 
1843 noemt binnen de wallen nog circa 125 huisnamen, geba
seerd op gevelstenen, dat van 1878 een kleine negentig. 

Minder uitgebreid, maar met vollediger tekst, is een lijst in 
18e eeuws handschrift (door de Stedelijke Bibliotheek verkregen 
uit de nalatenschap van notaris Ottema) met 48 opschriften; 
daarvan zijn er nog acht op de oorspronkelijke plaats (waarvan 
slechts drie in particuliere huizen) en vijf elders bewaard ge
bleven. Deze lijst leek belangrijk genoeg om bij dit artikel te 
worden afgedrukt. 

Als tweede bijlage is toegevoegd een opsomming van de, door 
den numismaat-koopman Servaas Wigersma (voornamelijk in 
1907) aan de Stedelijke Bibliotheek geschonken fotografische 
afbeeldingen van toen nog zichtbare stenen (door mejuffrouw 
Visscher in een album bijeengebracht en sedert aangevuld). 

Wanneer dan nog vermeld wordt, dat de nooit genoeg te 
prijzen Eekhoff in zijn Geschiedkundige beschrijving nog een 
aantal gevelstenen, opschriften, e.d. noemde (gedeeltelijk ont
leend aan de Opschriften van Jeroen Jeroense), de samenstellers 
der Voorlopige Monumentenlijst ook aandacht aan gevelstenen 
schonken en N. J. Waringa in zijn courantenrubriek Tusschen Flie 
en Lauwers een reeks uithangtekens behandelde, dan is daar
mede de algemene literatuur, voor zover deze op de Leeuwarder 
stenen, enz., betrekking heeft, wel uitgeput. 

Het is nu nog niet verantwoord, een volledige, gecommen
tarieerde lijst der huidige en vroegere Leeuwarder uithang
tekens uit te geven. Wel werd er in de laatste jaren enig archief
onderzoek gedaan naar de herkomst van enkele der huidige 
stenen, doch dit had niet steeds een gunstig resultaat. Systema
tische nasporingen in alle, daarvoor in aanmerking komende 
archivalia zouden echter ongetwijfeld belangrijke vondsten 
opleveren. 

In afwachting daarvan kunnen in deze korte beschouwing wel 
reeds gegevens worden verwerkt over enkele der thans nog 
zichtbare stenen, waardoor soms de teksten en afbeeldingen ge
makkelijker te verklaren lijken. 

Enige toelichting is vooral bij de oorspronkelijk niet zeldzame 
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wapenstenen zeer gewenst. Zo vertoont het pand Bagijnestraat 52 
een nog in goede staat zijnde (doch helaas niet meer gepolychro
meerde) steen met de alliantiewapens Nauta-Buma in een gevel 
met het jaartal 1725. Kennelijk is deze gevel opgetrokken voor 
het huis over de Westerkerk, dat 23 december 1723 door den 
lakenkoper Roelof Nauta en zijn vrouw Antje Buma werd 
gekocht10. 

Hier bleken gevelsteen en gevel dus uit hetzelfde jaar te 
dateren, doch daar mag niet steeds op gerekend worden. Ook 
bijzonder gunstig was de omstandigheid, dat de familie-wapens 
nog te herkennen zijn, daar de wapenschilden in 1795 niet waren 
schoongekapt. Dit is een grote uitzondering; de wapenstenen in 
de panden Ayttasteeg 30 (Plus Oultre) en Bij de Put 36 (met 
kleermakersattributen) hebben het b.v. wel moeten ontgelden. 

Dit zijn dus voorbeelden van bestaande wapens, die op gevel
stenen werden aangebracht; het kwam echter ook voor, dat 
iemand zijn familiewapen ontleende aan het uithangteken van 
het door hem bewoonde huis. Op de grafsteen (in de v.m. Gali-
leërkerk) van de in 1602 overleden lakenkoper Rommert Sijmensz. 
kwam een wapen voor met o.a. een geblinddoekte ezelskop; het 
bleek, dat het familiehuis bij de Vismarkt, dat nog in 1609 door 
zijn weduwe werd bewoond, „t blindt eesel" genaamd was1 1 . 

De ijzerkramer Mathijs Noldus (Iserman) vestigde zich 
omstreeks 1592 op de Korenmarkt (thans Voorstreek 9) en 
plaatste daar een steen met een geharnaste man in de gevel, met 
het onderschrift „de yser man". (Afb. 1.) De vraag blijft, of 
Mathijs deze steen liet aanbrengen, omdat hij reeds als Iserman 
bekend stond, of dat hij eerst daarna zo werd genoemd; zijn 
kleinkinderen verlatiniseerden den naam tot Siderius12. De 
steen is bij een verbouwing gelukkig niet vernield of naar elders 
verhuisd, doch in de zijgevel beland, op een van de straat af 
goed zichtbare plaats. 

Dit verplaatsen van gevelstenen kwam meer voor. Dikwijls 
waren die stenen bij verandering van de voorgevel of volledige 
herbouw van het pand niet op de oorspronkelijke plaats te 
handhaven: de voorstelling had geen betrekking meer op het 
beroep van den eigenaar, de stijl viel niet meer in den smaak, 

10 Groot-consentboek ee 34, fol. 5v; Nederland's Patriciaat XXI. 's-Gravenhage, 1934, 
pag. 14. 
1 1 Groot-consentboek ee 5, fol, 185v; Grafschriften. . . . Galileërkerk, pag 67 /8 . 
12 Jierboekje fan it Genealogysk wurkforbân IV. Ljouwert, 1954, pag 70. 
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het formaat was hinderlijk, enz. Soms werden dergelijke stenen 
dan in zijmuren of achtergevel geplaatst. Zo is in een bijgebouw 
van het pand Sint Jacobsstraat 22 de goed geconserveerde steen 
„de nyt baart stryt" aangebracht, die in het eerste wijkboek nog 
aldaar (in de voorgevel) werd vermeld (Afb. 8). 

In de achtermuur van het huis Oude Oosterstraat 11 is een 
fraaie wapensteen en aan een binnenplaatsje van het pand Doel&-
straat 4 in een 18e eeuwse muur zijn drie oudere stenen inge
metseld: twee doodskoppen en de spreuk „Mors omnia solvit". 
Of déze stenen oorspronkelijk de voorgevels van de genoemde 
panden sierden, is echter thans onbekend. 

De werkelijk bijzonder fraaie steen „Corpus multifarium vul-
nerum" (afb. 2) werd, nadat het oude huis was afgebrand, in 
1939 herplaatst in de voorgevel van het nieuwe pand Sint Jacobs
straat 4. In de transportacten werd dit „wondenmannetje" niet 
vermeld gevonden, maar waarschijnlijk dateert deze steen uit 
het begin van de 17e eeuw, toen vooraan in de Sint Jacobsstraat 
nog een aantal chirurgijns bijeenwoonde. Een dergelijke afbeel
ding werd reeds in 1517 opgenomen door Hans von Gersdorf 
in zijn Feldbuch der Wundartzney. (Afb. 2a.) 

Meestal echter maakten de stenen langere reizen. Blijkens de 
reeds genoemde 18e eeuwse lijst was er toen „bij de Burmania-
straat" een gevelsteen met de Dronrijper toren en kerk te zien, 
waaronder „deze Dronrijpster toren, is uit twist geboren". (Afb. 3.) 
Later werd deze steen (met afgekapt onderschrift) ingemetseld 
in een uitbouw van het Burmaniahuis, dus nog in de onmid
dellijke nabijheid, doch in 1958 is hij overgebracht naar Dronrijp, 
waar hij thans de kosterswoning siert. Reeds eerder was uit 
Dronrijp de steen „de orebijt" naar Leeuwarden verhuisd (later 
naar Amsterdam13), waarvan het opschrift ook al van twist 
spreekt: „door de nijt wort twist geboren, doort gebijt dit on-
verloren". 

Doch Leeuwarden kan ook op blijvende aanwinsten bogen, 
vooral in de straks nog te noemen musea, waar vele stenen uit 
de provincie een onderdak vonden. Maar tevens is b.v. (in 1951) 
in het pand Ossekop 3 een steen geplaatst, die laatstelijk van 
het Ruiterskwartier, doch oorspronkelijk uit Sneek afkomstig heet 
te zijn: hij vertoont een wapenschild, een man, die een stier leidt 

1 3 Leeuwarder Courant 9, 16 en 23 november 1949. Inmiddels is deze steen naar het 
gemeentehuis van Menaldumadeel overgebracht; men tracht er weer een plaatsje in 
Dronrijp voor te vinden. 
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aan een hoorntouw, de letters P en L en de tekst „Broer Tiamkes, 
anno 1645". 

De steen „Krom en regt", die c. 1890 tegen de gevel stond van 
de scheepstimmerwerf op de Houtpolle en volgens een aanteke
ning in de genoemde lijst van 1907 afkomstig was uit Amsterdam, 
werd in 1922 aan het Fries Museum geschonken en in 1929 inge
metseld in een muur langs de Pijlsteeg. 

Wanneer herplaatsing in of bij het oorspronkelijke pand be
slist niet mogelijk wordt geacht, is het aantrekkelijk, een fraaie 
steen niet in een museum op te bergen, maar hem met een aantal 
lotgenoten in te laten metselen in een (blinde) muur, welke 
vanaf de openbare straat goed zichtbaar is. In Amsterdam vormt 
de muur in de gemakkelijk te bereiken Sint Luciënsteeg een trek
pleister voor het vreemdelingenverkeer en in Franeker draagt de 
oude academie-muur langs de Vijverstraat belangrijk bij tot de 
drukte op het terras van de Bogt van Guné. 

In Leeuwarden is de muur van het Sint Anthonij gasthuis 
langs de Pijlsteeg helaas niet zó gunstig gelegen en niet zó be
kend, maar toch valt daar (achter wat te hoge beplanting) een 
fraaie collectie stenen te bewonderen. 

Daar is ook, minder goed zichtbaar, „de gouden wagen" (afb. 
4) aangebracht, afkomstig uit het aldus genaamde, in juni 1918 
afgebroken logement op de brede zijde van de Nieuwestad, bij 
de lange pijp. De „vergulden wagen" werd aldaar reeds in 1638 
vermeld, maar de naam is nog ouder: in 1580 werd er bij de 
Sint Jacobspoort (dus op de Wirdumerdijk) een huis „waer de 
gulden waegen uythangt", ongetwijfeld ook een herberg, ver
kocht14. 

Vlak bij de Pijlsteeg, in de Muggesteeg, liet notaris Ottema 
de door hem aangekochte steen „d.ionge s.iacob" aanbrengen 
(afb. 5); eerst later bleek hem, dat deze fraaie gepolychromeerde 
steen afkomstig was uit huis no. 9 in het Maria Annastraatje, 
vroeger ook wel als Kleine Sint Jacobsstraat aangeduid. 

Het merendeel der door de bouwmeesters verworpen (en niet 
vernietigde) stenen is echter in musea terecht gekomen en daar 
ingemetseld in achtermuren of opgeborgen in kelders. 

Het Fries Museum beschikt b.v., sedert de afbraak in 1924 
van de uit 1758 daterende gevel van het pand Over de Kelders 14, 
over de fraaie, bijna manshoge gevelsteen „de ionge moor". 

1* Groot-consentboek ee 1, fol, 7v. 
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(Afb. 6.) Ruim een eeuw ouder is de daar ook bewaarde steen 
„op haenenburch 1643". Aan het reeds in 157715 genoemde huis 
Hanenburg over de Weaze, hoek Uniabuurt, hebben zeker twee 
families van eigenaars/bewoners hun naam ontleend. 

Wijlen notaris Nanne Óttema kocht vrijwel alle gevelstenen 
op, die hij in den antiekhandel en bij slopers aantrof; meren
deels zijn deze nu in het museum Princessehof ondergebracht. 
In de achtermuur daarvan is o.m. ingemetseld „t Turkshooft" van 
Nieuwestad 72, aldaar in 1692 1 6 vermeld. Behalve de merk
waardige keizerskroon, die de dakkapel van Wopke Eekhoffs 
boekhandel (Wirdumerdijk, hoek Peperstraat) sierde, zijn er in 
de kelder met bouwfragmenten ook enkele Leeuwarder gevel
stenen opgeslagen, waaronder de reiger „anno 1738". 

De burgervaandrig Timotheus Reiger kocht in 173817 tus
sen Weaze en Wirdumerdijk enkele pandjes, mogelijk ter afron
ding van eerder bezit, en bouwde daarop o.m. het huis „de reiger", 
waarop er in 1754 al sprake is van de Reigerstraat. 

Van de vele andere Leeuwarder gevelstenen, waaraan straat
namen werden ontleend, kunnen er hier slechts enkele worden 
vermeld. 

In 1788 werd de reeds eerder gebruikte, fraaie steen „inde 
svarte aerndt" (afb. 7) ingemetseld in een rijtje van acht 
woninkjes, dat in dat jaar verrees op de binnenruimte van de 
verlaatsdwinger (mogelijk was deze steen afkomstig uit de Grote 
Kerkstraat, waar reeds in 1594 de zwarte arend uitstak18; 
thans is hij nog te zien in het pakhuis Arendsstraat 10). Daar
onder werd een tweede steen geplaatst met het opschrift „Hof. 
A. J. Rodenburg en M. J. Bruinsma hebben de eerste steen ge-
legt 1788". In 1794 wordt er dan al melding gemaakt van „t 
zogenaamd Arends hoff bij t wit stek aan t Zaayland" en in 1803 
van het „Arents clooster". 

De stokerij „in t Beerske" bij het Ruiterskwartier werd naam
geefster van de Beerskesteeg (aldus in 1768), Baarsesteegje 
(1829) of Baarsjessteeg (sedert 1843), een nu nog bestaande smalle 
steeg, direct ten westen van de Oude Doelesteeg. 

In de toenmalige Focke- of Muntesteeg bij de Tweebaksmarkt 
was tegen het einde van de 17e eeuw een herberg te vinden, 

1 5 Proclamatieboek van Leeuwarden (G.A.) dd 1, pag. 156. 
16 Groot-consentboek ee 28, fol. 203. 
!7 Klein-consentboek van Leeuwarden (G.A.) ff 29, fol. 61 en 97. 
!S Decreetboek van Leeuwarden (G.A.) aa 2, pag.436. 
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„alwaer de drie cramers uythangen"; de straatnaam wijzigde 
zich in de volgende eeuw in Driekramerssteeg. 

„De vergulde vijzel", welke de apotheker J. C. Hanekamp van 
Harinxma uithing aan zijn huis Nieuweburen 93, werd aanlei
ding, de naastliggende „opgang" te herdopen in Vijzelstraat 
(sedert 1865, officieel bij besluit van B. en W. d.d. 20 juni 1877). 
Dit uithangteken was reeds in 1878 verdwenen, maar sedert enige 
jaren is er in de Vijzelstraat (no. 10) weer een vergulde vijzel 
te zien, nu gevoerd door een drogist, die daartoe waarschijnlijk 
werd geïnspireerd door de straatnaam. 

Dit laatste is, jammer genoeg, in Leeuwarden uitzondering ge
worden. Nieuwe uithangende of uitstekende figuren worden er 
immers vrijwel niet meer aangebracht. Vroeger verdwenen der
gelijke beroepsaanduidingen ook wel, maar er stonden aanwin
sten tegenover. Het aantal nog bestaande, oudere uithangtekens 
van dit type is uiterst gering; apothekersgapers worden nog maar 
sporadisch aangetroffen en barbierspalen worden als lastige 
obstakels opgeruimd. 

Toch zal een goede uithangende figuur, symbool van de door 
een firma verkochte goederen (ze zijn er al: een sleutel, een hoed, 
een klomp) zeker meer aandacht trekken dan een bord met 
opschrift. 

En welk een fraaie aanblik een goed verzorgde gevelsteen kan 
opleveren, is thans b.v. te constateren op het Raadhuisplein, waar 
het uit 1666 daterende pand no. 34 in 1961 door de gemeente 
werd aangekocht. De wat verwaarloosde gevelsteen werd toen 
opgeknapt, waarbij op advies van de technici de gehele steen 
geverfd is (met een dunne laag loodwit); uit de goed gecon
serveerde frijnslag is n.1. op te maken, dat dergelijke stenen vroe
ger steeds geverfd zijn geweest en daardoor beter beschermd 
tegen weersinvloeden. Vervolgens zijn de kleuren (goud en zwart) 
opgebracht, zodat aan ieder thans móet opvallen, dat er een 
aantal secretarie-ambtenaren „in de fortuyn" vertoeft. 

Moge deze restauratie een symptoom zijn van een oplevende 
belangstelling voor de Leeuwarder uithangtekens. 

Literatuur: 
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drie delen, Amsterdam, 1683-1685. 

(J. C. F. Esau,) Wijkboek van Leeuwarden. Leeuwarden, 1843. 
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p. 431-435. 
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BIJLAGE A. 

Opschriften ie Leeuwarden 

Afschrift van een 18e eeuws handschrift (wschl. tussen 1758 en 1774), 
afkomstig uit de verzamelingen van notaris Nanne Ottema, thans in de 
Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden. 

Voor de vertaling der Latijnse teksten en de opgave der vindplaatsen 
daarvan ben ik vooral veel dank verschuldigd aan den chartermeester 
drs. J. Visser van het Rijksarchief in Friesland; ook drs. J. de Roos van het 
Gemeentearchief ben ik zeer erkentelijk voor zijn medewerking. 

1. Voor 't gasthuis agter de grote kerk: Ter eere Gods. 
(I Kor. 10 : 31 : . . . . doet het alles ter ere Gods.) 
Voor het Gabbema-gasthuis bevond zich een poort met opschrift: „Ter eere Gods 
gestigt. 1634" (Eekhoff II, pag. 379). Blijkens de Voorl. Monumentenlijst (IX, 
1930, pag. 194) is deze poort overgebracht naar het nieuwe gasthuis, in 1906 
gesticht in de Wijbrand de Geeststraat; daar is zij thans onbekend. 

2. Op de breede Nieuwe stad: Niet zonder arbeid. 

3. Op de Gragtswal: Besint U wel. 
(Sallustius: Priusquam incipias consulto opus est.) 
Wijkb. 1843: Grachtswal Oostzijde L 55 ( = Zuidvliet 2). 

4. Op de Gragtswal: Al te na. 
Wijkb. 1843: Grachtswal Oostzijde L 54 (= Zuidvliet 2: met het voorgaande pand 
samengevoegd). Steen in depot Fries Museum (inv. no. 688). 

5. Op de Gragtswal: Wie is God gelijk! 
(Ps. 71 : 19: O God, wie is U gelijk? Vgl. tevens Ps. 35 : 10, Ps. 89 : 7, Jer. 
49 : 19 en Jer. 50 : 44.) 

6. Op de Gragtswal: Dat gij mij gunt, gun ik U dubbel. 

7. In de Breedstraat, in de kranewagt: Dus moet men waken. 
Wijkb. 1843: Breedstraat K 143 ( = 57): „de Kraanvogel, met het bijschrift: Aldus 
moet men waken in de Kranewacht". 

8. Bij de L. Vrouwen poort: Ons leven is een doorgang. 
(Vgl. Wijsh. van Salomo 2 : 5: Umbrae enim transitus est tempus nostrum.) 

9. Voor 't Landschaps huis: Prudentia, Justitia & Fortitudo. 
De Tegenw. Staat (II, 1787, pag. 70) geeft als opschrift van de poort: „Prudentia, 
Justitia et Fortitudine. Anno 1620". 
(Door beleid, gerechtigheid en dapperheid. Vgl. Wijsh. van Salomo 8 : 7: 
. . . . prudentiam docet et justitiam et virtutem . . . .) 

De door de steenhouwer Jacob Dionysius in 1620 vervaardigde poort werd, na 
de afbraak van het landschapshuis, in 1849 overgebracht naar Cornjum; zij geeft 
daar thans, na 1955/56 gerestaureerd te zijn, toegang tot het „bosk" (Jierb. geneal. 
wurkf. 1959, pag. 55). Het opschrift is inmiddels verdwenen. 

10. Voor 't Stadshuis: Pace & Justitia. 
Aldus ook in de Tegenw. Staat (II, 1787, pag. 110). 
(Door vrede en gerechtigheid. Vgl. Eccl. 5 : 12: . . . . prosequatur te verbum 
pacis et justitiae, Ps. 84 : 11 en Rom. 14 : 17.) 
Nog aanwezig boven de hoofdingang van het stadhuis. 
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11. Voor de Lutersche kerk; Soli Deo Gloria. 
(Gode alleen zij eer. I Tim. 1 : 17: . . . . soli Deo honor et gloria . . . .; evenzo 
in andere Nieuwtestamentische brieven.) 
Jeroen Jeroense (I, 1684, pag. 91) vermeldt ter plaatse: „Als men schreef 1680 
gemeen, Heeft Jonker Andreas Muller geleyt den eersten steen". Deze opschriften 
aan het kerkgebouw in de Nieuwe Oosterstraat zijn, waarschijnlijk bij de herbouw 
in 1774 (Eekhoff II, pag. 124) vervallen en vervangen door het huidige opschrift: 
„Door den zegen van God / de gunst van 's Lands vaderlijke overheden / en / de 
Christelijke mildaadigheid / van / de gezamenlijke ingezeetenen deezer stad / en 
de leden der Evangelish-Luthersche gmeente te Amsterdam / is dit huis ge-
bouwt / MDCCLXXIV". 

12. Aan de Hoexsterpoort: Si Deus nobiscum, quis contra nos. 
(Indien God met ons is, wie zal tegen ons zijn? Rom. 8 : 31 : . . . . si Deus pro 
nobis, qui contra nos? Devies van Karel VIII van Frankrijk.) 

13. Op de Dijk: Virtute et Patientia. 
(Door deugd en geduld. Vgl. Koloss. 1 : 11: In omni virtute . . . . in omni 
patientia . . . .) 

14. In de Grote Kerkstraat: Respice finem. 
(Denk aan het einde. Vgl. Eccl. 7 : 40: In omnibus operibus tuis memorare 
novissima tua . . . . Gesta Romanorum (M. E. collectie anecdoten, gedr. 1472): 
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Ook bij Aesopus (fabel 45) komt 
al voor de uitspraak: Verstandige lieden past het, allereerst het einde van een 
onderneming in het oog te houden.) 

15. In de Grote Kerkstraat: Bona conscientia invidiae victrix. 
(Een goed geweten is overwinnaar der afgunst. Vgl. I Petrus 3 : 1 6 : . . . . conscientiam 
habentes bonam, ut in eo quod detrahent solis, confundantur qui calumniantur 
vestiam bonam in Christo conversationem. Ovidius, Fasti 4 : 311: Conscia meus 
recti famae mendacia ridet.) 

16. Op de Gragtswal: Viget, vigebit, victa, vincit, veritas. 
(De waarheid is en blijft van kracht; overwonnen zijnde, overwint zij toch weer.) 
Zie Wijkb. 1843 en '78. 
Waringa annoteert dit poort opschrift (Leeuw. Crt. 3 juli 1937) aldus: „wschl. aan
gebracht door toedoen van den advocaat mr. Wopke Wopkes, die het erbij behorende 
huis eertijds bewoonde, en in 1796 op het blokhuis gevangen had gezeten wegens 
zijn patriottische gevoelens". Inderdaad kocht Wopke's vader in 1737 het huis 
„'t Poortie" op de Grachtswal, welk bezit door Wopke zelf in 1772 nog werd 
uitgebreid (Gr. consentb. ee 37» fol. 90, en ee 47, fol. 26 v.). Het voorkemen van 
dit opschrift in deze lijst, die voor 1774 moet zijn opgemaakt, maakt de gesugge
reerde datering in de Bataafse tijd echter onmogelijk. Het poortje is sedert de 
afbraak van de percelen Oostergrachtswal 147/149 in het museum Princessehof. 

17. Op de Huizumer Zuipmarkt: Dissidia fovet calumnia. 
(Laster werkt geschillen in de hand.) 

18. Bij 't Hof: Fide, sed cui vide. 
(Schenk vertrouwen, maar kijk uit wien. Duits: Trau, schau wem. Wapenspreuk 
familie Van Iddekinge.) Een Barent van Iddekinge was 1744—'50 vaandrig en 
kapitein in Friesen dienst; van zijn woonplaats blijkt niets (vgl. Ned. Patr. IV, 
1913, pag. 1SS). 

19. Op de Eewal: Modice, justeque, pieque, Felix qui poterit vivere, 
sorte sua. 
(Gelukkig hij die, naar zijn lot, matig, rechtvaardig en vroom zal kunnen leven.) 
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20. Op de Weerdt: Antidotum vitae patientia. 
(Geduld is een tegengif in het leven. Vgl. Plautus, Rudens 2, 3, 71 : Animus 
aequus optumumst aerumnae condimentum.) 

21. Op de Weerdt: Fide & Charitate. 
(Door geloof en liefdadigheid. Vgl. I Kor. 13 : 13: . . . . fides, spes, caritas . . . .) 

22. Bij de Vismarkt: Hospitium accedentibus philadelphum. 
(Menslievende toevlucht voor zwervers.) 

23. Op de Turfmarkt: Mora nulla fugacibus horis. 
(De snel vliedende tijd kent geen rust. Vgl. Ovidius, Fasti 6 : 772: Tugiunt freno 
non remorante dies.) 
De zonnewijzer in het 20e eeuwse pand Heerenwaltje 22 heeft dezelfde tekst, 
plus de naam Mantuanus. Met deze zal bedoeld zijn Tiumme Mantuanus, kanunnik 
van Lidlum, overleden omstreeks 1620, schrijver van het „Epistel totten Friesen". 

24. Bij de Ossekop: Scientiam correctum inquirit. 
(Hij onderzoekt de wetenschap om haar te verbeteren.) 

2 5 . I n d e Kle ine Kerks t raa t : C e d a n t a r m a t ogae . 
(De wapenen moeten wijken voor de vredesdracht. Cicero, De officiis I 22, 77: 
Cedant arma togae . . . . ; Philippica II 8, 20.) 

26. Op de Wæse: En orgo mucho, en Dios todo. 
Nog aanwezig; de tekst moet gelezen worden: „en Organo mucho en Dios todo". 
(In het orgel is er veel, in God is evenwel alles.) 
Zie Bijlage B no. 13. 

27. Aan de Wirdumerpoort en Hoeksterpoort 
Op de Wæse, op de hoek van de Wijdesteeg 
(Nog verder. Devies van keizer Karel V.) 
Zie Bijlage B no. 30. 

28. In de St. Jacobstraat: Fides victoria nostra. 
(Het geloof is onze overwinning. I Joh. 5 : 4 : . . . . haec est victoria . . . . fides 
nostra.) 

29. Aan de grote kerk, boven de arme kamer: 
„1663 

Hier deelt men broot en geit, aen Christi arme leden 
Dus wordt elk ledemaet, seer vierichlyck gebeden 
Dat hy mildaedicheyt toont met een oprecht hert, 
t Welck gewislyck weder van Godt vergolden wert." 
Deze tekst is verbeterd naar het origineel, nog aanwezig boven het z.g. brood
poortje in de Jacobijner kerk (vgl. Eekhoff II, pag. 427). 

30. Aan het Diaconie huis: 
Hoe hoog de geldzugt stijg en draaf 
Op zilvre en goude schijven, 
Laat ijd'le glorie drijven, 
Hier boogt de Munte op betre gaaf 
Door Christus naakte leden 
Te voeden en te kleden 
Dit tuigen alle de armen die 
Men binnen dees vertrekken zie. 
Zie Bijlage B no. 19. 

> : P lus Ou l t r e . 
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31. Voor 't gasthuis op 't Groot kerkhof: 
Het geen hier staat, uit nijt of haat, dog niet beschouwt: 
Tot armoeds hulp, en weduw's troost, is het gebouwt. 
Nog aanwezig in de muur van het Boshuisen gasthuis, Jacobijner kerkhof 7: „Het 
geen hier staet, uij't nijt oft haet doch niet beschout / Tot armoedts hulp en 
weduws troost is het geboudt". Bovendien bevindt zich boven de poort een steen 
met „ A V E " (= Anna van Eysinga, weduwe Philip van Boshuisen, stichteres) 
„A° MCDLII" (zie Eekhoff II, pag. 126). 

32. Voor 't mennoniten gasthuis op de Gragtswal: 
„Anno 1658. 
Die rijck is erw zijn goed aan weduwen en wezen 
Zo word hij na zijn dood bij God en menschen prezen 
Marceeles Goverts en Maria d echte vrouw, 
Verbonden thienmael vijf en twee jaar door de trouw 
Gaen stichten God ter eer de vrouwen tot een wooning 
Dit huis Wij wenschen haar in 't eeuwigh de belooning". 
Deze tekst is verbeterd naar het origineel in de muur van het in 1877 naar de 
Noordersingel verplaatste Marcelis Goverts gasthuis (zie Eekhoff II, pag. 127). 

33. Aan de beenekouw van de Oudehoof: 
Och Adams kinderen! bedenkt U regt. 
Hier legt de heere bij de knegt, 
Edel, onedel, arm ende rijk; 
Zijn alle worden aerde en slijk. 
Als gij nu zijt, zijn wij geweest 
Keert U tot God, dat is U best; 
Als wij nu zijn, zo moet gij worden, 
Verlaat de zonden, 't zijn zware bordden. 
Bereit U huis, en leert te sterven; 
Zo moogt gij na dit leven, het Rijcke Gods beerven. 
Jeroen Jeroense (III, 1685, pag. 86) vermeldt „tot Leeuwaarden aan een 
beckeneel-huys" dezelfde tekst plus de (slot)regels: 
„Geluckig is die mensch, die na dit tydelik leven, 
Het hemels paradys tot wooning is gegeven". 

34. Voor aan 't eerste huis, op 't Vliet: 
De zeeman zijn fortuin, 
Bestaat in koele winden, 
En door Godes genaad, 
Een goede koers te vinden. 

35. Aan een huis, op de Keizersgracht: 
Om profijt dat is mijn oogemerk, 
Daarom ik hier zo vlijtig werk; 
Gij haters en nijders dit moet gij zien; 
Als God het mij gunt zal het wel geschien. 

36. In de Kruis-straat: 
Wie timmert aan de straat, 
Moet veel berispens hooren, 
Dit is ver de beste raat, 
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Hem daar niet aan te stooren. 
Spijt nijders, dat dog nijders zijn, 
Dat God mij gunt dat is dog mijn. 
Jeroen Jeroense (III, 1685, pag. 81) geeft deze tekst ook, staande „in een steen 
voor aan een gevel tot Leeuwaarden". 

37. De Dronrijpster tooren en kerk, bij de Burmaniastraat, waar onder: 
Deze Dronrijpster toren, 
Is uit twist geboren. 
Zie pag. 135 en Bijlage B no. 29. 

38. In de Kleine Hoogstraat: 
Haat ende nijt, 
Doet niemand profijt. 

39. Op de Dijk: 
Der volle het, zil volle litte: 
Der langst libbet zil 't al bezitte. 
Jeroen Jeroense (I, 1684, pag. 69) vermeldt een „Fries luyffel-schrift tot Leeu
warden: Dy folie het sel folie litte, Dy langst libbet sel 't al gerre besitte". 

40. Bij de Hoekster poort: Bezint; Eer gij begint. 
(Plantijn: Beraedt u ende versint eer ghy yet beghrnt.) 

41. Op de Nieuwe buiren: Aan Gods zeegen, Is 't al geleegen. 

42. In de Grote Kerkstraat: 
Dit huis zij goet en bequaam, 
In de wildeman, is mijn naam. 
Reeds in 1581 (Procl. b. dd 1, pag. 304) werd er een pacht verkocht uit de grond 
van het huis (op Cammingahorne = Grote Kerkstraat), „daer de wildeman op de 
stock vuytsteeckt". Nog in Wijkb. 1843 heet het huis Gr. Kerkstraat 67 de wildeman. 
De steen „de wildeman" uit dit pand werd in 1877 op de Historische tentoon
stelling (Gids . ., pag. 283) ingezonden door A. C. R. Schulze—Hillebrand. In 1887 
werd door het Fries Museum een steen met een wildeman verworven (inv. no. 
690 b), die afkomstig heette uit de achtergevel van het pand Nieuwestad 101 
(waarvan de weduwe Schulze eigenares en bewoonster was geweest). Deze steen 
is thans ingemetseld in het pakhuis Petersburg aan de Oostersingel, hoek Noordvliet. 

43. Tegen over de Waag: Handel over zee, Brengt wel geluk mee. 

44. In de St. Jacobstraat: De nijdt: Baart strijt. 
Zie Wijkb. 1843. 
Nog aanwezig in een bijgebouw van Sint Jacobsstraat 22 (zie pag. 135). 

45. Voor een pannebakkerij op 't Vliet: 
Zie hier de eed'le konst, doe men gevlerkte hutten; 
Door boor, bijl, hamer, zaag, van planken, balken, stutten, 
Voor desen hier gemaakt: Maar nu wort vrugtbaar land, 
Gespit, gemaalt, geformt, ja zelvs tot steen gebrand. 
Die men op goede hoop: Hier nu aanbiedt te koop. 
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46. Op St. Jobs Leen: 
God is de steen, 
Daar ik op bouw; 
En anders geen, 
Ja vast vertrouw. 
Zie Bijlage B no. 18. 

47. Voor de Latijnsche school: 
Hic vivos Helicon, sudat Solijmeius imbres, 
Doctrinæque scatent, et pietatis opes, 
Sparge sacras, fons, uber aquas, et flumine largo, 

Mentes, ora, forum, templa Laremque riga. 
Dit poortopschrift in de Bollemanssteeg (met het jaartal 1625 en een afbeelding 
van een springende fontein) is aldus ook vermeld in de Tegenwoordige Staat 
(II, 1787, pag. 161). In zijn Aardr. Woordenboek der Nederlanden (VII, 1846, 
pag. 131) neemt A. J. van der Aa deze tekst ook op, met de vertaling: 
De heii'ge Helicon druipt hier van levend water: 
Hier wellen schatten op van deugd en wijsheidszin. 
Stort, rijke bron, Uw vocht, en stroom met mild geklater 
De harten en verstand, de markt en tempels in. 

48. In de Kleine Kerkstraat: 
Nosce Deum, ipsum te nosee minores; 
Sic tibi, sic mundo, sic bene vive Deo. 
(Indien i.p.v. minores gelezen wordt minorem, zou men kunnen vertalen: Ken God, 
en je zelf als kleiner; leef zo goed, voor je zelf, voor de wereld en voor God.) 
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BIJLAGE B. 

Foto-collectie Servaas Wigersma (1907] 
in de Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden 

1. Raadhuisplein 34: „in de Fortuyn", in gevel van 1666. 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

2 . A m e l a n d s s t r a a t 12: d e ku ipe r , in gevel v a n 1686 . 
Nog aanwezig ter plaatse. 

3 . Z a a i l a n d 74: „ d e Z a e y e r 1648 1 8 9 8 " . 
In 1643 is er in de Consentboeken nog sprake van „het boulant binnen der stede, 
aen de stadtswall", in 1647 van „het Zaylandt". 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

4 . Bij d e P u t 3 : h e t sch ip . 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

5 . Sint J acobss t r aa t 1: d e k a n . 
Wschl. het huis, dat de er\ren van de in 1679 overleden chirurgijn en gedep. staat 
Claes Kann in 1682 verkochten (Gr. consentb. ee 27, fol. 53v.). 
Nog aanwezig ter plaatse. 

6. Sint J acobss t r aa t 4 : „ C o r p u s mu l t i f a r ium v u î n e r u m " . 
Wschl. door een 17e eeuws chirurgijn aangebracht (zie pag. 135). 
Nog aanwezig ter plaatse (in een 1939 vernieuwde gevel). 

7. T o r e n s t r a a t 17: d e t r ekschu i t „ I A H 1762 A H S " . 
Jan Anes Halma, commissaris der trekschuiten, tevoren Sneeker en Bolswarder 
trekschipper, en zijn vrouw Antje Hendriks Sanstra verkochten 1766 hun in 1762 
nieuw gebouwd huis met stalling voor zes paarden, staande in de Torenstraat, in 
huur bij de Bolswarder schippers (Gr. consentb. ee 44, fol. 160). 
Deze houten „steen" werd in 1935 verworven door het Fries Museum (inv.no. 
8774) en bevindt zich nu in de keldergang aldaar. 

8. Pos t s t r aa t 4 3 : „ m d e r o o d e O s " . 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

9. K o r e n m a r k t 2 0 7 = Voors t reek 9: „ d e yser m a n " . 
Wschl. aangebracht door de ijzerkramer Mathijs Noldus (zie pag. 134). 
Zie Wijkb. 1843. Nog aanwezig ter plaatse (in de zijmuur). 

10. Ove r d e Kelders 2 0 8 = 18 : „ d e i onge M o o r " , in geve l v a n 1758 . 
In 1924 verworven door het Fries Museum (inv. no. 2983) (zie pag. 136). 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Thans in keldergang Fries Museum. 

11. Weaze 38: „in de Ojevaer". 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Thans in kelder Museum Princessehof. 

12 . N i e u w e s t a d 1 2 1 : d e w i t t e bee r , in gevel v a n 1770 . 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse (in geveltop). 

1 3 . W e a z e 40 : „ e n Organo m u c h o en Dios t o d o " , in geve l v a n 1743 . 
Zie Bijlage A no. 26. 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse (in een 1928 vernieuwde gevel). 
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14. Nieuwestad 8: „in de swarte Swaen", in gevel van 1675. 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse (in een 1951 vernieuwde gevel). 

15. Haniasteeg 4: „de drie Gebroeders" met later onderschrift „op de 
23 February 1863 lag Hendrik Reynerts Siersma aan dit gebouw de 
eerste steen". 
Het pand Nieuwestad 34 (de Zon) met achterhuis in de Haniasteeg werd sedert 
het begin der 19e eeuw bewoond door de logementhouder Hendrikus Siersma 
(1778—1860) en na zijn overlijden door een van zijn vier zoons, de grofsmid en 
koperslager Reynerus Siersma (1824—1867). Deze laatste had slechts één zoon, 
Hendricus Gorgonius, geb. Leeuwarden 26 febr. 1862, die dus op wel zeer 
jeugdigen leeftijd de eerste steen legde van het nieuwe achterhuis. 
Zie Wijkb. 1878. Nog aanwezig ter plaatse (pakhuis). 

16. Noordvliet 85: de twee brouw(?)spanen, in gevel van 1737. 
Thans onbekend. 

17. Gedempte Keizersgracht 44: het retort „Anno 1647". 
Nog aanwezig ter plaatse. 

18. Bollemanssteeg 27a: „Godt is die steen/'Ende anders gheen/Daer ick 
op bouwe/Enefo vast betrouwe./1709". 
Zie Bijlage A no. 46. 
Nog aanwezig ter plaatse (thans no. 29). 

19. Grote Kerkstraat 24: „Anno 1758/Hoe hoog de geldzucht styg en draaf/ 
Op zilvre en goude schyven/Laat yd'le glori dryven/Hier boogt de 
Munte op betre gaaf/Door Kristus naakte Leden/Te voeden en te 
kleden/Dat tuigen alle de armen die/Men binnen dees vertrekken zie/ 
Diakonie Huys." 
Het v.m. Holdinga-huis, dat van 1693 tot 1756 was gebruikt voor de Friese Munt, 
werd vervolgens aangekocht door de Hervormde diakonie en in 1758 verbouwd 
tot armhuis. 
Zie Bijlage A no. 30. 
Met diverse andere stenen wordt dit poortopschrift thans aangebracht in de nieuwe 
vleugel van het Hervormde rusthuis langs de Sint Anthonijstraat. 

20. Grote Hoogstraat 14: „in de fette Os", in gevel van 1664. 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

21 . Grote Kerkstraat 43: „Aed Levwerd" en „1171 (merk) vernieut 1762". 
De opvatting van S. J. van der Molen in zijn artikel in de Leeuwarder Courant 
van 2 juni 1951, dat voor 1171, 1571 of '75 moet worden gelezen, is zeer 
aannemelijk (aldaar ook literatuuropgave). 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

22. Molensteeg IS: „in de Nooteboom". 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

23. Boterhoek (Kalvergloppe) 199: het kalf „Y.B.T.M. 1743". 
Ysbrand Baukes, in 1749 een „suinige rentenier" op de Groeneweg (Quot.kohier), 
verkreeg in 1750 „een plakje grond" in erfpacht, grenzend aan zijn bezit in de 
Boterhoek (Bouwmrs.annotatieboek); hij tr. 16 sept. 1736 Trijntje Meinderts. 
Zie Wijkb. 1878. Na afbraak van het pand in 1951, is de steen overgebracht 
naar het Gemeente-archief. 
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24. Blokhuisplein 18: „in de Leyhamer". 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

25. Grote Kerkstraat 69: „int Wapen van Ierasalem" en „Anno 1641 
Herboudt A° 1768". 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

26. Monnikemuurstraat 107: „in de Karseboom", in gevel van 1678. 
De erven van de brouwer Cornelis Folckerts, die sedert 1670 in de Monnikemuur
straat pandjes opkocht, verkochten in 1716 een huis aldaar, „waer de karseboom 
in de gevel staet" (Gr. consentb. ee 33, fol. 68). 
Zie Wijkb. 1843 en '78. Nog aanwezig ter plaatse. 

27. Oldegalileën (Houtpolle) 247: „D.I.T.M. / 1751 / Hier houdt men 
krom en regt / Die hier arbeidt is myn knegt / En die hier by my 
blyft voor knegt / Die moet hier houwen krom en regt". 
Deze steen, laatstelijk ingemetseld in een woning bij de scheepstimmerwerf (zie 
Wijkb. 1878), werd in 1922 aan het Fries Museum geschonken (inv.no. 2501); 
in 1929 aangebracht in de muur langs de Pijlsteeg (zie pag. 136). 

28. Bagijnestraat 43: „Wester", „Kerc" en „AO 1653". 
Zie Wijkb. 1843 en '78. 
Deze drie stenen werden in 1930 verworven door het Fries Museum (inv.nos. 
8210/11/12); de middelste steen, met een afbeelding van het kerkgebouw, is thans 
opgesteld in de keldergang aldaar. 

29. Nieuwestad 9: de Dronrijpster kerk en toren. 
Uit afgebroken bijgebouw van het Burmaniahuis in 1913 geschonken aan het Fries 
Museum (inv.no. 1496) en in 1958 overgebracht naar de kosterij te Dronrijp. 
Zie Bijlage A no. 37 (en pag. 135). 

30. Weaze 30: „Plus oultre". 
Zie Bijlage A no. 27 (en pag. 134). 
Nog aanwezig ter plaatse (zijmuur Ayttasteeg). 

31. Boterhoek 137: „A° 1645 Maert 18 / Dese plaets is genaemt / 
St Jops lyen / Daer op heeft Iucke / Pytters van Typsma geleit / de 
eerst stien". 
In 1645 werd een deel van de hof van het St. Jobs-prebendehuis in pacht uit
gegeven (Eekhoff II, pag. 129). 
Jucke Pieters, metselaar, tr. 4 maart 1649 Frouck Gerbens. 
De steen is in 1961 verworven door het museum Princessehof. 

32. Oldegalileën 179: de rosmolen (houten snijraam?). 
Dit pand, de v.m. cichoreifabriek, werd in 1813 door Willem Ter Horst aan
gekocht en in 1819 geheel vernieuwd (Eekhoff II, pag. 291). De fabriek is, nadat 
in oct. 1916 de voorraadschuur geheel uitbrandde, in 1917 geliquideerd. 
De verblijfplaats van de fraaie voorstelling van de rosmolen is thans onbekend. 

33. Snakkerburen 24: „in de Stookery 1737". 
Nog aanwezig ter plaatse (in vernieuwde gevel). 

34. Nieuwestad 124: „de gouden Wagen". 
Zie Wijkb. 1843 en '78. 
Na de afbraak van de herberg is de steen in 1918 geschonken aan het Fries 
Museum (inv.no. 2072) en in 1929 ingemetseld in de muur langs de Pijlsteeg 
(zie pag. 136). 
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35. Nieuwestad 106: de drie daalders(P). 
Reeds in 1598 is sprake van een huis op de brede zijde van de Nieuwestad, „de 
3 gouden prince daelders" (Decreetb. aa 3, fol. 126) en „de drye gouden conincx 
dalders" (Gr. consentb. ee 3, fol. 138) genaamd. In 1697 wordt de drie huizen 
meer westelijk uitmondende steeg van het Ruiterskwartier vermeld als „de drie 
Princedaelderssteegh". In 1865 is bij gebruikers in onderhoud de Driedaalderssteeg, 
waarvan in 1807 de afsluiting was toegestaan. In 1785 lag het beurtschip voor 
Hilaard voor de drie Prince daalders. 
Nog aanwezig ter plaatse. 

36. Arendsklooster 30: „inde svarte Aerndt" en „Hof / A. J, Rodenburg 
en M. J. / Bruinsma hebben de / eerste steen gelegt 1788". 
Zie Wijkb. 1843 en '78 (en pag. 137). 
Eerstgenoemde steen is thans ingemetseld in het pakhuis Arendsstraat 10. 



GYSBERT SYN „SILVEREN T À N D S T O O C K E L A E R ' 

Ds. J. J. KALMA 

Yn syn moaije boek „Der Zahnstocker und seine Geschichte" 
freget dr. Hans Sachs, of William Shakespeare lést hawn hat fan 
pyn yn 'e mûle. Hij komt ta dy foar in toskedokter oars net 
fremde fraech, om't der yn it wurk fan de greate Ingelskman sa 
folie praet wurdt oer de „toothpick" (de toskepluzer). 

Sa soene wij ek freegje kinne, hoe't it der yn Gysberts mûle 
útsjoen hat. Yn syn „Suwnerlinge forhanlinge . . . . " (Wurken 
1936, p. 280) seit er ommers, dat wij minsken faek dogge „az dy 
jinge aeaeck dy de heele wycke ynne dwelm roan habbe to kierm-
jen, mar asse de hân-maester kommen sieane om dy uwt to luw-
cken, nin tosckseertme meer fielle". Dochs is dit iennichste plak, 
der't Gysbert fan pyn yn 'e mûle praet en de „Suwnerlinge for
hanlinge" is ek noch in oersetting. Yn it origineel fan Philippe de 
Mornay wurdt praet fan „ceux qui toute la semaine auront couru 
les rues du mal de dents et, quand ils voyent Ie barbier qui la 
vient arracher, n'ont plus de douleur" (Dr. C. Kramer — Gysbert 
Japicx as oersetter en biwirker, Assen 1943, p. 163). As in „biwiis-
plak" is dy útspraek dus net to brûken. 

Der is lykwols al in reden om to skriuwen oer de toskepluzers, 
dy't yn Gysberts tiid brûkt binne. Wij fine n.1. yn de ynvintaris 
fan de dichter (fgl. Kalma — G. J., p. 228) ûnder it sulverguod in 
„silveren tandstoockelaer" neamd. It is nijsgjirrich nei to gean, 
hoe't dy dingen yn 'e 17de ieu brûkt binne en hoe't se der út 
seagen. 

Fansels, it bisykjen om it muisklik gebyt to forsoargjen en, as 
it koe, to bihâlden is al heel âld. Forskillende toiletartikels komme 
yn 'e âldheit al foar en wurde faek mei inoar neamd. Foaral de 
kombinaesje toskepluzer, earleppeltsje en burdtankje fine wij 
faek neamd. Hja sitte ek wol yn in étui. Der binne ek ynstrumin-
ten om de neilen to forsoargjen (fgl. Max Ebert — Reallexicon 
der Vorgesichte XIV, p. 481, ek Tafel 14c). J. Marquardt — Das 
Privatleben der Romer (Leipzig 1879, p. 756) fortelt ús, dat de âlde 
Romeinen al kunsttosken hienen. M. Val. Martialis en Petronius 
neame de toskepluzer. 

Yn 'e Midsieuwen hearre wij fan dy dingen folie minder. 
Langetiid gie it bij it iten frij rûch om en ta, oant der yn 'e 14de 
en 15de ieu bisocht wurdt in bytsje fetsoenliker to iten. Der komme 
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dan „tafelwetten", der't de lju fan de wrâld har wiisheit út helje. 
Yn sokke wetten wurdt b.g. leard, dat men it mês net brûke mocht 
om de tosken skjin to meitsjen. Ek de tonge doogde der net ta. 
It spielen fan de mûle mei wyn wie goed en ek it ôfwriuwen fan 
de tosken mei sealje, sâlt of alún. Yn de 15de ieu komt ek it ge-
brûk fan de toskepluzer wer op. Lang hie men dêrta it hout fan 
de mastik-beam brûkt, mar nou sjogge wij moaije toskepluzers 
fan sulver en strak goud yn gebrûk kommen. 

Dy toskepluzers skine der noch al ynfallen to wezen — it gebyt 
fan de lju, dy't in bulte fleis ieten, wie ek net sa best — wij hearre 
to minsten al gau protesten. Yn de tafelwetten fan de Neuren-
burger Hans Sachs wurdt ús forteld, dat it net goed is (ûnder 
iten) yn 'e noas om to plúzjen of to folie yn 'e tosken to sitten. 
Erasmus, dy't ek noch al hwat goede winken jown hat, forbiedt 
it peuterjen mei mês, fingers of servet. Hij seit: 

„men doe het met de punt 
eens tandenstokers, aan het einde wel gedund, 
het sy van mastikhout of afgesneden pennen, 
of scharpe beentjes, 't zij van haanen of van hennen." 

(Van de borgerlijke wellevendheid der kinderlyke zeden in 
vaersen gebracht door Michiel Romans (Amsterdam, 1693), in 
oersetting fan De Civilitate morum puerilium, 1530). 

De minske fan de lette Midsieuwen en de Renaissance libbe 
hwat oars as wij. Yn goed en yn kwea liet er himsels gean en 
bijnammen bij iten en drinken kaem dat út. Sa sjogge wij al gau 
de lju iepentlik mei har toskepluzers omtyspeljen. Der wurdt 
forteld fan de ingelske reverend Dr. Bois, dy't yn 1550 berne 
wie en 83 jier âld wurden is, dat er frij folie oandacht joech oan 
hygiène. Fan him sei men „after meat, he was careful, almost to 
curiosity in picking and rubbing his teeth, esteeming that a special 
preservative of health" (Shakespeare's England 1950, II, p. 142). 
Hja meitsje dy toskepluzers ek sa moai mooglik fan sulver of 
goud, mei edelstiennen ynlein. Dr. Sachs jowt it byld fan in for-
naem jonkman, dat Alessandro Oliveiro yn it bigjin fan de 16de 
ieu skildere hat, en nou to Dublin biwarre wurdt. De jongkeardel 
hat in prachtige toskepluzer oan in ketting om 'e hals. 

Dit wurdt yn 'e 16de ieu regel. Foaral yn Frankryk waerd de 
gewoante tige hiem (ca. 1590). De toskepuzer bihearde ta de 
útris fan de man fan de wrâld. Moaije waerden om 'e hals droegen 
en gewoane hie men sa mar yn 'e mûle. Bikend is it forhael fan 
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de admirael de Coligny, de skoanheit fan Prins Willem I, dy't as 
Hugenoat yn 1572 formoarde waerd. Lyk as in modern Amerikaen 
mei syn stikje kaugom roun hij mei in toskepluzer yn 'e mûle. Hij 
die dat yn 'e fjildslach en ek bij feesten oan it hôf. De moardners 
hawwe dêrom ek in toskepluzer yn 'e mûle fan it skeinde lyk set! 

Op portretten út de 16de ieu fine wij dy „curedent", „tooth-
pick", „tantstoocker" faek ôfbylde. Wij founen skilderijen fan 
Lucas Cranach, Berhard Strigel, Conrad Faber en Lorenzo Lotto, 
der't sa'n foarwerp of in soartgelikens op ôfbylde wie. Faek 
brocht men kombinaesjes fan earleppeltsje, toskepluzer en jacht-
fluitsje. Soms is der ek noch in segelstimpeltsje bij. Allegearre 
dingen dus, dy't yn it deistich libben brûkt waerden (fgl. Pantheon 
1930, p. 575; 1931, p. 2; 1939, p. 23; 1941, p. 76, 276). 

Nijsgjirrich is it, dat it yn safolle opsichten efterlike Fryslân 
hwat dit oangiet tige goed meikomme koe. Wij fine op it skilderij 
fan Goffe fan Roorda, dat Adriaen van Cronenburg makke hat 
(1547) (fgl. Dr. A. Wassenbergh - L'art du portrait , XII) in 
toskepluzer, mar ek op de portretten fan Syds fan Botnia (1575) 
(Wassenbergh o.w., LVII), fan Johan Tjaerda van Starkenborgh 
(1595) (Wassenbergh o.w., LXXXII) en fan Haring fan Sytzama 
(1603) (Wassenbergh o.w., LXIX). De kombinaesje mei in ear
leppeltsje of mei in stel ringen komt faker as ienris foar. Men 
kriget de yndruk, dat de gewoante om sa ôfbylde to wurden foaral 
hjir yn it Noarden libbe hat. It Grinzer Museum hat portretten fan 
Enno van Diepholt en syn wiif Johanna Ripperda van Winsum 
(1595), dy't ek beide in toskepluzer sjen litte. Yn Hollân fine wij 
sokke skilderijen lang sa folie net (fgl. it portret fan Joannes Muys 
van Holy út Dordt (A° 1572, Muller 2461). 

Dat sokke foarwerpen foar deistich gebrûk hwat eigens hienen 
kinne wij ek sjen yn it kistke, dat bij it ôfbrekken fan Tjaerdastate 
to Rinsumageast (1834) foar it ljocht kaem (biwarre yn it Frysk 
Museum). Wij fine hjiryn forskate dingen (û.o. toskepluzers, ear-
leppeltjes) fan de yn de 17de ieu útstoarne slachten Hermana 
en Tjaerda. Hja binne wierskynlik opburgen, om't de brûkers 
forstoarn wienen, en men net hawwe woe, dat hja yn forkearde 
hannen foelen (fgl. Leeuw. Courant 1951, 19 Mei). 

Om 1600 hinne binne de toskepluzers oeral yn West-Europa 
yn gebrûk. Utsein de moaije eksimplaren droegen de lju har yn 
'e mûle. Oan tafel setten se de foarwerpen yn it dessert. De tos-
ken waerden skjinmakke, foar't de fruchten iten waerden. Eallju 



Men droech om 1600 Iiinne oan 'e gurdle faek in moaije medalje en ek in gauris 
gouden toskepluzer. Portret van Idzerd Sirtema van Grovestins. 



Toskepluzer mei earleppeltsje op it portret fan Jrihan Tjaerda van Starkenborgh 
(1395) yn it Frysk Museum. 

Toskepluzer op 
Adriaen van Cronenburg 

syn portret fan 
Goffe van Roorda (1547) 
yn it Frysk Museum. 
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en hja, dy't der graech foar trochgienen, hienen lykwols pluzers 
út edel metael makke. Yn Breêro's Spaansche Brabander (r. 1590) 
seit Jeronimo: „Tsa Moeschaatje ( = jonge) geeft may mayn gulde 
tande-stoocker." 

Yn Ingelân skynt de gewoante om moaije „toothpicks" to 
brûken letter opkommen to wezen en sa komt it, dat Shakespeare 
de „toothpick" faek sjocht as it biwiis, dat immen op it kontinent 
reizge hat en dat er gewoanten hat, dy't yn „merry old England" 
noch net sa sear libben. De man fan de wrâld droech in „tooth
pick" oan in ketting om 'e hals, en hij brûkte ek in sulveren foarke 
bij it iten (Shakespeare's England 1950, I, p. 18). Dat waerd oan-
stellerij achte. Yn „Much ado about nothing" (II, I, r. 274) freget 
Benedict oan Don Pedro, om der op út stjûrd to wurden nei de 
oare ein fan de wrâld ta. Hij sil dan in toskepluzer helje út it 
fierste hoekje fan Asië. Yn „A Wintertale" (IV, 4, 780) hearre wij, 
dat in harder Autolycus in heech man fan it Hôf achtet. Dat er 
der hwat fremd útsjocht is krekt in biwiis, dat er in tige fornaem 
persoan is. Ek de wize fan brûken fan de toskepluzer fait op (fgl. 
ek King John I, 1, r. 190; AU's well . . . . I, 1, r. 171; III, 2, r. 8). 

Yn de 17de ieu brûkten de lju, dy't op reis gienen en net mear 
genôch hienen oan in mês of heechstens in leppel en in mes, wol 
kombinaesjes fan in leppel en in foarke, dy't gearflapt en dan yn 
in étui oan 'e gurdle droegen waerden. Yn it boek fan C. T. P. 
Bailey — Knives and Forks (London . . . . 1927, fig. 60) fine wij 
sa'n kombinaesje fan foarke, leppel en toskepluzer, dy't oan 'e 
riem yn in étui droegen waerd. De skriuwer tinkt dat de kombi
naesje Flaemsk is en datearret op likernôch 1600. Hubert Stier-
ling jowt yn syn boek „Der Silberschmuck der Nordseeküste 
(Neumünster i. H. 1935, p. 152) in bistekkoker mei earleppeltsje 
en toskepluzer („Zahnhaken"), dy't er ek op 1600 datearret. 

Yn ienfâldige, boargerlike formiddens en bij lju, dy't net folie 
reizgen, kamen sokke kombinaesjes net foar. Yn de ynvintaris fan 
Gysbert fine wij „11 tafelborden", itensboarden dus, nei alle ge
dachten noch fan hout. Der is fierder yn 'e keuken „een lepel
bord met acht lepels". Wij fine wol „een vorckjen" en „een vleijs-
vorck" en dan noch „14 silveren lepels", „3 eyerlepels" (ek fan 
sulver), „een rood lepel met silver beslagen". Foarken om to iten 
komme net foar en wij moatte oannimme, dat yn it gesin fan de 
dichter mei mês en leppel iten waerd. De „23 seruetten" en „40 
handoecken" sizze yn dit forbân ek eat. 
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Hoenear hat Gysbert de „tantstoockelaer" brûkt? Wij soene 
tinke wolle oan mieltiden buten hûs yn it 17de ieuske Bolswert. 
Yn alle gefallen kaem de „tantstoockelaer" dan mei. Thús hat 
er it misskyn dien mei houtsjes fan 'e mastikbeam1 of mei in 
stik guozzefear. Hij wie op it lést ek skoalmaster. Mar brûkt hat 
er de toskepluzer wol. 

De Súdnederlânner Carel Baten (Carolus Battus), in dokter, 
dy't yn 'e 2de helte fan de 16de ieu libbe, hat in „Secreetboek 
vol heerlijcke konsten" mei alderlei recepten skreaun, dat yn 1664 
en 1694 to Ljouwert printe is. Hij wie hjir dus bikend. Faeks 
hat men hjir dus ek witten fan in foarskrift, dat er yn syn Medi-
cynboek (1589) jown hie: „Ghy en sult niet laten, naer den eten, 
altijdt de Tanden reyn te maken, met eenen Tantstoker, ende 
daernae den Mondt met Wijn wt te spoelen." Dêr kin master 
Gysbert him ek oan halden hawwe. It wie in âld recept, dat ek 
yn folie earder tiid al foarkomt. Gysbert-en-dy brûkten f leis. Wij 
fine bij him op solder „een vleysvat" en moast „Samuel Haring-
houck boeckverkoper" bij Gysberts forstjerren net 10 g. 9 st. en 
8 p. hawwe, „voor een syde koevlees"? Wij fine yn syn ynvintaris 
gjin wynglêzen neamd, mar in pear „brandewynbeeckers" binne 
der al. Fan de man, dy't wiste „de miette iz dioer" (Wurken p. 
50) en dy't in drankslij soan hie, is net to forwachtsjen, dat er in 
bulte brûkt hat, mar wij meije oannimme, dat er foar it iten of 
dêrnei efkes preaun hat en, sa't men yn syn dagen noch die, de 
mûle omspield. 

Hoe't dy „tantstoockelaer" fan Gysbert der út sjoen hat witte 
wij net. Misskyn kinne wij tinke oan in foarwerp as it sulveren 
earleppeltsje mei toskepluzer (lang 8,3 cm, gewicht 7 gram), dat 
út in terp to Makkum foar it ljocht komd is (Fr. Mus. ynv. nr. 
1195c), mar de namme út de ynvintaris wiist yn 'e rjochting fan 
in losse „tantstoockelaer". 

Lit ús hoopje, dat Gysbert bij al syn fortriet der oan 'e ein ta 
gebrûk fan makke hat en dat er net de jeld kend hat, sa't Haytse-
Yem dy tekent (Wurken p. 52, 169—175), mei in „muwlle sonder 
Tosken"! 

i Fgl. S. A. Gabbema — Friesche lustgaarde, Leeuw. 1686, p. 75. 



SLECHTE BETALERS IN DE GOUDEN EEUW 

Dr. O. POSTMA 

I 

Met de „gouden eeuw" wordt in de regel de 17e eeuw bedoeld, 
maar het is toch vooral de eerste helft daarvan, die deze naam 
verdient. 

Prof. Brugmans zegt in zijn boek „Het staatkundig en maat
schappelijk leven der Nederlandsche steden", dat vooral de 
periode van Frederik Hendrik zo genoemd mag worden en De 
Boer in zijn artikel „De Friesche Kleiboer" (Twee-maandelijksch 
Tijdschrift 1898) noemt de periode van 1600 tot 1665 een voor
spoedige tijd in Friesland, en dan vooral onder invloed van de 
welvaart in Holland. Brugmans geeft o.m. een lijst van de 
opbrengst van de belastingen op de tolkantoren, uit welke blijkt, 
dat deze het hoogst was in 1643. 

Voor Friesland kunnen we hieraan toe voegen, dat de 
opbrengst van de stadsdaler (een belasting op het bier) in Mak-
kum en in Hindeloopen het hoogst was respectievelijk in 1656 en 
1646. En uit de huurboeken van de adellijke families Aebinga en 
Cammingha blijkt, dat de huren der boereplaatsen toenamen tot 
omstreeks 1665, welk jaar ook door De Boer wordt genoemd. 

Het schijnt wel, dat deze voorspoedige tijd ook een zekere 
loszinningheid meebracht op het gebied van kopen en betalen. 
Wij zullen daarvan iets kunnen zien door het bekijken van enige 
inventarissen uit die periode en het ligt wel voor de hand, dat 
wij hierbij vooral denken aan de inventarissen van kleer- en 
manufactuurwinkels. 

Wij beschouwen eerst een winkel in een stad en wel een te 
Franeker in 1623. 

Het gaat over de nalatenschap van Sytze Joannis Werstins. 
Wij lezen dan: 
„Inventaris 9 en 10 Novembris 1623 gemaeckt bij Dirck Obbe 

zn. praesiderende burgemr. binnen Franeker daertoe bij den ge
rechte geordonneerde commissaris ende mij Kempe Jacobi Duyn-
terp notaris publyck. ende clercq van de secretarije der stede 
Franeker van alle alsulcke goederen die ten huyse van Sytze 
Joannis Werstins zijn bevonden ten praesentie van Magdalene 
Eelcke dochter weduve van Sytze Joannis Werstins gesterckt 
met D'Joncker Hessell van Hermana haer vertroude vriendt ende 
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Joannitis Menaldum hoffs van Frieslant gecommitteerde advocaet 
sampt van Syurdt Hendrix als curator totte ontscheydinghe ouer 
Tryntye Hendrix dochter . . . . " (en verdere erfgenamen). 

De inventaris begint niet, zoals in de regel wel het geval is, 
met het aanwezige goed, maar met de inschulden en uitschulden. 
De inschulden zijn vele, en daarom is het ons nu juist te doen. 
Het begint met 27 bladzijden „boeckschulden", schulden in het 
boek staande, waarbij op elke bladzijde 14 à 15 namen genoemd 
worden; dan volgen er 5 bladzijden „huyspachten", welke voor 
ons niet van belang zijn, en daarna nog 8 bladzijden met „brieven, 
obligaties en andere instrumenten". Dit zullen wel schulden zijn, 
die eerst in het boek gestaan hebben en waarvan later een schuld
bekentenis is gegeven. 

In het boek staan grote en kleine bedragen; het grootste be
drag is dat van Jr. Hessel Raes de Vervou, grietman van Franeke-
radeel, n.1. 1337 car. gl., maar er staat nog direkt bij: „voor den
zelfde 363-7-0 car. gl."! Eveneens met twee bedragen komt voor 
D' heer Frans Jongema, n.1. 346-10-0 en 326-1-8 car. gl. Dan volgen 
Jr. Tyerck van Heerma, grietman van Menaldumadeel, met 
506-0-10, Juffr. Doutzen van Hottingha te Tzum met 383-13-8, 
Juffr. Rixt van Heringha met 348-17-8, Jr. Hero van Hottingha 
weese ende erffgen. met 307-10-0 car. gl. En dit zijn dan nog 
alleen de posten boven 300 car. gl. 

Als wij „D'heer" ook als „Jonker" mogen opvatten, waren dit 
allen lieden van adel — die schenen in het bijzonder op fraaie 
kleren gesteld te zijn. In de winkel wordt ook nogal veel fluweel 
en satijn genoemd. 

Maar er staan ook zeer kleine schulden in het boek. Zo is er 
een Jelle Jelles met een schuld van 9 stuivers, een Gerrijt Snijder 
met 0-7-8, en, nog lager, Schelte Cornelis Koperslager met 0-3-0 
car. gl. De woonplaats van de schuldenaren wordt er slechts 
zelden bij genoemd; de meesten zullen wel in de stad zelf ge
woond hebben. 

Wij komen nu tot de obligaties of schuldbrieven. Daar staat 
weer dezelfde grietman van Franekeradeel bovenaan. Wij lezen: 
„holdende op Jr. Hessele Raes de Vervou ende Juffr. Sjouck van 
Ockinga (zij schijnt de vrouw van de grietman te zijn) de somma 
van twee duysent caroli gulden de dato den 7den Juny 1615 
waarop de interessen zijn betaelt tot den len May 1617". De 
jonker is dus nog zes jaar achter met het betalen van r e n t e . . . . 

Hierna volgt: „noch een oblig. op Vervou ende Ockinga van 
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1000 ggl." Hier zijn het goudguldens ( = 1,4 car. gl.) en ditmaal is 
de titulatuur achterwege gelaten, al schijnt van dit bedrag (van 
dezelfde datum als het vorige) de helft afgelost te zijn. Dan 
blijft er toch nog een schuld van 2700 car. gl. over en, als wij 
dan nog denken aan de 1337 en de 363 car. gl. in het boek, dan 
blijft er nog een aardig kapitaaltje te vorderen — vooral als we 
daarbij bedenken, dat één gulden destijds heel wat meer be
tekende dan in de tegenwoordige tijd. 

Dit bedrag is ook hoger dan het bedrag bij het boelgoed uit 
de winkelgoederen gemaakt. Weliswaar is dit laatste niet zo ge
makkelijk te bepalen, maar het ligt zeker niet boven de 4000 car. gl. 

De weduwe winkelierse schijnt wel op goede voet te hebben 
gestaan met de adel, wat ook al blijkt uit het bovengenoemde 
feit, dat zij een jonker tot „vertrouwde vriend" had. Wij zullen 
ons discreet onthouden van speculaties ten aanzien van de hoe
danigheden van de weduwe Werstins, maar we willen tenslotte 
wel even vermelden, dat het totale bedrag van de uitschulden 
2378-11-12 gl. is, waarvan de helft in Amsterdam staat. Waar
schijnlijk wonen daar de voornaamste leveranciers der goederen. 

II 

Wij zullen na dit voorbeeld uit de stad een dorpswinkel be
schouwen en wel een manufatuurwinkel te Kollum. 

Kollum heeft ook wel iets van een stadje, maar het is geen 
Franeker en een belangrijk verschil met die stad is hierin gelegen, 
dat wij te Kollum weinig van een adel merken, terwijl in 
Franeker en omstreken vrij veel adel zijn woonstee heeft. 

In Kollum dan vinden wij in 1629 een inventaris, die ons wel 
iets zegt. Wij lezen daar: 

„Inventarisatie ende beschrijvinghe gedaen ende genomen bij 
dr. Hayo van Rinia grytman van Collant ende dat nyeue Cruys-
landt ten versoecke v a n . . . . tsaemen erfgenamen van W.Dyeuer 
Geerts dr. haer moeder ende respectieve beste moeder ende dat 
van den sterfhuyse ende goederen bij gemelte Dyeuer metten 
doot ontruymet ende nagelaten" (28 may 1629). 

Deze goederen worden aangegeven door Popcke Wadman zn.; 

„de gemelte Dyeuer Geerts gewesene echteman in wiens be-
waringe de goederen dus lange zijn geweest". Eerst komt het 
huis: „het erffhuys met noch zeeckere eiggene huysinge staende 
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ende gelegen binnen Collum opt oest van de pyepe op 't suyd 
van de straete, hebbende de vorn. beyde huysingen als aen mal-
canderen gelegen zijnde Trijn Eeucke drs. huysinge ten westen 
en Jacob Arents ten oesten ten naesten". Het is dus een dubbel 
huis. 

Dan wordt er ook nog 16 pondematen land genoemd en daarna 
komt de inboedel. Er blijkt naast de kledergoederen ook nog al 
wat graan te zijn; in die tijd werd dikwijls tegelijk in zeer ver
schillende goederen handel gedreven. Dit graan wordt geschat 
op 1477 gl. 

Vervolgens komen de manufacturen uit de winkel. Van de lap
pen wordt de lengte en de prijs opgegeven. Wij noemen b.v.: 
„103 ellen bay soe swart als rood de ellen 28 st, maeckt 144-4-0 
en 98 ellen wit bay ende platsen d'ellenlO st 8 p. maeckt 51-9-0". 
In totaal wordt het 1515-6-8 gl. 

Aan geld is er 2051-18-0 gl. 
Dan komen de inschulden, welke voor ons vooral van belang 

zijn. In afwijking van de regel wordt hier begonnen met de 
„obligaties ende instrumenten", maar meest staat er dan bij, dat 
het al betaald is, b.v.: „Roeloff Luues bryeff bedraecht 500 gg 
bet.", of „Marten Tadema tot Suyerhuysen bedraecht 100 gg" 
met „bet." ervoor. 

De schuld wordt hier dus in goudguldens aangegeven. Er zijn 
46 posten, waarvan de grootste 572 gg. is. Adellijke personen zijn 
er waarschijnlijk niet bij. Hierna komen de boekschulden, welke 
gerangschikt zijn naar de woonplaats van de schuldenaars. 

Het begint met de schulden onder de „tijtel" van Kollum. 
Maar de betrokken personen wonen toch niet alle in Kollum; er 
zijn er bij van Engwierum, Westergeest en zelfs van Amsterdam. 

Als voorbeeld geven wij: „Jantje Jacobs schipper is schuldich 
70-10-0 en Fop Claes wijnheer is schuldich 37-13-0 c.g." In tegen
stelling met de obligaties worden nu de schulden in caroli guldens 
uitgedrukt. Onder Kollum staan in het geheel op 12 bladzijden 
281 posten. Tot de grootste behoren die van: 

Arien Idses te Amsterdam . . . 740-0-0 c. g. 
Jan Wyges 734-5-0 c. g. 
Freerck Eeuwes 368-0-0 c. g. 
Wopke Douues 613-0-0 c. g. 
Doitze Brouwer 301-0-0 c. g. 



159 

Waarschijnlijk houdt de post te Amsterdam verband met de 
graanuitvoer naar Holland. 

De nog onbetaalde schulden bedragen in het geheel 3910 c. g., 
maar bovendien moeten wij rekening houden met de „onwisse 
posten", welke in totaal 1513 c.g. bedragen. 

Op Kollum volgt de „titel" van Burum. Hieronder worden 56 
posten genoemd, waarvan in totaal 833 c.g. onbetaald is en boven
dien nog 255 c.g. als „onwis" te beschouwen valt. Hierna komt 
Augustinusga met 84 posten, waarvan 1500 c.g. onbetaald is en 
339 c.g. onzeker. In Gerkesklooster vinden wij 102 posten, waar
onder één van 273-3-4 c.g. Hierbij staat echter: „solvit" — hij is 
dus betaald. Maar onbetaald is hier gebleven 1098-10-6. 

Onder de titel van Gerkesklooster worden ook Lutke-
gast, Grootegast, Doezum en Sebaldeburen genoemd. Deze 
winkel had dus ook klanten in de provincie Groningen. Daarna 
komen nog Buitenpost met 75 posten en „Swaegh" (Kollumer-
zwaag) met 94 posten. 

Wij zien uit deze dingen, dat men ook buiten de steden niet 
bevreesd was flinke schulden te maken, als de winkels wilden 
borgen en voorts, dat gewone lieden in dezen navenant weinig 
bij de adellijken achterbleven. Over de uitschulden van de Kol-
lumer winkel worden maar onvolledige mededelingen gedaan, 
zoals: „eenyge personen in Amstelradam ende alhyr in de grie-
tenie compt uuytten sterffhuyse 4337-6-0". Dan wordt er nog ge
noemd een Hans van der Voort, die 3277-4-8 te vorderen heeft 
en een Adriaen de Ploe tot Leyden, die nog zit te wachten op 
1239-4-4 gl. Dit zijn de belangrijkste bedragen. 

Dat het maken van schulden in deze streken niet zulk een 
zeldzaam verschijnsel was, blijkt ook nog uit een andere inven
taris van een winkel te Kollum in 1636, waarin we I6J/2 blad
zijden met boekschulden vinden en uit een inventaris te Wester
geest, waarin 36 bladzijden met inschulden voorkomen. Deze 
laatste is van 1638. 

Dit waren nu alle winkels met kleren en manufacturen, maar 
het is opvallend, dat ook bij de herbergiers nog al dikwijls de 
verteringen onbetaald worden gelaten. Wij geven een enkel voor
beeld uit Wommels van 18 Juli 1608, waar we in de inventaris 
lezen: 

„Tiette Meines mederechter ende Trijn syn wijff schulden van 
verteringe en anders 86 L. ½ st. en hebben costen 5 L. 5 st. van 
een sierkebanck. 
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Gatze Hopperts te Leeuwarden van verteringe 50 L. 
Heyn Jeltes Rijder onder de dragon. 130 L. 9 st. 
Douwe Ritzen 150 c.g. met enige jaren van interest. 
Weduwe en erffgenamen van Bude Ferckzn t'Oosterend van 

verteringe 96 goltg. 12 st. 4 penningen." En dan zijn er nog vele 
kleinere schulden. 

Ter vergelijking met deze bedragen zullen we ook nog enige 
andere getallen uit deze tijden opgeven. Het lijkt wel geschikt 
om daarvoor in de eerste plaats de prijzen van het vee te nemen. 

In een inventaris van 1636 vinden wij voor de prijs van 2 
koeien opgegeven de bedragen: 68, 54 en 52 g.gl, dat is gemid
deld per koe 29 g.gl. of 40 car. gl. 12 st. De koeien zullen per 
stal getaxeerd zijn. Volgens dezelfde inventaris is de prijs van 
2 nieuwe wagens 14 g.gl. en van 2 oude 8 g.gl. 

In een inventaris van 1653 vinden wij voor de 2 koeien van 
de eerste stal 68 g. gl., van de tweede 56 g. gl. en van de derde 
49 g. gl.; dat is per koe gemiddeld 28 g. gl. en 23 st. Tussen 
haakjes zij opgemerkt, dat het schijnt, dat men de beste koeien 
meest op de eerste of bovenste stal plaatste. Wij vinden hier nog 
voor de prijs van een paard 29 daelders of 43 c.g. 8st. De prijs 
van paarden werd altijd in daalders uitgedrukt. 

De weduwe en erfgenamen van Bude van Oosterend zullen 
dus, als ze drie koeien verkopen, met de opbrengst nog niet eens 
de schuld in de herberg te Wommels af kunnen doen. Maar bij 
de manufactuurwinkels zijn er schulden, die een behoorlijk be
slag vee vereisen om afgelost te worden 



MANL1USKLEAN YN GYSBERTS TUD 

Ds. J. J. KALMA 

It portret fan Gysbert Japiks, dat syn omke Matthys Harings 
flak nei it trouwen fan Gysbert en Sijke Salves yn 1637 skildere 
hat en dat op 'e trep nei de skilderijseale yn it Frysk Museum to 
Ljouwert hinget, is al faek bisjoen. Dr. D. Kalma sjocht der faeks 
mear yn as de measten, as er seit (Gysbert Japiks 1938, p. 189): 
„De mûle sprekt net fen wilskrêft, mar hja liket to glimkjen út 
hjarsels, biskieden en ynnimmend. Fen de eagen dêrfoaroer is 
wis det hja skrieme kinne, like goed as glimkje en strielje fen 
blidens." 

It portret jowt in op it earste gesicht net al to sterke manljus-
figuer fan 34 jier. Hij hat donker, koart hier en in lyts, ûnopfal-
lend burdtsje. De greate, wite kraech mei it gesicht dêr boppe 
dominearje. Der ûnder is it yn it ovael tsjuster. De foto yn 
Wurken, útjefte 1936, is moai dúdlik en al ûntbrekke de kleuren, 
bistudearring fan it byld is mei help fan dy foto mooglik. Wij 
leauwe n.L, dat it portret noch hwat mear en hwat oars seit as 
Kalma woe. Misskyn binne der sels in pear dingen op ôf to lezen, 
dy't ek foar it forstean fan de dichter fan bilang binne. 

Wij wize alderearst op de yndruk fan de figuer. Dy is swier-
der en breder as de measte oare figueren op skilderijen út dy tiid. 
De Hollânske skilders joegen de minsken ornaris wer, sa't de 
Frânske moade, dy't ek hjir folge waerd, har klaeid hie. It wam-
mes („wambuis"), dat Gysbert oan hat, docht, as wij de figueren 
forgelykje, sa't mefr. J. H. Derkinderen-Besier dy yn har boek 
„Spelevaart der mode" (A'dam, 1950) foar de perioade 1635-'55 
werjowt (o.w. p. 133f.), âlderwetsk oan. Dit kin fansels komme, 
mei't Matthys Harings in âlderwetsk skilder wie, mei foarleafde 
foar âlde kostúms, mar mear káns is der, dat Gysbert sa klaeid 
wie. Wij founen ditselde wammes op it skilderij fan Buwe fan 
Jeltinga, dat Piter Feddes yn 1615 makke hat (Fr. Mus., Ljouwert). 
Fryslân komt hwat de moade oangiet hyltiten in bytsje efterop. 
Foar de boargerij, der't Gysbert ta bihearde, hâldt dat misskyn 
noch mear as foar de adel, dy't mear reizge en konnektys yn 
oare streken hie. 

De klaeijing, sa't wij dy hjir foar eagen krije, is lykwols âld en 
nij trochinoar. Aid binne de frij brede skouders mei de skouder-
kleppen, dy't út in garnearring mei „passeminten" bisteane. Dy 
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skouderkleppen dogge tinken oan de 16de ieuske, Spaenske 
moade mei „bragoenen", opsteande en opfolde stikken. Nijer-
wetsk binne de skean delrinnende skouders, der't de platte 
kraech bijheart. Wij küine op it byld net sjen, hwer't de swarte 
mouwen krekt bij hearre. It soe wêze kinne, dat dy bij it eigentlike 
wammes hearre, dat dan net to sjen is en dat Gysbert dêr oer 
hinne yn deselde kleur in „rock" droegen hat, dy't mei in great 
tal lytse knoopkes ticht dien waerd. Yn de ynvintaris, dy't bij it 
forstjerren fan de dichter opmakke is (Kalma o.w., pp. 221—235) 
fine wij: „een pack" (wammes en broek), „een rock met een 
broeck" (mooglik in boppewammes en broek) en in „wambaijs" 
(misskyn ûnderwammes). Ek hearre wij fan „een pack met een 
roctien" en fan „een swart laken innosent (tige koart wammes, 
der't it himd ûnderoan to sjen wie; kaem ca. 1650 yn 'e moade) 
met ende (!) broeck". Wij hawwe dus kar út, al wolle wij der op 
wize, dat it portret fan Buwe fan Jeltinga fan 1615, dat mear 
sjen lit en de riem, lykas yn de earste decennia fan de ieu wenst 
wie, frij leech om de mul hat, de yndruk jowt, dat wij hjir in 
wammes foar ús hawwe. 

Wij wize der ek op, dat de nammen net oeral gelyk binne. 
Alde nammen bliuwe op it iene plak folie langer biwarre as op 
it oare en de nammen wienen yn Fryslân faeks oars as yn Hol-
lân. Dr. D. Kalma forûntskuldiget him heal, dat er de ynvintaris 
fan Gysbert Japiks ôfprintet, mar wij hawwe oanstriid om de 
winsk út to sprekken, dat der hwat langer hwat mear lysten printe 
en de nammen, dy't dêr yn forkomme, systematysk sammele wurde. 
Sa allinne is it âlde kostúm, der't dr. Fr. van Thienen en mefr. 
Derkinderen sokke nijsgjirrige dingen oer sein hawwe, ek foar 
Fryslân better bikend to meitsjen. Wij hawwe hjir net dy rike 
skilderkunst hawn dy't Hollân hie, der is tominsten lang sa folie 
net biwarre. Wij sille dêrom foaral ek de skreaune boarnen acht-
slaen moatte. 

It deeglik swarte kostúm, dat Gysbert draecht, seit lykwols 
noch mear. It hat noch neat fan it opsetlik achteleaze, dat yn 
dy dagen faek foarkomt. De knoopkes binne aüegearre ticht en 
wij sjogge neat fan it himd, dat men doe graech in bytsje sjen 
liet. De mouwen hawwe de naed net iepen om de lange himds-
mouwen dêrtroch skimerje to litten. It iennichste nijerwetske is 
de tige brede, platte kraech. Buwe fan Jeltinga hat noch in ploai-
kraech. Der paste it koarte hier fan de 16de ieu en de earste 
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decennia fan de 17de tige goed bij. Tusken 1620 en '40 komt lyk-
wols tagelyk mei de gewoante om it hier lang to dragen, de platte 
kraech op. Gysbert docht dus oan 'e iene kant oan 'e moade mei, 
mar tinkt der, nei't liket, net oan, dat syn platte kraech lang hier 
foreaske. Dertroch lykje op it byld syn skouders to leech. It lytse 
sikje is ek âlderwetsk. Doe't it lange hier opkaem waerd in smel 
snorke moade mei in biwyske fan in sikje ûnder de ûnderlippe. 

De kraech, dy't Gysbert draecht, en dy't wij yn de ynventaris 
ûnder de namme „bef" werom fine (34 binne der), is breed, mar 
hat mar in smelle rânne fan kant. Al to útwrydsk wie ús dichter 
dus ek wer net. Om de einen fan de mouwen sille ek smelle „pon-
jetten" („poveretten") sitten hawwe, lykas op it byld fan Buwe fan 
Jeltinga. Yn Gysberts tiid wienen dy oars al frij lang. Dat it wam-
mes op 'e rêch „trochhakkele" wie, d.w.s. mei iepeningen, der't 
it himd troch to sjen foei, leauwe wij net. Dat paste net bij dit 
stimmige, hast . . . . menniste kostúm. 

It is yn dit forbân goed oan J. J. Starters Menniste Vryagie to 
tinken, der't de frijer yn kriget to hearen, dat syn hier to lang is, 
syn kragen to wyld, syn „pouvretten" to great, it stisel, dat dêrta 
brûkt wie, to blau, de broek to wiid en it wammes to nau, de 
hoasbannen to lang en dat der roazen op 'e skuon wienen. Oan 
de easken, dy't hjir steld binne, sil Gysbert foldien hawwe. Ek 
hij koe sizze „Myn mantel was gantsch slecht en swart, mijn hayr 
gekort, mijn witgesteven kraegh so plat gelijck een bort". 

Stisel wie oars net yn tel bij de mennisten. To Loppersum 
hienen hja û.o. fêststeld: „Dat een Christen behoort geen strijck-
isers of gleijsteen op de cragen of hemden te gebruicken" (Blau-
pot ten Cate — Geschiedenis der Doopsgezinden in Friesland 
1839, p. 307), mar it wie dúdlik, dat de kragen sa allinne goed 
bliuwe koenen. Gysbert wie ek net mennist, hwant hij hie flak 
ûnder de kraech oan 'e ein fan it strikje, der't de kraech mei fêst 
set wie, in „akertje". Dy „akertjes" komme ek yn de ynvintaris 
foar („een weijnich ackers"). It wienen almeast lytse, kunstich 
biwurke dinkjes yn 'e foarm fan in ikel, ek wol mei kraeltsjes en 
hwat goud en sulvertried of platte stikjes kant of borduersel 
(houppes, Quasten, tasseled bandstrings). Sokke wrâldske dingen 
hie in goed mennist net. Starters frijer seit nei syn „bikearing": 
„Op al mijn kleeren sat niet een uytwendigh koordje". 

It portret fan Gysbert lit in deftich grifformeard skoalmaster-
foarsjonger sjen, dy't yn 'e striid tusken de dûmnys en gemeente-
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leden oer it lange hier (1640f.) oan 'e kant fan de Dordtske 
dûmny Jacobus Borstius stien hawwe sil. Borstius c.s. hellen út 
1 Kor. 1 1 : 14 en Iepenb. 9 : 8 it biwiis, dat de man koart holle-
hier en in lang burd drage moast. Hwat Gysbert om 'e kin hat 
kin mar kwalik de namme burd drage, mar ek sa sil er to Bolswert 
as foarsjonger fungearje kind hawwe. 

Dat Gysbert hwat klean en sa oangiet oan 'e kant fan de lie
derade lju yn 'e tsjerke stien hat kiime wij dus út syn portret 
opmeitsje, ai witte wij, dat it uterlik net alles seit. Ek de ynvin-
taris bifettet lykwols gjin útwrydske, al to nijmoadderige dingen. 
Syn klean binne allegearre fan swart lekken of „say" (licht „ge
keperde" wollen stof). 

De broek, dy't bij it wammes fan it portret past sil nei alle 
gedachten in frij nauwe „pofbroek" west hawwe, dy't oant efkes 
ûnder de knibbel ta roun. Der sille wol swarte (mar wyt is ek 
mooglik) hoazzen bij droegen wêze mei net al to opfallende, 
swarte skuon, De „spiegaten" oan 'e side fan de skuon sille net to 
great west hawwe. Op 'e holle hat er in slappe filten hoed mei 
frij brede rânne droegen. Dy rânne stie fansels net to wyld 
omheech en de hoed waerd ek net skeef of achter op 'e holle 
droegen. 

Wij meije oannimme, dat Gysbert syn opfetting oer de klean 
ek yn syn wurk werom to finen is en troch Haytse-Yem werjown 
wurdt. Alles hat de minske fan God krige, mar om it goed to 
brûken. It al to útlittene, it opgean yn de dingen fan dit ierdske 
libben doocht net. Dat forkearde is likefolîe yn 'e stèd as op it 
lân to sjen. Jolle-Miich is iensidich. Der klinkt ús yn Haytse-Yem 
syn wurden hwat tomjitte fan hwat E. Troeltsch neamd hat „die 
innerweltliche Askese". 

Underwiles jowt dit petear tusken Nyschierige Jolle en Haytse-
Yem (Wurken 1936, pp. 47—53) in lytse spegel fan hwat ca 1650 
yn Fryslân de stêds- en doarpsmoade wie. Wij sjogge, dat de 
greate kragen noch foarkomme, like goed as de „feal forwielne 
Tabert" (r. 22, 33). Faeks moatte wij ús foarstelle, dat op 'e wein 
in stêdsfemylje to sjen fait, dy't in dei út riden is. Misskyn is it 
wol in Ljouwerter advokaet fan it Hôf fan Fryslân mei syn bern 
en bernsbern. Elke generaesje hie syn eigen moade en hâldde dêr 
oan fêst. Op femyljeportretten is dit soms tige goed to sjen. Ek 
op dizze wein sit efter de master ( = advokaet) mei syn greate 
kraech ien fan de jonge generaesje, „dy dolle", dy't „iz trog-



Pit er FedcU's: portret fan Buwe van Jeltinga (1615) yn it Frysk Museum. 
Fgl. o?r hira it artikel fan Mr. H. Tj. Obreen yn It Beaken XVI, 1954, 156-159. 
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hackle oer al syn klean". De 16de ieuske moade fan de „Lands-
knechte", dy't klean hienen, dêr't oeral (op de mouwen, foar en 
efter) it kleurige himd troch hinne slomere, kaem nei 1630 yn oare 
foarm út Frankryk wei wer op. De opstannige eallju yn Richelieu 
syn tiid waerden tige oan bannen lein, mar woenen har dochs 
uterje. Dat barde û.o. mei't hja yn 'e klean in stik achteleazens 
en soargeleazens kultivearren. De hoazzen op har skilderijen sitte 
op 'e slomp, fan de lange jachtlearzens sit ien omheech, wylst 
de oare delslein is, it wammes stiet heal iepen. De „troghackle" 
klean hearre der ek bij. 

Ek oer de frouljusmoade hearre wij hjir in pear dingen: frou-
ljushuodden komme net foar. It binne almeast mûtskes mei in 
bulte kant („spealdwirck") dy't droegen wurde, mar ek docht men 
it dêr sûnder en dan stiet it hier wyld út in oar. Oan de klean 
wie soms in „sijden slinger" to sjen, dy't fansels yn 'e wyn hin en 
wer fladdere. „Strijppen, fraenjen" wie men dochs rij mei, sawol 
bij de mânlju as bij de froulju. Kant, „klear naeleas pronck", „in 
wob om hals in hannen" waerd tige folie brûkt. De greate luxe
kragen waerden troch „portefrazen", in ûnderstel fan metael, ek 
wol sulver, yn it fetsoen halden. De „ponjetten" oan de polsen 
rounen soms oan 'e earmtakken ta. 

Mar wie it op 'e doarpen, bijnammen bij de jongerein (r. 66—76) 
oars? De jonges hienen it wammes iepen, sadat hja mei it moaije 
himd, dêr't „blomme-en beamke-letters" op to sjen wienen (tink 
oan ús âlde letterlapen) pronkje koenen. Ek har „waempis" wie 
„gat oon gat trog-pricke". Hja droegen de wide broek, de broek 
mei iepen pipen, dy't om it midden fan de 17de ieu moade waerd. 
Op de naden en ûnderoan wie dy broek mei moaije, kleurige linten 
forsierd. Der hongen oan 'e sydkanten strikken oan. Hja hienen 
oer it wammes in moaije riem, dêr't ek de broek oan fêst siet. Hja 
droegen al lang hier „giel az waegs", dat oer 'e earen hong. 

Wis, de moaije kragen en ponjetten hie de doarpsjeugd net, 
de klean wienen ek net fan de djûrste stof. Mar Gysbert hat ge-
lyk: Sawol yn 'e stêd as op it doarp is der in forgean „ijn Wrâdsche 
tjienst" (r. 163), men „klieut de miette oer" (r. 107). Wij hienen 
ek yn Fryslân de gouden ieu en de grifformearde skoalmaster-
dichter sjocht it swurk driuwen. Foar himsels wienen klean 
bijsaek. Hij woe „yer en let ney de' Hijmmel trachtje in, om't 
Yvigh 't yerdsch' forachtje". 



DE VOORMALIGE ADMIRALITEITSBEHUIZINGEN TE DOKKUM 

W. H. KEIKES 

Aan levendigheid heeft de oude binnenhaven van Dokkum, ge
legen bij de Diepswal, belangrijk ingeboet; als een grotesk bassin 
ligt het brede water in de oude stad, zonder direct aan
wijsbare functie of het moest zijn ter verfraaiing van het steden-
lijk aanzien.Vanzelfsprekend is ook dit laatste van de allergrootste 
betekenis maar er zijn toch momenten dat men zou terugver
langen naar de tijd, dat het havenbekken was gestoffeerd met 
grote en kleine schepen, dat er langs de kade een komen en gaan 
was van wagens en dat er op de nabij gelegen scheepswerf een 
overvloed aan werk lag te wachten 

De „Aenwijsinge der Stat van Dockum", in 1616 door de be
kende kaartmaker Nicolaus Geilekerckius (Nicolaas Geilkerck) 
als beknopte toelichting op zijn fraaie gedetailleerde stadsplatte
grond gegeven, bevat reeds de gedeeltelijke verklaring voor de 
bedrijvigheid, die men in het begin van de zeventiende eeuw rond 
de Haven (tegenwoordig: Groot Diep) aantrof. Want „op het 
dieps wal" stond om te beginnen het „Collegie vander Admij-
raliteit" (op de kaart gemerkt met G), en vervolgens, even 
verderop, het „Equipagehuis der Admijraliteit" (gemerkt H). 
Aan de overzijde van het water zien wij dan nog de „Braubanck 
met het Timmerwerf" afgebeeld. 

Ook zonder dat Dokkum zetel van het Friese Admiraliteits
college was geworden zou er de nodige bedrijvigheid rond de 
haven zijn geweest, doch het behoeft geen betoog dat de vesti
ging van de Admiraliteit een forse injectie heeft betekend. 

Spijtig voor Dokkum bleek deze uitverkiezing slechts een zeer 
kortstondig succes op te leveren. De Dokkumer periode van de 
Friese Admiraliteit is vervuld van groeiende kritiek en ergernis 
over een onmiskenbaar slap beleid, te geringe activiteiten en 
bovenal over de steeds duidelijker aan de dag tredende onvol
doende accomodatie in de stad waarop men het oog had laten 
vallen. Van de zeer onbevredigende gang van zaken is Dokkum 
min of meer het slachtoffer geworden. Toen van hogerhand 
gaarne medewerking was verleend om het College binnen de 
stedelijke wallen te krijgen kon nog moeilijk worden voorzien 
dat het maar voor een halve eeuw zou zijn . . . . 

Sommige industrievestigingen dragen de kiem in zich van de 
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toekomstige mislukking; zo verging het in zekere zin ook de 
Friese Admiraliteit toen zij Dokkum als plaats van vestiging koos. 
Immers, de neergaande lijn van Dokkum als zeehaven viel 
onmogelijk meer om te buigen. Er is een hemelsbreed verschil 
tussen de manier waarop onlangs het pittoreske maar toch al 
verre van levende Veere ineens zeehaven-af werd en de eigen 
vloot voor de laatste maal zag uitzwermen om een nieuwe thuis
haven op te zoeken en de wijze waarop het oude Dokkum functie 
en karakter van zeehaven teloor zag g a a n . . . . Hier was nl. sprake 
van een op het oog nauwelijks merkbaar doch daarom niet min
der ernstig ziekteproces. Want wat is er voor een havenstad erger 
denkbaar dan dat haar hoofdtoegangsweg over het water onher
roepelijk gaat verzanden. Dat de dagen van Dokkum als haven
stad van enige importantie waren geteld heeft men zich tegen het 
einde van de 16de eeuw misschien nog niet zo gemakkelijk kun
nen realiseren; dat haar ligging uit geografisch oogpunt gezien 
ook duidelijk minder gunstig was had men evenwel veel zwaar
der moeten laten wegen. Haagsma, die een aantal oorzaken 
opsomt, die hebben geleid tot het falen van de Friesche Admira
liteit in de eerste halve eeuw van haar bestaan, legt dan ook op 
de ongunstige ligging van Dokkum een zwaar accent1: „De zee
macht der Admiraliteyt van Vrieslandt, hoewel zich in de laatste 
jaren eenigzins ontwikkeld hebbende, was toch, tot het uitbreken 
van den Tweeden Engelschen oorlog, bij die van andere collegiën 
vergeleken, vrij onbeduidend gebleven. Verschillende oorzaken 
hadden daartoe samengewerkt en, al mogen de groote geldnood 
en de zware schuldenlast, waaronder zij bijna aanhoudend ge
bukt ging en die voor 1648, mede een gevolg waren van de kost
bare krijgstoerustingen te lande, daarvan als de voornaamste 
worden aangemerkt, ook de ongunstige ligging van Dockum, 
alwaar zij, nagenoeg de eerste halve eeuw van haar bestaan, ge
zeteld was en de moeilijkheid om van daar uit oorlogschepen uit 
te rusten en in zee te brengen en eindelijk de verwarring, die in 
haar bestuur heerschte, hebben daartoe het hunne bijgedragen".. 

Het „niet wel gelegen zynde" van Dokkum is in alle toon
aarden bezongen. De Tegenwoordige Staat2 blijft niet achter; zij 
vermeldt dat als gevolg van die ongelukkige situering van de stad 

1 S. Haagsma, Eenige bladzijden uit Friesland's zeegeschiedenis; I, Een en ander over 
Friesland's Zeewezen vóór 1665, in: De Vrije Fries, dl. 18 (1895), p. 305-418 . 
2 Tegenwooordige Staat der Vereenigde Nederlanden, dl. XV, 1ste stuk (Friesland), 
Amsterdam 1786, p. 13 -15 . 
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„het Kollegie dus, naar evenredigheid, met de overige Kollegien 
ter Admiraliteit deezer Landen, ten gemeenen beste, niet konnende 
medewerken, verviel het zelve meer en meer tot werkeloosheid, 
en deszelfs middelen geraakten eindelijk zo zeer in verval, dat 
het, in den jaare 1642, ten naasten by onvermogende was en groot 
gevaar liep van niet langer te konnen bestaan." 

Hoewel er dus geen twijfel over behoeft te bestaan, dat een ver
haal over de Friese Admiraliteit tijdens haar vestiging te Dokkum 
in mineur moet worden gesteld, er is evenmin aanleiding om het 
zo voor te stellen alsof alles na de overplaatsing naar Harlingen 
onmiddellijk zoveel beter ging. Er was wel van vooruitgang sprake, 
maar de hoge top van roem en luister, die de schrijver in de Teg. 
Staat in de 18de eeuw meende te bespeuren, is waarschijnlijk nooit 
in werkelijkheid bereikt. Hoogstens kan men zeggen, dat het 
individuele optreden van een reeks Friese zeehelden de reputatie 
van de Friese Admiraliteit in de loop van de Gouden Eeuw een 
stevige stoot in opwaartse richting heeft gegeven. 

De eerste stap om te komen tot een afzonderlijk Admiraliteits
college in Friesland werd gezet in 1592, voortspruitend uit een 
initiatief van de Staten van dit gewest uit ongenoegen over de 
sedert 1586 bestaande situatie. In dat jaar had Leicester een drie
tal Admiraliteitscolleges doen oprichten, nl. van Noord-Holland, 
waaronder ook Friesland ressorteerde, van Zuid-Holland en van 
Zeeland. Vervolgens benoemden de Staten-Generaal in 1588 
Maurits tot Admiraal-Generaal der Unie en stelden tevens een 
college van superintendentie voor de marine in, waarin ook 
Friezen zitting kregen. 

Toen de pogingen van de Friese gecommitteerden ter Genera-
liteit om een eigen college te krijgen niet slaagden, besloten de 
Staten op 6 maart 1596 voorlopig voor een jaar een College op te 
richten, waartoe ook Stad en Lande kon toetreden en dat uit 
vier raden en een secretaris zou bestaan. Als plaats van vestiging 
voor dit College werd Dokkum aangewezen3. 

In 1597 — het jaar waarin de Staten-Generaal het admiraliteits
wezen reorganiseerden en het besluit namen dat er vijf Admirali
teitscolleges zouden zijn, waaronder het Friese, nu dus tot Gene-
raliteitscollege verheven — en wel met ingang van Allerheiligen 

3 C. J. Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland tijdens de Republiek, diss. Assen 
1934, p. 55 -56 . 
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is het Admiraliteitscollege ook metterdaad te Dokkum gehuisvest 
zoals uit het stedelijk register van betalingsordonnanties4 valt op 
te maken. 

De magistraat van Dokkum belastte zich om een jaarlijkse huur 
ten bedrage van 172 caroligulden tien stuivers te voldoen opdat 
de raden ter Admiraliteit de beschikking zouden kunnen krijgen 
over het Blauhuis. Deze naam geeft gemakkelijk aanleiding tot 
verwarring; immers, onder het Blauhuis wordt in Dokkum over 
het algemeen het „Blauhuis bi den Zijl" verstaan. In het eerder 
genoemde register van betalingsordonnanties komt deze aandui
ding dan ook verschillende malen voor, terwijl soms, kennelijk 
ter verduidelijking, wordt gesproken van „het blaeu Mockema 
huis byden SijH" (fol. 636). Het Blauhuis van de Admiraliteit lag 
evenwel aan de Diepswal en werd naderhand — na de uitbreiding 
van het complex — als Oude College aangemerkt. In de 17de en 
18de eeuw geraakte de naam Blauhuis voor de residentie van de 
Friese Admiraliteit in onbruik; zij duikt echter nog op in een 
akte van verkoop uit het jaar 1646. (bijlage 2). 

Om de zaak zo mogelijk nog ingewikkelder te maken, had ook 
het door de Admiraliteit betrokken Blauhuis een relatie met het 
geslacht Mockema. Het was nl. Botte Mockema, die in 1556 dit 
vrij monumentale gebouw, dat voorzien was van een slanke toren, 
had doen opmetselen5. De verstandhouding tussen de magistraat 
van Dokkum en de heren van de Admiraliteit bleek goed te zijn. 
Laatstgenoemden werden tenminste verschillende malen „ten 
gaste genodicht". De onderlinge betrekkingen werden in 1610 
waarschijnlijk zelfs nog verbeterd toen de Admiraliteit de be
taling van de huur overnam. Het was de stad wel een anker „rinse 
wijn" waard om te laten schenken op „een collatie met den Raden 
ter Admiraliteyt geholden, als d'voorss. Raden ter Admiraliteyt den 
Magistraet vande hure vande collegie jaerlijx ontslagen ende op 
hun hadden genomen te betalen" 6 

Een dergelijke verlichting van haar vaste geldelijke lasten 
kwam de magistraat bijzonder goed gelegen, daar zij nog ten 
zeerste in beslag werd genomen door de financieële afwikkeling 
van de raadhuisbouw. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het Col-

4 H. T. Obreen, Dokkum, inventaris der archieven, Dokkum 1959, inv. no. 204, fol. 406. 
5 Hs,— Hesman, Gemeentebibliotheek Dokkum. 
„1556 heeft Botte Mockema hier een huis geboud hetwelke naederhand de Admiraeliteit 
voor een vergaederplaets of Collegie gediend heeft en daerom Oude Collegie genoemd 
wierde". 
6 Inv. no. 204, fol. 723. 
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lege ter Admiraliteit in Friesland omstreeks 1615 het Oude Col
lege in eigendom overgenomen, (vgl. bijlage 1). Helaas is het 
Oude College uit het Dokkumer stadsbeeld verdwenen. Volgens 
Hesman werd dit gebouw reeds in het jaar 1684 geamoveerd: 
„1684 Den XI Meij wierde het oude Collegie (zijnde Mockema-
huis Anno 1556 geboud) met sijn toorentje geheel afgebrooken 
en tot een tuin gemaekt"7. 

Wellicht moet het aan deze vroegtijdige afbraak worden ge
weten, dat het bestaan van dit gebouw en het daarnaast gelegen 
brede pand, waarover wij nog nader zullen spreken, volkomen in 
het vergeetboek geraakte. Men doet het dikwijls voorkomen alsof 
de Friese Admiraliteit van het begin af aan slechts in het nu nog 
aanwezige voormalige Zeekantoor haar domicilie had gekozen. 
Zo ook Hallema8, die uitvoerig schreef over de verplaatsing van 
het Fries Admiraliteitscollege. Over de aanvankelijke vestiging 
te Doklcum vermeldde deze: . . . . " terwijl voor de zetel der ver
gadering, pakhuis en arsenaal, te Dokkum een gebouw werd 
bestemd, dat thans in een geheel landelijke omgeving nòg onder 
de naam van het oude Zeekantoor bekend is." 

Toegegeven moet worden dat pogingen tot recontructie van 
de situatie gedurende de eerste helft van de 17de eeuw sterk 
worden bemoeilijkt doordat de aan de Diepswal gelegen hoofd
gebouwen respektievelijk in 1684 en 1801/02 werden afgebroken 
en de admiraliteitsarchieven door brand verloren gingen9. 

Toch laten de zeer schaarse bronnen met hun veelal uiterst 
spaarzame aanwijzingen toe, dat wij in grote trekken de voor
malige admiraliteitsbehuizingen kunnen schetsen. Wij moeten 
ons de gang van zaken sedert 1597 als volgt voorstellen. 

Allereerst werd het Blauhuis, later aangeduid als Oude College, 
in gebruik genomen en vervolgens een aan de oostelijke zijde be
lendend breed pand. Dit gebouw en het Oude College vinden 
we terug op de kaarten van Geilkerck (1616) en Bleau (ca. 1648). 
De tekening door Stellingwerf in 1724 vervaardigd10 met het 
onderschrift „het Admiralitijts Hof te Dokkum" toont ons het vrij 

7 Hs,— Hesman, a.w. 
8 A. Hallema, Verplaatsing van het Friese Admiraliteits-College van Dokkum naar 
Harlingen, in: Marineblad jrg. 1952, p. 656-674. 
9 Zie voor de lotgevallen van de admiraliteitsarchieven in Friesland: De Rijksarchieven 
in Nederland, 's-Gravenhage 1953, p. 237. Slechts één bewaard gebleven resolutieboek 
over het jaar 1599 bevindt zich in het Rijksarchief te Leeuwarden (familiearchief Van 
Reyma thoe Kingma, 6de afd. C 8). 
1 0 Aanwezig in de verzamelingen van het Fries Genootschap (Fries museum) te Leeu
warden. 
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brede front aan de Havenzijde. Afmeting en vormgeving (een 
groot dak met ter linkerzijde een iets lager gedeelte) komen nage
noeg overeen met de afbeelding, die wij op de zgn. kaart van 
Smedema (1788; bewaard ten stadhuize) bezitten. 

Nadat de zetel van de Admiraliteit in 1645 naar Harlingen was 
overgebracht ging dit pand het volgend jaar over in handen van 
Saecke Idsinga kapitein en kwartiermeester bij het regiment van 
kolonel van Aylva. In de koopakte (zie bijlage 2) wordt o.m. ver
meld, dat de bovenverdieping als „gevangenhuis" in gebruik was 
geweest. Er achter stonden blijkbaar nog twee loodsen, die mis
schien de kern vormen van het huidige bijgebouw naast het 
Nieuwe College. 

De situering valt uit de akte duidelijk te onderkennen: „heb
bende dese huisinge het Blauhuis ofte Collegiehuis in malcan-

deren beclempt ten wes-
" ' ten, welcke reparatiën die 

aldaer comen te vallen 
tot laste van beide huisen 
sal comen, het huis t' 
Nieu Collegie genaempt 
ende desselffs plaats ten 
noorden, het gemene diep 
ten suijden ende seecker 
gemene steeg doorgaan
de nade Oosterstraet ten 
oosten ten naesten". . . . 
Na 1684 kwam het huis 
aan de westzijde vrij te 
liggen, zodat men toen 
dus ook van de Diepswal 
af door de gaping in de 
straatwand (waar voor
dien het Blauhuis stond) 
een vrij zicht kreeg op de 
aan de binnenhof gelegen 
lange gevel van het in 
1618 opgetrokken Nieuwe 
College. Van het tijdelijk 

uit drie gebouwen bestaande complex waren er twee overge
bleven, in de vorm van een winkelhaak ten opzichte van elkaar. 

Fig. 1. 

Situatieschets van het voormalige Admiraliteits
complex (A: Oude College; B: hoekpand, waarin 

„gevangenhuis"; C: Nieuwe College inclusief 
bijgebouw). 
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Totdat ook het op de hoek van Diepswal en steeg gelegen pand 
in 1801 of 1802 werd afgebroken. 

Evenals het Oude College heeft ook het ernaast gelegen grote 
hoekpand geen zichtbare sporen achtergelaten; de herinnering 
eraan was volkomen vervaagd. Toch speelde zich hier na de ver
huizing van het Admiraliteitscollege nog een stuk plaatselijk 
kultureel leven af zoals een onderzoek in het gemeentearchief 
aantoonde. Blijkens de reëelkohieren11 was hier de Sociëteit 
„Musica laborum dulca lenimen" (Muziek is de zoete verzachtster 
van de arbeid) gevestigd. Voor een select publiek, bestaande uit 
leden van het Dokkumer regentenpatriciaat en andere notabelen 
werden er concerten gegeven. Een ledenlijst is bewaard gebleven 
en bevindt zich in de collectie van de oudheidkamer. 

Tijdens het Franse bewind kwam voor dit „kultureel centrum" 
het einde. In 1801 werd het gebouw aan een driemanschap ver
kocht: „Joachim van Vliet als geweesene secretaris van de zig 
gedissolveert hebbende sociteit onder de zinspreuk Musica 
laborum dulca lenimen en in die qualiteit als speciale last en 
procuratie hebbende van de noch aanwezige mede eigenaren 
verklaart publicq bij strijkgelt verkogt en in eigendom overge
dragen te hebben aan Ype Jans coopman, Carel Christiaan mr 
timmerman beijde woonagtig op Rinsmageest en Jan Andries oud 
executeur te Collum zekere huisinge cum annexis staande en ge-
leegen op de Diepswal binnen Dockum, bestaande in twee be
neden kamers, een regenwatersbak, boven een groot zaal, een 

ruime zoldering en verdere commoditeiten thans bij 
Harmen Tobias in gebruik tot den 12 May 1801 hebbende 
tot naastlegers ten oosten de Schoolsteeg, ten zuiden het Groot-
diep, ten westen Dr. J. L. Suiderbaan en ten noorden de Stads-
school. Aldus verkogt en overgedragen voor een zumma van 
vijff hondert vijff en negentig Car. gld. en vijff strs. Actum den 
17 maart 1801."12. 

Reeds het volgend jaar was alles met de grond gelijk gemaakt 
zoals blijkt uit een andere akte van overdracht dd. 16 dec. 1802 
waarbij de twee laatstgenoemde kopers uit de vorige koopakte 
aan de stad Dokkum in eigendom overdragen „zeker plek gronds, 
zynde een gedeelte van de grond waar te voren het concertzaal 
gestaan heeft, gelegen op de Diepswal binnen Dockum, zynde 

11 Inventaris der archieven Dokkum, no. 388. 
1 2 Rijksarchief in Friesland, rechterl. archief Dokkum CC 14, fol. 229. 
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het zelve reeds door eene staketting afgescheiden hebbende 
den steeg ten oosten, de Diepswal ten zuiden, de verkopers ten 
westen en de stad Dockum ten noorden. . . ,"1 3 . 

Vanzelfsprekend wordt in de beide hiervoor aangehaalde stuk
ken, wanneer bij de belendingen ten noorden gesproken wordt 
van respektievelijk de stadsschool en de stad Dokkum, steeds 
het aangrenzende achterliggende Nieuwe College bedoeld. Dat 
gebouw had nl. na aankoop door de stad in 1721 een bestemming 
gekregen als Latijnse- en Nederduitse school14. 

Sinds 1801/02 bestaat dus de brede en vrij diepe inham in de 
gevelwand van de Diepswal zoals wij die nu nog kennen. Na 
afbraak van „het concertzaal" is men nimmer meer tot nieuwbouw 
op de opengevallen plek overgegaan en is sindsdien derhalve ook 
de zuidelijke gevel van het Nieuwe College in het zicht gekomen. 

Het perceel grond, dat op 16 december 1802 door de stad werd 
aangekocht vinden wij terug in een deel met plattegrond-teke
ningen van gemeente-eigendommen, in 1843 vervaardigd door de 
stadsbouwmeester Johannes van Hout1 3 . Het is daar aangeduid 
als „de bleek", welke naam tevens wordt gebruikt voor de oude 
binnenhof van het Admiraliteitsgebouw. Men moet in het werk 
van Van Hout overigens niet de naam Admiraliteitsgebouw of 
Nieuwe College verwachten; zijn tekening met opmeting van 
dit gebouw komt voor onder no. 4: „De platte Grond van de 
Groote School". 

Na een lange periode als schoolgebouw gebruikt te zijn kreeg 
het huis van de Admiraliteit een geheel andere bestemming. In 
plaats van een dagelijks onderdak voor de jeugd werd het nu een 
tehuis voor minvermogende bejaarden. Als zodanig heeft het ge
ruime tijd dienst gedaan en het spreekt vanzelf dat de intensieve 
bewoning haar sporen op het interieur heeft achtergelaten. Tot 
kort voordat met de restauratie kon worden begonnen herbergde 
het gebouw nog een klokkenfabriek 

Directe gegevens betreffende de bouw van het Nieuwe College 
zijn tot dusver niet aangetroffen. Des te waardevoller is daarom 

13 Inventaris der archieven Dokkum, no. 165. 
14 Op 2 september van dat jaar hielden rector dr Petrus Savois en conrector ds Joh. 
Rooswinkel, de Duitse jongensmeester Korn. Bayens en de meisjesmeester Andries Dorema 
voor het eerst school in de vroegere behuizing van de Admiraliteit; totdien was de 
Latijnse school gevestigd in het oude raadhuis. (Zie G. A. Wumkes, Stads- en Dorps
kroniek, dl. I, p. 54 en 32.) 
15 Inventaris der archieven Dokkum, no. 1573. 
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een passage in een schrijven van de Staten van Stad en Lande 
aan hun afgevaardigden ter Admiraliteit te Dokkum, gedateerd 
1 augustus 1615 en in afschrift in een brievenboek bewaard 
gebleven16. 

Hieruit blijkt, dat in genoemd jaar de uitbreiding van het be
staande complex te Dokkum werd overwogen, zeer tegen de zin 
van de heren in Groningen. Zij wezen erop, dat in het verleden 
zelfs sprake was geweest van een bij toerbuurt vergaderen van 
het Admiraliteitscollege afwisselend te Dokkum en Groningen. 
Uit hun brief spreekt grote ergernis over de gang van zaken: . . . . , 
dewelcke ( = Staten van Friesland) so t' schynt t voorss. Col
legium aldaer tot Doccum niet alleene continueeren maer oock 
in meyninghe sijn (gelyck wy seeckerlick bericht worden) het 
selve Collegium (bedoeld wordt dus het Oude College of Blau-
huis) te kopen ende met nye timmeragie tot excessieve grote 
costen vande Lande te beswaren, daermede de van Vrieslandt 
genuchsaem te kennen geven, dat sy geensins gemeent syn t voorss. 
Collegium alhyr te transporteren". 

Het blijft bijzonder opmerkelijk, dat kort vóór en in 1618 het 
Blauhuis door de Admiraliteit in eigendom werd verworven en een 
belangrijke uitbreiding door nieuwbouw tot stand kwam, terwijl 
toch moet worden aangenomen, dat men reeds toen niet erg ge
lukkig was met destijds Dokkum als plaats van vestiging te heb
ben gekozen. Het is natuurlijk mogelijk, dat men juist in verband 
met groeiende weerstand in Groningen een snelle beslissing heeft 
geforceerd. 

In de reeks aan restauratie onderworpen historische monumen
ten in Friesland neemt het Admiraliteitsgebouw of Zeekantoor 
te Dokkum een geheel aparte plaats in, zowel naar uiterlijk als 
naar de bestemming, die het vroeger heeft gehad. 

Want van de grotere monumenten, die zo voor en na op zorg
vuldige wijze werden gerestaureerd, bestaat het merendeel uit 
middeleeuwse stads- en dorpskerken, enkele historische raadhui
zen en een aantal molens, terwijl in Leeuwarden het vroegere 
paleisje van Maria Louise van Hessen-Kassel in oude luister is 
teruggebracht. 

1 6 W. J. Formsma, Inventaris van de archieven der Staten van Stad en Lande (1594—1798), 
's-Gravenhage 1958, inv. no. 389. 
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Het grondig herstelde Admiraliteitsgebouw, zonder twijfel enig 
in zijn soort, en zoals hiervoor reeds eerder werd uiteengezet, des
tijds deel uitmakend van een groter complex, bleek de eraan ten 
koste gelegde grote sommen gelds en vele moeiten ten volle waard 
te zijn. Toegegeven moet worden, dat het exterieur van het ge
bouw eerder opvalt door eenvoud dan door overdadige ornamen
tiek. Behoudens de smaakvolle toepassing van banden, blokken 
en lijsten van zandsteen in de uit rode baksteen opgetrokken 
gevels — tezamen een afwisselend geheel vormend — is aan ver
siering niet zo bijster veel gedaan. Wel werd een fraaie toegangs
partij aan de binnenhof ontworpen, doch ook deze is niet van 
monumentale afmetingen. Het hoofdgebouw lag immers met het 
front naar de Diepswal gekeerd, zodat de ingang van de „nieuw
bouw" uit 1618, in zekere zin „in de schaduw" gelegen, ook 
in feite van secundaire betekenis was. Dat deze ingang na de 
later gevolgde afbraak van het grote pand aan de Diepswal nog 
eens tot hoofdingang zou worden gepromoveerd, was bij de bouw 
uiteraard niet te voorzien17. 

Het nu weer in oude glorie prijkende gebouw mag dan sober 
van uiterlijk zijn, het steekt door zijn forse afmetingen en vooral 
door het hoge dak met kop en schouders boven de omringende 
bebouwing uit, zodat men het ondanks de enigszins verscholen 
ligging reeds van verre herkent. Het inwendige ontleent zijn 
voornaamste aantrekkelijkheid aan de fraaie ruimtewerking van 
de zalen. Overigens biedt het interieur behalve enkele restanten 
van de originele zoldering geen aanknopingspunten meer met 
de toestand zoals deze in de 17de en 18de eeuw geweest moet 
zijn hetgeen ook wel blijkt uit de beknopte beschrijving in de 

17 Over een wapensteen boven deze toegang is destijds nogal het een en ander te 
doen geweest. In 1947 kwam men tot de ontdekking, dat het afgebeelde wapen niet 
in relief aanwezig was doch slechts een schildering op een volkomen vlakke ondergrond. 
De betrouwbaarheid van het geschilderde wapen werd door dr A. L. Heerma van Voss, 
de toenmalige rijksarchivaris, sterk in twijfel getrokken. Daar het originele in steen 
gehakte schild vermoedelijk in 1795 op radicale wijze is afgevlakt, tast men over de 
vroegere heraldische samenstelling van het wapen in het onzekere. Een admiraliteitswapen 
is alleen uit de 18de eeuwse bronnen overgeleverd, zodat dr Heerma van Voss heeft 
gepleit voor het blanco laten van het schild: „men bereikt dan een aesthetisch minder 
fraaie, doch historisch in elk geval te verdedigen oplossing", (schrijven van de rijks
archivaris aan de burgemeester van Dokkum, dd. 14 juli 1947, doss. —2.07.351). 
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voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis 
en kunst18. 

Herhaalde veranderingen in de bestemming en diverse interne 
verbouwingen lieten van de vroegere situatie weinig of niets over. 
Verwaarlozing deed de rest. Dat nu eindelijk na jarenlange voor
bereidingen19 aan het in het haveloze monument voortvretend ver
val een halt kon worden toegeroepen en een begin kon worden 
gemaakt met de ingrijpende restauratie en verbouwing van het 
inwendige was een reden tot grote voldoening voor allen, die de 
historische schoonheid van Dokkum ter harte gaat. 

Op 5 juni 1961 namen de herstelwerkzaamheden een aanvang. 
Allereerst moesten enkele later ingebrachte binnenwanden en 
andere obstakels worden gesloopt. Toen men het dak van het 
hoofd- en van het bijgebouw onder handen nam bleek, dat vrij
wel geheel nieuwe bekappingen moesten worden aangebracht. 
De in het gebouw aanwezige balklagen bleken hier en daar in 
veel slechter conditie te zijn, dan te voren was vermoed. Uiter
aard waren deze constructieve voorzieningen zeer tijdrovend. 
Buitenom werd het metselwerk met zorg hersteld; op plaatsen, 
waar vroeger slechte gedeelten met lelijke machinale steen waren 
ingeboet, kwam nu weer fraai gekleurde rode handvormsteen. 

De beide met de restauratie belastte architecten J. Zuidema en 
A. Baart jr., zagen zich bij het herstel van de zuidelijke gevel 
voor enkele bijzondere moeilijkheden geplaatst. Deze met afge
brokkelde en gescheurde pleister grotendeels bedekte wand bleek 

!S Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, dl. IX 
(Friesland), 's-Gravenhage 1930, p. 66: 
„Lange Oosterstraat, B. 40. Het ARMHUIS, voormalig Admiraliteitsgebouw (Zeekantoor), 
is een baksteenen gebouw (1618) met zandsteenen banden, blokken en lijsten, waarvan 
de geveltop over de middenpartij verdwenen is. Boven de vensters paanderbogen met 
zandsteenen kopjes als sluitstukken; aan het binnenplein de stoep met den ingang, 
geflankeerd door pilasters, met behakte zandsteenblokken versierd en gedekt door een 
hoofdgestel met fries (1618) en gebeeldhouwde bekroning met wapen van Friesland— 
Groningen boven gekruiste ankers, drie obelisken en leeuwenmasker. Achtentwintig knop-
ankers. Aan de straatzijde een poortje van bak- en bergsteen, geflankeerd door pilasters 
met maskers; sluitsteen met leeuwenkop. 
Inwendig: eiken balkenzoldering met geprofileerde sleutelstukken (XVIIa)." 
Zie ook: Kunstreisboek voor Nederland, Amsterdam 1960, p. 160—161. 
19 Tijdens deze periode (nl. in maart 1956) stootte men bij toevallige graafwerkzaam-
heden ten zuiden van het tegenwoordige Admiraliteitshuis op oude funderingsresten 
bestaande uit Friese moppen. De gevonden fragmenten, vrij gering van afmetingen, 
werden met de nodige gegevens in kaart gebracht. Men mag aannemen, dat het hier 
de grondslagen betrof van het naast het Oude College vóór het Nieuwe College gelegen 
pand (o.a. gevangenhuis van de Admiraliteit). Zie: tekening no. 1473, behorende bij 
schrijven dd. 24 maart 1956 van de direkteur van gemeentewerken aan B. en W. van 
Dokkum (doss. no. 2.07.351). 
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uit minder goede steen te zijn opgetrokken en vertoonde een 
onevenwichtige indeling. Sporen van de oorspronkelijke indeling 
of andere bouwkundige aanwijzingen waren niet te ontdekken. 
De historische ontwikkelingsgang van het vroegere gebouwen
complex, te voorschijn gekomen uit de archivalia en hiervoor 
uitvoerig behandeld, gaf aan de restaurateurs een verklaring 
voor de „vreemde" muur. Deze was immers sedert 1684 voor een 
klein gedeelte en na 1801/02 geheel zichtbaar geworden. Dat de 
binnenmuur buitenmuur was geworden bleek niet zonder meer 
een winstpunt te zijn. Er moest nu nl. een totaal nieuwe oplossing 
voor indeling en verfraaiing van het vlak worden gezocht. De 
architecten kregen in zoverre de handen daarbij vrij dat 
zij zich niet gebonden behoefden te weten door een oudere 
indeling doch als het ware met een onbeschreven blad te maken 
hadden. 

Natuurlijk heeft bij de voorbereiding en uitvoering van de 
restauratie- en verbouwingswerken ook de toekomstige bestem
ming van het Admiraliteitshuis een voorname rol gespeeld. Reeds 
bij de eerste plannen op papier bestond daarover geen twijfel. 
Toen men in 1954 tot het inzicht was gekomen, dat de restau
ratie zeer wenselijk of sterker nog hoogst noodzakelijk was, gingen 
de gedachten eigenlijk onmiddellijk uit naar een kulturele en in 
zekere zin ook tegelijk representatieve funktie voor het gebouw. 
En wat zou men er dan beter in kunnen huisvesten dan de in de 
loop van vele jaren aanzienlijk gegroeide verzamelingen van de 
Dokkumer oudheidkamer. Met dit inzicht is dan ook door het 
Gemeentebestuur van Dokkum in overleg met het bestuur van 
de oudheidkamer en de architecten (aanvankelijk alleen de heer 
Zuidema, die de eerste restauratieplannen ontwierp, naderhand 
bijgestaan door de heer Baart) te werk gegaan. Het hoofdgebouw 
zou de expositieruimten voor de oudheidkundige collectie moeten 
bevatten, het zgn. bijgebouw de conciërgewoning en tevens nog 
een extra zaaltje voor tentoonstelling of vergaderingen. Hopelijk 
is er voor het Admiraliteitsgebouw met zijn nieuwe bestemming 
als museum nog een goede toekomst tot in lengte van jaren 
weggelegd. Gebouw èn de daarin geborgen oudheden tonen 
facetten van een rijk en bewogen verleden, dat ten nauwste ver
bonden is met de geschiedenis van Dokkum en de Friese noord
oosthoek in haar geheel. 

Wij mogen het misschien betreuren, dat niet het gehele ge
bouwencomplex van de Friese Admiraliteit te Dokkum voor het 
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Fig. 2. 

Admiraliteitsgebouw. Indeling begane grond na de restauratie: 1. garderobe; 2. portaal; 
3. woongedeelte; 4. zaal. 

nageslacht behouden is gebleven, het maakt ons té gelukkiger 
met het bezit van dat ene monumentale huis, dat in 1618 de be
staande behuizingen van dat college kwam completeren. 
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BIJLAGE 1 

brief, o.m. betreffende voorgenomen nieuwbouw ten behoeve 
van het Admiraliteitscollege te Dokkum, 1615. 

Anden heeren Albert Jansen 
ende Gerryt Crabbe. 

Erentfeste, Achtbare Wyse discrete seer voorsienige heeren 
ende goede vrunden, 

U.E. en is niet onbeckent, dat beyde Provincie van Stadt ende 
Lande terstonts nae de Reductie stedes met allen vlyt angeholden 
ende gearbeydet is geweest ten eynde het Collegium vande 
Admiraliteyt per vices soe wel tot Groningen als Doccum geholden 
mochte worden sonder datmen tselve tot nochtoe heefft coenen 
obtineren vermits de beletselen beyde van Vrieslandt daertegens 
gedaen, dewelcke soe f schijnt t voorss. Collegium aldaer tot 
Doccum niet alleene continueeren maer oock in meyninghe sijn 
(gelyck wy seeckerlick bericht worden) het selve Collegium te 
kopen ende met nye timmeragie tot excessive grote costen vande 
Lande te beswaren, daermede de van Vrieslandt genuchsaem te 
kennen geven, dat sy geensins gemeent syn t voorss. Collegium 
alhyr te transporteren. 

Ende want sodaene handelinge ende attentaten syn streckende 
tot mercklicke praejudicie van dese Provincie die int minste niet 
en sall gedoegen dat alsulcken coop ende timmeragie geschiede 
tot costen vande Landen ende nadeel van Stadt ende Lande soe 
hebben wy tot bescherminge van het recht derselver noedich ge
acht U.E. van tghene voorss. t' adverteren ende by desen te ver-
maenen dat U.E. van wegen Stadt ende Lande in sodaene coop 
ende timmeragie niet en sullen consenteren, maer ter contrarie 
protesteren, by soe verre immers tselve syn voortganck solde 
meugen gewinnen opdat Stadt ende Lande daerdeur in haere 
gerechticheit niet en werde bekortet waertoe wy ons sullen ver-
laeten ende hyrmede etc. vuijt Groningen den Eersten Augusti 
1615. Was geparagrapheert I. Wicheringhe. 

(Rijksarchief in Groningen, archieven der Staten van Stad en 
Lande, no. 389). 
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BIJLAGE 2 

akte van verkoop van een huis, waarin o.m. gevangenisruimte, 
behoord hebbende tot het Admiraliteitscomplex, 1646. 

D'Edele Gerrijt Noest ende Gisbert de Wijckersloot mede Ge
committeerde raden der Admiraliteyt in Frieslandt residerende 
binnen Harlingen ende Schelto van Aitsema Secretaris vande Ed 
Mog. Heeren Raden voorss. in desen verordonneerde Commis
sarissen volgens commissie in dato den 17 Octob. 1645, doen 
condt bekennen ende verclaren mits desen openbaerlyck vercoft 
gecedeert ende in eijgendom opgedragen te hebben den man
haften Mess. Saeckes Idsinga Capitein ende Quartiermeester vant 
regement vanden Colonnel Aijlua ende Titia Bilderbeeck echtel. 
wonende binnen Doccum seeckere schoone huisinge cum annexis 
staande ende gelegen binnen Doccum ten Oosten vant Collegie 
oft Blauhuis, laest bijden Heere Advocat Fiscael Reneman ende 
nu bij Reiner van Buiten bewoont wordende met het gevangen-
huis de camer daerbouen ende een seker loods achter aende selue 
huisinge aende plaats gelegen van oldts daertoe behorende als
mede de loods daeraen bij Feijcke Clasen camerbode voor desen 
gebruickt tot costen vande copers vant oldt Collegie bij Mr Hans 
Went gecoft ende de coper in desen te separeren volgens d'arti-
culen doch sonder de bedsteden, reede vande muire affgetrocken, 
die voordesen los gestanden hebben, doch sonder gerechticheit 
van een wtganck inde plaats wt de voorss. loods alwaer den deure 
sal worden toegemaeckt tot laste vande voorn, echtel. copers, 
doch voorbehoudens de waterlossinge die sijn wtgaue ende 
courts sal holden gelijck deselue tegenwoordich is, ende dat de 
staande lichten met heyninge noch meuringe niet sullen mogen 
betimmert noch beclempt ofte belemmert worden, hebbende dese 
huisinge het Blauhuis ofte Collegiehuis in malcanderen beclempt 
ten westen, welcke reparatien die aldaer comen te vallen tot laste 
van beide huisen sal comen, het huis t'Nieu Collegie genaempt 
ende desselffs plaats ten noorden het gemene diep ten suijden 
ende seecker gemene steeg doorgaande nade Oosterstraet ten 
oosten ten naesten, voorts met de vordere lasten servituten ende 
gerechticheden daeraen ende toebehorende, alsoo vercoft ende 
gegeuen voorde somma van negen hondert vijff ende seuentich 
goltguldens yder gulden van acht ende twintich st. tstuck vrij cost 
ende schadeloos geldt. 
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Toirconde onse handen ende tot onsen versoeck de handt van 
Petrus Veltdriel Secretaris der Stadt Doccum hier onderset. 
Actum den 16 Martij 1646. Was vertekent Gerrijt Noest, Gisb. 
de Wijckersloot, S. Aitsema, Petrus Veltdriel met eenige streecken. 

Aldus geregistreert den 10 en Decemb. 1646. 

(Rijksarchief in Friesland, rechterlijk archief Dokkum CC 4) 

BIJLAGE 3 

akte van verkoop Nieuwe College te Dokkum, 1721 

„Doctor Wilhelmus Went mede advocaet voor den Hove van 
Frieslandt en juffrouw Ytske Belanus echteluiden wonende tot 
Colm, verklaren bij vrije wille en strijkgelt vercogt en in eigen
dom overgedragen te hebben sulx doende mits desen aen de 
Achtbare Magistraet der stad Doccum, sekere heerlijke en deftige 
huisinge cum annexis staende in de lange Oosterstraet binnen 
Doccum, de nieuwe Collegie genaemt, wordende bij de procureur 
Dekema cum uxore bewoont en gebruikt, op den Hen Meij 1721 
vri van huiringe, bestaende de huisinge cum annexis in drie be
neden camers en keuken met put en bak, vier boven camers, een 
brave solder over t gehele huis en een tuin besijden t huis, heb
bende de straet ten noorden de steegh ten oosten, Eisma erven 
ten zuiden, de vroetsman Oostende ten westen, vri van grond-
pagt, wijders beswaert met sijn behoorlijke huisflorenen na 
stadsregister. Voorts met sijn vordere actiën, profijten en servi
tuten en gerechtigheden van olds daer op en noch behorende, 
waerover de copers geen actie sullen moveren, schoon alle lasten 
soo na regten behoort niet specifice waren uitgedrukt, aldus ver-
kogt en gegeven voor ses hondert goldguldens, te betalen op Meij 
1721, 1722 en 1723 telkens sijn geregte darde part en dat in vri 
cost en schadelosen gelde 

Actum den 25e januarij 1721. 

(Gemeentearchief Dokkum, inv. no. 165). 



HINDELOOPEN EN DE HINDELOPE8S, BEOORDEELD 
IN 18de- EN 19de EEUWSE GESCHRIFTEN 

H. HALBERTSMA 

Er is al zoveel over Hindeloopen geschreven en de merkwaar
digheden van dit stadje zijn zo bekend dat men er zich eigenlijk 
over moet verwonderen hoe er altijd nog weer andere wegen wor
den gezocht het wezen van de Hindeloper gemeenschap te be
naderen. De vrijwel volledige opsomming, door Van Buijtenen in 
het jaar 1942 gegeven van alle, ooit in druk dan wel in handschrift 
vastgelegde, op de geschiedenis, de taal, de bestaansmiddelen, de 
levenswijze, de kunstnijverheid en de klederdracht der Hindeloper 
bevolking betrekking hebbende beschouwingen is dan ook al weer 
voor uitbreiding vatbaar1. 

Pover doet het stadje ons aan op zijn uithoek achter de uit
gestorven Friese grasvlakten. Weinig is er overgebleven van de 
sobere doch voorname commandeurshuizen welke zich eenmaal 
bij tientallen langs de straatjes rijden. Hetgeen hier en daar nog 
als dierbaar familiebezit aan Hindeloper kunst wordt gekoesterd 
maakt slechts de schaduw uit van wat er voorheen in kamers en 
kabinetten stond opgestapeld. Langer dan een eeuw heeft Hinde
loopen immers reeds het doelwit gevormd van antiquairs en ver
zamelaars zodat men belangstellenden in het jaar 1906 naar de 
musea te Leeuwarden, Düsseldorf, Neurenberg en Berlijn ver
wijst om nog een „Hindeloper Kamer" met al wat daartoe behoort 
te kunnen bewonderen2. In het jaar 1919 bood de inrichting van 
het voormalige stadhuisje tot onderkomen van de Hidde Nijland-
Stichting weliswaar gelegenheid tot het achteraf opstellen van 
enige betimmeringen welke met de kostelijke reeks meubelen, 
gebruiksvoorwerpen, snuisterijen en kostuums niet nalaten een 
grote bekoring op de bezoeker uit te oefenen, doch het blijft even
zeer reconstructie als welke andere museumopstelling ook — het 
sprookje is voorgoed vervlogen. 

Men kan er het huidige geslacht moeilijk een verwijt over maken. 
Het mag algemeen bekend heten dat de grote verliezen, welke 

1 M. P. van Buijtenen, Hindeloopen — Friesland's elfde stede; Heemschut Serie 17, 
Amsterdam 1942, p. 87 -92 . 
2 P. C. J. A. Boeles, Hindelooper Kunst; Het Huis, Oud en Nieuw, 1906, p. 353 ss. 
Idem, Hindelooper Interieurs; 79ste Verslag van het Friesch Genootschap, 1906/1907, 
p. 5 ss. 
Idem, Catalogus van het Friesch Museum te Leeuwarden, Leeuwarden 1908. 
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ook Hindeloopen onderging ten gevolge van de Vierde Engelse 
Oorlog (1780—1784), slechts het voorspel waren van de ramp
spoeden der Franse overheersing (1795—1814). Niet alleen fnuik
ten deze de Hindeloper zeevaart doch zij ondergroeven ook de 
fondsen waarin zovele Hindeloper geslachten hun vaak aanzien
lijke vermogens hadden belegd, met alle gevolgen vandien. 

Toch is het de vraag of men hierin uitsluitend de oorzaak van 
Hindeloopen's neergang mag zien. De aard van de Hindeloper 
zeevaart en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid van 
Amsterdam maakte de samenleving van het stadje uiterst kwets
baar en gaf reeds aanleiding tot een gestadige uittocht naar 
Amsterdam zowel als Zaandam eer men van verval spreken kan. 
Zo meldt de Tegenwoordige Staat van Friesland dat er in het 
begin der 18de eeuw 531 huizen in Hindeloopen stonden doch 
dat dit aantal in 1778 met 78 was geslonken3. Nochtans wordt 
geen enkele toon van ongerustheid vernomen en wijt men de 
afbraak in de eerste plaats aan het „oversmyten der Zeegolven", 
waardoor de „eigenaars genoodzaakt wierden dezelve te verlaten". 

Eerst in 1855 vangen wij geluiden op, welke op sombere toon 
het onafwendbare noodlot, dat Hindeloopen trof, vaststellen. 
Aansluitende op de mededelingen van de Tegenwoordige Staat 
schrijft Eekhoff dat er „sedert dien tijd tot heden nog meer dan 
100 gebouwen zijn gesloopt, waardoor de stand der overige hui
zen hier en daar een vrij onregelmatig aanzien heeft bekomen. 
Vandaar, dat de aanzienlijkste huizen, welke met de meeste 
weelde in den ouden trant betimmerd waren, thans zeldzaam-
heden geworden zijn"4. 

Geen wonder dat Hindeloopen in het jaar 1852 een brei- en 
naaischool voor „behoeftige meisjes" rijk werd waarvan de werk
stukken, vermeerderd met enige aanmoedigingsprijsjes van het 
Koninklijk Huis, zouden worden verloot, in 1853 gevolgd door 
een „inrigting tot het Kleeden en Uitrusten van minvermogende 
jongelingen, voor de zeedienst ter koopvaardij", om maar te zwij
gen over de in 1853 opgerichte touwpluizerij, „welke aan behoef
tige jongens in den winter werk verschafte"5. 

Welk een tegenstelling met de tijden, waarin de ene huisvrouw 
de andere trachtte te overtroeven met het duurste huisraad, de 

3 Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren etc.; Friesland, III, 
Amsterdam 1778, p. 334-335 . 
4 S. O. Roosjen, N. D. Kroese en W. Eekhoff, Merkwaardigheden van Hindeloopen 
etc.; Leeuwarden 1855, p. 8. 
5 Idem, p. 5. 
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kostbaarste sitsen, het fijnste linnen, het zeldzaamste porcelein 
en de meest bizarre zilveren miniaturen, tot doodkistjes toe. 
Alles met de veerschipper uit Amsterdam gehaald en in kisten, 
kasten, keeften en schrijnen opgeslagen zodat de huizen als sche
pen waren volgestouwd. Geslachten lang hebben de nazaten van 
de verzamelaars kunnen voortvegeteren van de opbrengst dezer 
goederen. 

In Eekhoffs dagen was deze uitverkoop reeds in volle gang. 
Zo maakt hij gewag van de in 1843 geveilde boedel der weduwe 
D. J. Duif welke ongeveer ƒ 6.000,— opbracht, hetgeen gezien de 
toenmalige geîdswaarden en antiekprijzen een geweldige col
lectie representeert. 

Voorts citeert hij een advertentie uit de Leeuwarder Courant 
van 30 juli 1847 waarin de veiling wordt aangekondigd, op 10 
augustus en volgende dagen te Hindeloopen te houden en de 
nalatenschap inhoudende van de heer E. Krins. De overdaad van 
diens bezit blijkt wel uit het feit dat er onder meer 60 halve 
Oost-Indische doeken en 90 dito boezelaars onder de hamer 
kwamen welke vermoedelijk nimmer waren gebruikt alsmede 
300 porceleinen tafelborden en meer dan 30 dozijnen of halve 
dozijn stuks omvattende theeserviezen, 28 kommen, 34 zilveren 
lepels en 17 zilveren vorken, ontelbare andere zilveren voorwer
pen — in hoofdzaak „kinderspeelgoed" — en twee gouden schoen
gespen6. Het duurde vier dagen eer alles van eigenaar verwis
seld was. 

En hoevele inboedels er in Hindeloopen al dezelfde weg ge
gaan mochten zijn, „bij de tegenwoordige waarde van het por
celein", zo merkt Eekhoff op, „is daarvan nog heden een schat 
van geld in Hindeloopen aanwezig". 

Het staat buiten kijf dat de Hindeloper bevolking over bizon-
dere talenten moet hebben beschikt dat haar stoffelijke nalaten
schap zovelen heeft vermogen te boeien. Afgezien daarvan zal 
ieder, die in de gelegenheid is geweest in nauwere aanraking te 
komen met de afstammelingen van oude Hindeloper families, 
kunnen instemmen met de positieve kanten van het Hindeloper 
volkskarakter, zoals zich dit tot op heden heeft weten te hand
haven. Wij noemen hier rechtschapenheid en trouw, wellevend
heid en schroom, hulpvaardigheid en kunstzin terwijl orde en 
netheid niet alleen de kenmerken van de Hindeloper huizen doch 

6 Idem, p. 2 0 - 2 1 . 
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niet minder van de Hindeloper schepen geacht mogen worden. 
In de meesterlijke schets, welke Henri Havard ons van zijn 

ervaringen tijdens een kort bezoek aan Hindeloopen in het jaaç 
1877 heeft nagelaten, wordt ons verteld dat de Hindeloper dracht 
tot het verleden was gaan behoren. Wenste men er een glimp van 
te zien zo diende men de plaatselijke herbergier te verzoeken een 
der „deux vieilles" te ontbieden die bereid waren, mits men enig 
geduld wilde oefenen, zich in voorvaderlijk gewaad te steken en 
tegen betaling van een gulden een „petite mascerade" op te voe
ren7. Van harte geschiedde het geenzins zodat alleen armoede 
er de schepsels toe had bewogen zich aldus te vertonen. 

Vreemdelingen waren in Hindeloopen trouwens nog zulke 
zeldzame verschijningen dat Havard, wiens aankomst in de dood
stille haven door niemand scheen te zijn opgemerkt, bij zijn 
terugkeer door wel honderd uitgelaten kinderen werd gevolgd 
die hem tot aan de steiger uitgeleide deden. Toen de schipper 
hen bij het van wal steken koekjes begon toe te werpen en de 
afstand tussen tjalk en steiger weldra te groot werd om deze 
in droge toestand hun bestemming te kunnen doen bereiken was 
de geestdrift zodanig dat vele jongens zich vliegensvlug van al 
hun kleren ontdeden en het schip nazwommen, tot 200 meter 
uit de haven. Een tafreel, dat de pen van Tacitus waardig zou 
zijn geweest. 

De ondertitel van Havard's bekende boek geeft al aan dat de 
toestanden, heersende in Hindeloopen en zo vele andere Zuider
zeestadjes meer, inmiddels een begrip geworden waren en het 
is ook in de tachtiger jaren van de 19de eeuw dat het „en 
vogue" wordt, Havard's voetstappen te drukken of in diens kiel
zog te varen. Des zomers verschijnen er Engelse zeiljachten in de 
Friese haventjes en verkennen van daar uit de Friese binnen
wateren terwijl in het bizonder Engelse dames jacht gaan maken 
op de kleurrijke Hindeloper meubelen. Havard wijdt eveneens 
de nodige aandacht aan „ce délicieux mobilier" en bewondert 
het ten zeerste. 

In de veronderstelling dat niemand ooit tevoren iets over de 
Hindeloper woonhuizen heeft te boek gesteld meent hij er goed 
aan te doen daar een en ander over mede te delen. Hoewel hij 
zich in dit opzicht vergiste — Eekhoff was hem hierin reeds voor 
gegaan terwijl ook deze weimenende doch wat houterige figuur 

7 Henry Havard, La Hoïlande Pittoresque — Voyage aux villes mortes du Zuyderzee; 
Paris 1874, p. 240 ss. 
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al zijn voorgangers kende8 — mogen wij hem toch dankbaar zijn, 
zoals hij ons in enkele toetsen het boomloze bloemrijke plaatsje 
in al zijn beslotenheid voor ogen zet. 

Op een geheel ander vlak liggen de verdiensten van de Doops
gezinde predikant Joost Hiddes Halbertsma. Zijn soms moeilijk 
te doorgronden doch in wezen zeer gevoelige natuur voelde zich 
tot Hindeloopen en het nabijgelegen, zo verwante Molkwerum 
sterk aangetrokken zodra hij er een gewoonte van had gemaakt 
ieder jaar veelvuldig te vertoeven op „Saté Westerein" bij 
Workum, welke boerderij zijn vrouw, Johanna Iskjen Hoekema, 
toebehoorde. De handschriften en voorwerpen, welke de vrucht 
waren van zijn talrijke bezoeken aan beide plaatsen en nog bij 
zijn leven aan de provincie Friesland geschonken werden, leggen 
hiervan getuigenis af9. Zowel het door Halbertsma verzamelde 
materiaal als de door hem daaruit getrokken conclusies zullen 
altijd aan studies over Hindeloopen ten grondslag blijven liggen. 

Halbertsma moge een pionier zijn geweest, „aan wiens belang
stelling voor en kennis van de Hindelooper traditie vele van de 
her en der verspreid liggende gegevens te danken zijn zonder 
dat men zijn naam dikwijls in dit verband hoort noemen", om 
met Van Buijtenen te spreken, de aandacht voor een en ander 
was ook elders reeds gaande gemaakt. Kenmerkend zijn de be
woordingen waarmede J. W. de Crane de leden van het in 1827 
opgerichte Friesch Genootschap aanspoort zich te zetten tot 
„opzettelijke behandeling" der eigenaardigheden van Hindeloopen 
en Molkwerum10: 

„De bewoners van het Zuid-Westelijk gedeelte der Provincie 
Friesland, of van den zoogenoemden Zuidhoek, vooral van Molk
werum en Hindeloopen, onderscheiden zich alleraanmerkelijkst van 
de overige Friezen, niet alleen in taal of tongval en in eigen
namen, maar ook bijzonder door geheel eigene gewoonten, ge
bruiken en plegtigheden, in hunne levenswijze, zoo met opzigt 
tot hunne huiselijke inrigtingen, versieringen, huisraad enz., 
hunne kleeding, derzelver form, plaatsing, onderscheid naar 
stand, jaren, betrekking enz.; als bij geboorte, huwelijken, sterven, 
begraven en andere dergelijken omstandigheden. 

s L.c, p. 8-11. 
9 Van Buijtenen, l .c , p. 68 ss., p. 87, alwaar Halbertsma's geschriften worden opgesomd. 
10 Verslag der Handelingen van het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der 
Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, gedurende het jaar 1827 tot 1828, gedaan 
in de vergadering, gehouden te Sneek, den 23 junij 1828, p. 40—41. 
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Daar dit alles gedeeltelijk in overoude Friesche zeden en 
gedeeltelijk in Christelijke kerkgebruiken, uit de middeleeuwen 
onveranderd overgebleven, schijnt gegrond te zijn, en met die 
bijzonderheden geheel eigene benamingen en uitdrukkingen ver
bonden zijn, zoude het wel een waardig onderwerp voor de 
werkzaamheden des Genootschaps zijn, daaromtrent de naauw-
keurigste nasporingen te doen, en ten dien einde, het zij aan de 
Eerste, het zij aan de Tweede Afdeeling des Genootschaps, of 
wel aan eene bijzondere Commissie, gekozen uit de Eerste, 
Tweede en Vierde Afdeeling, op te dragen het inzamelen van 
alle mogelijke berigten, en het schriftelijk inzenden van daaruit 
van tijd tot tijd opgemaakte bijdragen, die alzoo zamengevoegd 
tot eene volledige verhandeling over dit belangrijk en algemeen 
onbekend onderwerp zouden kunnen bewerkt worden." 

De belangstelling is sterk gekleurd door de zelfde romantische 
instelling welke Halbertsma's pennevruchten bezielde. Hoe nuch
ter, en hoe volkomen anders is daarbij de instelling van J. G. 
Baron Verstolk, de prefect van het Departement Friesland, wan
neer deze in het jaar 1813 de Minister van Binnenlandsche Zaken 
des Keizerrijks uitvoerig antwoordt op zes vragen, hem betrek
kelijk de inwoners van dit departement gesteld. Dit door inhoud 
zowel als bondigheid uitmuntende verslag heeft bizondere aan
dacht gewijd aan Hindeloopen doch schijnt vele onderzoekers, 
hoewel het in Nederlandse vertaling werd gepubliceerd, onbe
kend te zijn gebleven11. 

Baron Verstolk beschrijft allereerst het kapsel en kleding der 
Hindeloper vrouwen doch hoewel hem de afwijkingen ten 
opzichte van de gebruiken onder de gewone Friese plattelands
bevolking geenszins ontgingen kan hij dit alles slechts wonderlijk 
vinden, de aldus geklede vrouwen „het aanzien gevende ver
scheidene maanden zwanger te zijn"12. En hoewel ons over ge
kleurde linten en andere opschik, in het bizonder de kap der 
bruiden, „rijker dan de anderen" het een en ander wordt verteld, 
eindigt Verstolk zijn relaas met de volgende woorden: 

„Over dat alles fladdert een kleed van Indische stof, op de 
wijze als de Japanse vrouwen. Ingeval van zwaren rouw slaan de 

1 1 J. G. Baron Verstolk, De Friezen in hun aard, karakter, opvoeding, kleeding, taal, 
levenswijze, zeden enz. in den aanvang der negentiende eeuw; De Vrije Fries, XIV, 
1875, p. 17 ss. 
12 Idem, p. 34 -3 5 . 
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Hindeloopsters een zwarte rok om haar hoofd. In één woord, de 
kleeding te dezer plaatse, zoowel van de vrouwen als van de 
mannen, kenmerkt zich even als de gansche stad door eene 
donkere en sombere tint." 

Elders komt Verstolk op Hindeloopen terug en verwondert 
zich over de oorzaak van het verschijnsel der afzondering13: 

„Maar dat eene bevolking van 1439 zielen, gevestigd op een 
afstand van niet meer dan een mijl van de steden Workum en 
Staveren en aan de andere zijde omgeven door een aanzienlijk 
aantal dorpen, hare oude gebruiken van geslacht tot geslacht op 
de nakomelingschap overplant, zonder dat er eenige natuurlijke 
afsluiting aanwezig is, en dat zij de scheidsmuur, die hare voor
zaten hebben opgetrokken tusschen haar en de omgelegen be
volking, handhaaft, zonder de minste toenadering te gedoogen, 
ziedaar een feit, dat in de geschiedenis van de zeden der volken 
eene bijzondere aandacht schijnt waardig te zijn." 

Voortgaande spreekt hij van de „wansmaak" welke de inwen
dige inrichting der huizen ten toon spreidt: „Hetgeen vooral de 
aandacht trekt, dat zijn de vensterblinden of luiken, geverfd met 
een zwarte of zeer donkere kleur, die men gewoonlijk in deze 
stad aantreft, en op eene wijze om marmer na te bootsen, zoo
dat men het zou kunnen gelijkstellen met slechte arabesken." 

De manier waarop Verstolk het Hindeloper bezit aan schrijn
werkerskunst en porceleinverzamelingen aanroert steekt wel schril 
af tegen de geestdriftige taal welke wij sinds jaar en dag gewend 
zijn uit de mond van antiquairs, collectioneurs en museum
directeuren over dezelfde zaken te horen: 

„De kasten of keeften van eiken hout, overladen met orna
menten en snijwerk, getuigen van de kunst of ten minste van 
het geduld van den werkman. Rijk zijn de lijsten der spiegels, 
de draperieën der schoorsteenen, de uitgelezen verzamelingen van 
Japansch porselein, dat vroeger zeer kostbaar was, doch waarvan, 
wegens de verandering van den smaak, de waarde thans zeer 
is verminderd." 

Aan de beschrijving van het Hindeloper binnenhuis en de 
daarmede in verband staande gewoonten gaan wij verder voorbij. 
Toch willen wij onze lezers een bepaald gedeelte, dat de instel
ling van de berichtgever en zijn tijd markeert, niet onthouden: 

„Op het einde van den winter verlaat men het groote vertrek, 

13 Idem, p. 4 8 - 5 2 . 
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waarvan hier boven gesproken is, om gewoonlijk een klein ver
trek te bewonen, dat door een grootere of kleinere binnenplaats 
van het huis afgescheiden is, soms ook door een kleinen gang, 
als het gezin tot de mindergegoeden behoort. Dit klein vertrek, 
„lytshuus" genoemd, schijnt te moeten worden aangemerkt als 
tuin- of buitenverblijf; maar, daar het meestentijds noch door 
boomen, noch door grond omgeven is en zij gewoonlijk hunne 
woonverblijven verbergen en deze dus zelden een vrij uitzigt 
opleveren, kan men dit verblijf beschouwen als een dwaas 
bijvoegsel aan den zonderlingen bouwtrant daar ter stede. 

Een boom is eene zeer vreemde zaak te Hindeloopen. Deze 
omstandigheid, gepaard aan de naaktheid van geheel de omlig
gende landstreek, vergroot het zonderlinge van de plaats. Gedu
rende den loop van den dag ziet men, om zoo te zeggen, niemand 
op straat; des avonds gaan de inwoners uit, om de lucht te 
genieten." 

Tenslotte komt Verstolk op de zeevaart, welke voor Hindeloopen 
alles betekende zodat men de invloed daarvan tot in de woon
vertrekken bespeuren kan: 

„Voor het overige is de stad, die vroeger bestond van de 
scheepvaart, sedert de laatste jaren in verval geraakt. Haar rijkste 
ingezetenen waren scheepskapiteins van de groote vaart, die 
haar uitkozen om zich er stil terug te trekken; maar hunne 
fortuinen, voor het meerendeel in publieke fondsen geplaatst, 
hebben gevoelig geleden. In het inwendige van hunne woningen 
laten zich de vroegere gebruiken van het zeemansleven niet mis
kennen en dikwijls doet het denken aan de kajuit van een schip." 

De slotsom van onze beschouwingen moet wel zijn dat de 
omslag in de waardering van Hinde! oopen's eigenaardigheden 
gelijk opging met de ontluistering van het stadje, „via boelgoed 
en bank van leening", zoals Van Buijtenen het uitdrukte14. In 
een tijd, welke Halbertsma de verzuchting ontlokte dat de Hinde
loper vrouwen niet meer over het scheppend vermogen beschikten 
uit de meest uiteenlopende elementen de bestanddelen te ontlenen 
voor een eigen klederdracht zodat „al deze variëteiten, die de 

14 L.c, p. 71. 
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species formeeren, verdwenen en er niets overbleef dan een 
karakterloos genus"15. 

Nu houdt deze vaststelling nog niet in dat men vóór de 19de 
eeuw geen oog zou hebben gehad voor al, wat Hindeloopen van 
haar omgeving onderscheidde. Dit was wel degelijk het geval al 
onthield men zich van een waarde-oordeel, hetzij negatief, zoals 
dat van Verstolk, hetzij positief, zoals van Halbertsma en zijn 
epigonen. Bovendien bedenke men dat de teleurstelling, welke 
het naslaan van de 18de- en 17de eeuwse beschrijvingen van Fries
land biedt indien men hierin naar Hindeloper eigenaardigheden 
snuffelt, het gevolg is van de omstandigheid dat dit stadje, schoon 
reeds sinds de 14de eeuw naast Staveren en Workum als de 
thuishaven van menige op de Engelse oostkust of de Oostzee
landen varende kof, galjoot of fluit genoemd, eerst in de loop 
der 17de eeuw tot opvallende welstand komt. Eerst dan ook 
worden de omstandigheden geschapen waaronder de ons zo ver
trouwd geworden „Hindeloper cultuur" zich kan ontwikkelen en 
gedijen16. Een cultuur, welke bovendien niet voor het midden 
der 18de eeuw haar hoogtepunt bereikt17. Merkwaardigerwijs 
hebben ons juist uit vrijwel dezelfde jaren enige getuigenissen 
bereikt waaruit valt op te maken dat omstreeks het jaar 1775 
Hindeloopen's eigenaardigheden de buitenwereld bepaald niet 
onbekend waren. Zo wil Ds. J. H. Knoop zijn lezers in het jaar 
1785 de wetenschap niet onthouden dat de Hindeloper mannen 

15 J. H. Halbertsma, Hindeloper vrouwenkleeding; Dietsche Warande, 1855, I, p. 393. 
Bekend is ook het volgende, uit 1838 daterende gedicht: 
,,'k Bin 'eenige jieren wedu west, 
'k Bin bijnei tagtig aâld, 
Mar 't libben dat vorveelt mij ek 
Want 't wot en woendre wraâld; 
De aaide dragt geet heel oen kaant; 
Jit eenege dregge 't meer, 
IJk tijnk so vaaik wol bij mij sem, 
Wûr mût dit henne o heer; 
Vorkaaijse wot uus schone proenk, 
As keeften, kisten klaan, 
Men wol op al dat bâske goed, 
Gin aigen meer op slaan." 
!6 Van Buijtenen, l .c , p. 7 ss. Vgl. bovendien ons opstel Friese scheepsruimen uit de 
13de en 14de eeuw; Jaarverslag van het Fries Scheepvaart Museum 1960, p. 18 ss. 
1 7 K. Boonenburg, Beschilderde boerenmeuhelen in het Zuiderzeegebied; Bulletin Kon. 
Ned. Oudheidk. Bond, 1958, p. 9 ss., in het bizonder p. 14-19 . 
L. F. Triebels, Bijbelse voorstellingen op beschilderde boerenmeuhelen; Bulletin K.N.O.B., 
1960, p. 282 ss. 
A. M. Lubberhuizen—Van Gelder, Hindeloper „wentken"; Bulletin Rijksmuseum, II, 1954, 
p. 88 ss. 
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meestal groot en fors van gestalte waren, de vrouwen daarentegen 
klein en tenger18. 

De Tegenwoordige Staat schenkt terloops enige aandacht aan 
de kleedij der Hindelopers, veronderstelt overeenkomst met de 
kleding, gedragen door de bevolking van het eiland Amager 
tegenover Kopenhagen en acht zulks een aanwijzing dat de 
eilandbewoners van Hindeloopen afkomstig zouden zijn die zich 
aldaar als een gevolg van de door Albert, koning van Zweden, aan 
de steden Staveren en Hindeloopen in 1368 toegekende voor
rechten gevestigd zouden hebben19 . 

Ten hoogste verrast toonde zich evenwel de Zwitserse natuur
kundige J. A. de Luc toen deze, in de maand september van het 
jaar 1778 een reis ondernemende van Oldenburg naar Holland 
ten einde onderweg studie te maken van grondsoorten, kust-
vormen en dijken in de tussengelegen streken, ook de zeedijk 
tussen Harlingen en Staveren volgde. Onverhoeds zag hij zich 
echter, bij het binnenrijden van Hindeloopen, verplaatst in 
„Circassie" zodat hij meende te dromen. Wie zou ook verwacht 
hebben dat hier vrouwen en meisjes rondliepen, veel eleganter 
dan hij ooit te voren in Friesland had gezien, gekleed bovendien 
in oosterse gewaden die er slechts op berekend schenen te zijn 
het lichaam zijn natuurlijke bevalligheid ongehinderd te doen 
uitkomen, in tegenstelling met de knellende dracht elders in stad 
en land20: 

„Revenant vers la Digue je ne songeois qu'a revoir la Mer; et 
ce fut par hasard que j'entrai dans Ie Bourg dont je viens de 
parier, dont ensuite je ne sortis qu'avec peine. Je crus dormir, et 
que dans un songe j'étois transporté en Circassie. Les yeux 
accoutumés á la pesante propreté des Frisonnes, je ne pouvois 
concevoir comment tout à coup je me trouvois parmi des femmes 
aussi elegantes par la figure que par 1'habillement. Plus d'avan-
toit de mousseline roide pour coeffe, plus de tailles estropiées 
par des corps, plus de hanches appesanties par des paniers, plus 
de bras défigurés par des manches épaisses terminées au coude. 

18 j , H. Knoop, Nieuwe Aardrijksbeschrijving; I, Amsterdam 1785, p. 555. 
19 L .c , p. 345-346. 
20 J. A. de Luc, Lettres physiques et moraîes sur V histoire de la terre et de Vhomme, 
adressées à la Reine de la Grande Bretagne; La Haye — Paris, 1779, V, Lettre CXXX, 
p. 281 ss. De auteur schreef de onderhavige brief op 24 september te Enkhuizen en 
had Hindeloopen de vorige dag bezocht. 
Vermoedelijk hebben vooral de sitsen „wentken", uit Voor-Indische tabberden geplooid 
en door de O.I. Compagnie in groten getale verhandeld, de Zwitserse reiziger in verwarring 
gebracht. Vgl. hierover nader de reeds geciteerde bijdrage van Lubberhuizen—Van Gelder. 
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C'étoit rhabillement Levantin Ie plus propre à faire valloir de 
belles tailles, et à laisser au corps tous les mouvements naturels; 
et rornement de tête n'étoit qu'un mouchoir de soye rayée, qui 
entouroit, au gout de la porteuse, un bonnet de carton élevé, et 
en faisoit une sorte de turban. 

„C'est un rêve!" me disois-je toujours à moi-même, „Il faut en 
profiter". J'allois donc Ie long de toutes rues, j'entrois dans toutes 
les maisons apparentes; mon air de surprise et d'empressement 
faisoit rire toutes ces Femmes, qui n en étoient pas moins aimables; 
et il fallut enfin que mon Postillon me vînt tirer par la manche, 
car je ne 1'entendois pas. Le Rêve finit au sortir du Bourg; et je 
n'ai riens vu de pareil dans tout le reste de la Frise, que quleques 
unes de ces Femmes que je rencontrai dans un autre Bourg." 

Over de mannelijke bevolking spreekt De Luc in het geheel 
niet doch Hindeloopen was immers ook een stad van vrouwen 
gedurende de maanden — van St. Pieter tot St. Maarten — dat 
vrijwel alle jongens en mannen tussen de 12 en de 60, voorzover 
gezond en sterk, op zee verbleven21. 

Na Hindeloopen bezoekt de Zwitser Molkwerum, hetgeen hem 
doet opmerken dat er behalve Hindeloopen toch nog twee andere 
plaatsen waren met een van de andere Friese dorpen en steden 
afwijkend patroon. Eén daarvan is Molkwerum, dat hem sterk 
aan Hindeloopen doet denken en waarvan de huizen als uit de 
lucht gevallen door elkaar staan. Misschien is Koudum het andere 
oord geweest, al noemt hij het niet22: 

„Mais j'appris ensuite qu'il y en avoit autres semblables dans 
le voisinage, dont 1'un entr' autres, nommé Molkweren, est en 
luimême une curiosité, par la singuliere manie qu'ont les habitans, 
de maintenir un arrangement ancien de leurs Maisons, qui en 
fait un vrai Labyrinthe; nulle place, nulle disposition naturelle 
des portes; il semble que des Maisons soyent tombées là par 
hazard, comme les Arbres dans les Jardins à 1'angloise. D'où peut 
venir cette singuliere Colonie! Personne n'a su m'en rendre raison." 

21 De Tegenwoordige Staat, l .c , p. 354 bericht dat bij de Allerheüigenvloed van het jaar 
1570 dertig Hindelopeï vrouwen verdronken, terwijl zij getracht hadden het vee thuis 
te halen nadat de zeedijk was doorgebroken. Met de omgekomen koeien dreven naderhand 
hun lichamen tegen de dijk aan. 
22 De bekende kaart, door Johannes Hilarides in het jaar 1718 van Molkwerum ver
vaardigd en waarvan vier varianten in omloop zijn gebracht heeft niet weinig tot de 
vermaardheid van dit dorp bijgedragen. Vgl. J. J. Kalma, Johannes Hilarides syn kaert 
fan Moïkwar (1718); Fryske Plaknammen, IV, 1951, p. 88 ss., met afbeeldingen. 
J. H. Halbertsma verwerkte zijn te Molkwerum opgedane ondervindingen in een der beste 
novellen van de „Rimen en Teltsjes", te weten „It Heksershol". 
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De Luc spint het denkbeeld, hier met aziatische volksplan
tingen te doen te hebben, verder uit en zoekt verband tussen het 
wapen van Hindeloopen, dat de legende van het woud met de 
hinden weerspiegelt, en zijn veronderstelling dat hier eenmaal 
het jachtterrein van een uitheemse veroveraar gelegen zou hebben: 

„Ce n'est pas moins là un fait cosmologiqie, qu'une circonstance 
agréable de mon voyage. Hindelopen, qui est Ie nom du premier 
Bourg, veut dire Course de Daim. Il y a donc quelque apparence, 
que dans 1'ancien tems, où la Plage primitive étoit encore bordée 
de Forêts, ce lieu, qui est sur Ie sable, lui appartenoit déjà avant 
que les atterissemens limoneux eussent pu recevoir des habitans. 
Ce pouvoit être un lieu de Chasse de quelque Conquérant, qui 
avoit amené dans Ie Pays une Colonie Asiatique. Ou peut-être 
eet habillement, aujourd'hui extraordinaire, étoit-il celui des 
Femmes du Pays même, dans 1'ancien temps, et qu'elles 1'ont 
conservé jusqu'à nos jours parce qu'il leur sied bien. Les Hollan-
doises, en venant s'établir dans les autres parties de la Frise 
lorsqu'on put les habiter, ne voulurent pas imiter 1'habillement 
des indigènes, par quelque motif j'ignore, mais qui subsiste, 
puisqu'elles ne 1'imitent point. En un mot il doit y avoir 
sur ce lieu quelque chose qui seroit digne de recherche." 

In een noot merkt de schrijver op dat het vreemde fenomeen 
in Holland, zoals hem later bleek, wel bekend was maar dat 
niemand het hem had kunnen verklaren: 

„J'en ai souvent parlé depuis en Hollande; il est bien connu; 
mais je n'ai trouvé personne qui ait pu m'en rendre raison." 

Hij vergelijkt tenslotte Hindeloopen met een gehucht op de 
heide bij Stade, welks bewoners een onbekende taal onder elkaar 
spraken terwijl zij zich met de inwoners der naburige streken in 
het Duits onderhielden: 

„Je me rappelle à ce sujet un fait de même genre. J'ai vu dans 
les Bruyères du Pays de Brème, non loin de Stade, un Hameau 
de quelques maisons, dont Mess. Marcard me dirent que les habi
tans avoient antr'eux un langage inconnu. Ils parlent Allemand 
avec leus voisins; mais ils se transmettant de Père en Fils ce 
langage particulier, en Ie parlant toujours entr'eux." 

Het zou ons niet verwonderen indien het . . . . Fries was geweest! 



DE GRONINGER REIZEND PORTRETTIST BEREND KUNST IN ZIJN 
BETREKKING TOT FRIESLAND 

Dr. E. J. F. SMITS 

I 

Een vergeien beroep 

In het dorp Nieuwolda, waar de kerk, naar luid van een 
opschrift, in 1718 gebouwd werd „op des Dollards gezegende 
aanwas", stond ook het huis van de molenmaker Wierd Luitjens 
Kunst en zijn vrouw Jenneke Berents Bakker. Zij waren 16 
december 1790 gehuwd. Nadat hun eerst een zoon, Johannes, ge
boren was, aanschouwde 21 mei 1794 de tweede zoon, Berend, het 
levenslicht. 

In dit Oost-Groningse dorp, temidden van de wijde polders, 
waar altijd een frisse wind woei, groeiden de beide broers met 
elkander op. Toen zij volwassen waren, plaatste vader Wierd zijn 
oudste in een zaak van koloniale waren, manufacturen en 
spiritualiën, terwijl hij voor Berend een bakkerij kocht. Doch dit 
laatste strookte niet met Berend's wens. Hoewel getrouwd (in 
1816 met Auke Rooda van Nieuw-Scheemda) en reeds vader van 
enige kinderen, verkocht Berend de bakkerij omstreeks 1822 en 
waagde de sprong naar een beroep, dat in onze dagen vrijwel 
vergeten is, maar dat destijds door verschillende lieden met meer 
of minder talent werd uitgeoefend: het beroep van reizend 
portrettist. Doorgaans bedienden deze mensen zich van pastel 
voor het vervaardigen van hun portretten. Zo konden zij hun 
werk aanmerkelijk goedkoper leveren dan wanneer met olieverf 
geschilderd werd. P. R. Buurma van Midwolda (Old.) betaalde 
in 1857 — zo staat te lezen in een oud kasboek — aan Kunst voor 
twee pastelportretten ƒ 12,—. Een olieverfportret van zijn dochter, 
in 1862 gemaakt, kostte ƒ 122,35. Dit laatste werd geschilderd 
door J. H. Kiewiet de Jonge. 

Van een opleiding tot dit beroep weten wij niets. Het is 
waarschijnlijk, dat men, gehoorzamend aan een ingeboren drang 
tot uitbeelden, na enkele aanwijzingen zich zelf in het vak heeft 
bekwaamd. 

Het moet voor Kunst een voldoening geweest zijn, dat hem 
in 1825 een prijs van acht gouden ducaten werd toegekend door 
het Genootschap tot Bevordering van Teken-, Schilder-, Graveer-
en Beeldhouwkunst voor het schilderen in olieverf van een 
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apostelkop. Als nog groter eer zal hij gevoeld hebben, dat twee 
portretten aanvaard werden voor een tentoonstelling te Amster
dam in 1826,zodat zijn naam prijkte tussen de corypheeën van de 
tijd: Pieneman, Kruseman, Hodges. 

Door de opkomst van de fotografie omstreeks 1850 werd het 
ambacht van deze reizende portrettisten bedreigd. Sommige 
gingen zelf de fotografie beoefenen. Berend Kunst heeft dit niet 
gedaan, maar de ongunst der tijden in dit opzicht dan ook 
terdege gevoeld. Ds. Tonkens, emeritus predikant van Oostwold 
(Old.) schreef aan zijn vriend Kunst, dat het hem speet, dat het 
Kunst in zijn werk niet zo vlotte. De fotografisten waren ook zo 
talrijk! (brief uit Zuidlaren, 1860).1 

Moeten wij Kunst dus zien als iemand in wie een oude traditie 
ten einde spoedde, dat betekent nog niet, dat wij bij hem met 
een oninteressant epigoon te maken hebben. Integendeel, er 
bevinden zich onder de talloze portretten, die hij tekende vele, 
welke verrassen door goede typering. Aan het gevaar, dat hem 
dreigde: een zekere slapheid, een oppervlakkige routine is hij 
niet altijd ontkomen. Maar meestal weet hij door zijn eerlijke, 
liefdevol getekende portretten de beschouwer te boeien en soms 
te ontroeren. 

Toen in 1959 de tentoonstelling „Réunie van het voorgeslacht" 
in het Museum te Groningen werd gehouden was Kunst daar 
ruim vertegenwoordigd. Aan het slot van zijn inleiding op de 
catalogus schreef Jos de Gruyter met betrekking tot Kunst: 

„Dat hij niet altijd aan het plichtmatige ontkwam en in 
latere jaren, toen de accuraat registrerende camera een 
geducht concurrent begon te worden, wel eens blijk geeft 
van een zekere vermoeidheid in zijn werk, behoeft geen 
verwondering te wekken als men bedenkt, dat hij — al 
reizend en trekkend, tot ver over onze landsgrenzen — zeker 
een paar duizend pastelportretten moet hebben gemaakt. 
Een paar duizend maal „twee ogen, neus en mond" dus, 
waarbij het toch zelden zo ooit ontbrak aan echte en warme 
belangstelling voor zijn medemens." 

Dit lijkt ons een milde en juiste waardering van de kunst van 
Kunst. 

1 In de Groninger Volksalmanak van 1961 handelt Dr. A. T. Schuitema Meyer over de 
eerste fotografen (Duitsers) in Groningen. Deze en een volgende brief zijn in het bezit 
van Mevrouw Wed. Dr. J. J. Th. Doyer te Amsterdam. 
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Wij willen nu trachten met de zelfde belangstelling voor de 
medemens, die Kunst vervulde, ook hem zelf te naderen, ten 
einde ons een duidelijk beeld te vormen van zijn vergeten beroep. 
Hij heeft ons daartoe een prachtig hulpmiddel verschaft in de 
vorm van een boekje, waarin hij bijna vijftig jaar trouw 
aantekening gehouden heeft van de plaatsen waar hij heen trok 
en van de personen die hij tekende. 

Door de signatuur op enkele pastelportretten in Groninger 
landbouwerfamilies nieuwsgierig geworden, wie deze B. Kunst 
toch mocht zijn geweest, had ik het geluk in aanraking te komen 
met de heer L. de Jonge te Appingedam, een achterkleinzoon 
van onze schilder. Deze verwees mij naar een andere achter
kleinzoon Mr. J. H. J. Hoog te Haarlem en hier wachtte mij de 
verrassing van het genoemde boekje. Het was een gelukkig 
ogenblik, toen de eigenaar mij dit in bruikleen afstond. Nu zou 
het immers mogelijk zijn zich gaandeweg een voorstelling te 
vormen van de vele reizen, die Kunst heeft gemaakt, van de 
families waarin hij heeft gewerkt. En misschien zou op basis van 
dit boekje door naarstig speuren een overzicht verkregen kunnen 
worden, wat er over is van het levenswerk van deze mens, 
waar zijn portretten terecht gekomen zijn en in welke staat zij 
zich bevinden. 

Een groot deel van mijn tijd heb ik de laatste jaren aan dit 
speurwerk besteed. Mij ook wel afgevraagd, of het resultaat niet 
in te geringe verhouding zou staan tot alle moeite, die het kostte. 
De gedachte, dat een vergeten beroep er door in het volle licht 
zou kunnen worden geplaatst, deed mij altijd weer moed vatten. 
Het werk is nog in volle gang en nog lang niet klaar. Maar toen 
de redactie van de Vrije Fries mij vroeg er eens iets over te 
schrijven, heb ik deze uitnodiging gaarne aanvaard. Het lokte mij 
om voorlopig de oogst van één provincie eens samen te vatten 
als voorbeeld voor wat ook zou kunnen en moeten gebeuren voor 
Groningen of Drenthe, de Zaanstreek of Twenthe, enz., want 
Kunst heeft door heel ons land portretten getekend van noord 
tot zuid, van Uithuizen tot Maastricht. 

Daar ik mijn speurtochten ook reeds enige malen tot Duitsland 
uitstrekte en hier een en ander vond, dat voor Friezen (en 
Groningers) van interesse kan zijn, wil ik behalve over de friese 
portretten ook iets vertellen over het gevondene in Ostfriesland, 
Oldenburg en de omgeving van Tecklenburg. 

Om er U van te doordringen, dat de reizen voor Kunst niet 
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altijd plezier-reizen waren, geef ik U vooraf nog een citaat uit 
een brief, die hij 19 mei 1841 vanuit Haarlem schreef aan zijn 
broer Johannes te Nieuwolda: 

„Voor omstreeks 4 weeken verliet ik Groningen, welke plaats 
zoo weinig bekoorlijks voor mij heeft als een verrotte Kool voor 
een groenwijf.2 Gaarne zou ik mijn gezin elders verplaatsen 
indien zulks niet met zoovele bezwaren gepaard ging — doch 
zooals ik zeide, voor vier weeken verliet ik mijn woonplaats om 
te Zwolle mijn fortuin te beproeven. Veertien dagen heb ik er mij 
slechts opgehouden, om reden dat het er mij niet naar den zin 
ging. Het is intusschen mogelijk dat ik te vroeg afreisde doch 
wanneer men zooals men zegt met zijn ziel onder de arm loopt, 
dan is dit verschrikkelijk vervelend. Daar kwam tevens bij, dat 
daar de nijverheid van een Friesche Conkurent die aldaar reeds 
2 jaren druk bezig was, mij niet zeer bemoedigde, ofschoon het 
wel mogelijk is dat ik er later eens terug koom. Hoezeer ik het 
in de stad slecht had, zoo ging dit voor eenige dagen buiten beter 
en Gij zoudt misschien wel eenigszins jaloers na mij gezien hebben, 
wanneer Gij had moeten toekijken dat er des morgens een liverij-
bediende, zijnde koetsier, voor mijn Logement stil hield en mijn 
persoon dan deftig met een gelaat waarop edele zelfvoldoening 
(ontspruitend uit de overtuiging dat de aangebodene eer aan geen 
onwaardige besteed wordt) te lezen stond, in den wagen stapte 
en zoo in vollen draf met den edelen Last naar het vermaarde 
Boschwijk reed, dat zelfde Boschwijk waar de vereeuwigde zanger 
Feith zoo dikwerf de welluidenste toonen deed hooren!. . . . ik 
weet niet of Gij wel niet te veel proza-mensch, althans te weinig 
aesthetiker zijt, om zoo iets naar de regte waarde te schatten; 
doch wanneer er slechts iets van dat gevoel in uwe borst woont 
't welk mannen als Jan de Groot, Daniel de Jager c.s. kenschetst, 
Gij zoudt mij de aangedane eer benijden! — 

Van Zwolle naar Elburg vertrekkende hebbe ik mij aldaar 
V/2 week opgehouden en ben gisteren over Amsterdam reizende, 
alhier aangeland, ik vrees echter dat het hier zeer kort zal duuren 
en heb nog geen vast plan werwaarts ik mij denk te begeven. 
Misschien zal ik wel genoodzaakt zijn ons Land te verlaten." 

Wij zien hier duidelijk, dat dit vergeten beroep zeker niet een 
beroep zonder schaduwzijden was. Dit had het met de meeste 

2 Kunst had in die tijd te Groningen met geldzorg over de huur te kampen. 
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beroepen van vroeger en later gemeen. Maar het zou niet ver
keerd zijn, als wij kijkend en misschien genietend van de por
tretten met een enkele gedachte ook even verwijlden bij de vele 
moeiten, die de maker er zich voor heeft getroost. 

I I 

Portretten in Friesland 

Het eerste bezoek van Kunst aan Friesland, waarvan notities 
staan opgetekend, had plaats in 1826 en gold Oldeboorn, het dorp 
met de hoge, ranke toren en het restant van de in de 18e eeuw 
gesloopte Andringa-State. 

In 1824 was Kunst ook in Friesland geweest, maar had toen, 
zo vertelt ons het boekje, geen aantekeningen gemaakt. 

Bij mijn bezoek aan Oldeboorn vond ik een spoor, dat leidde 
tot de ontdekking van drie portretten uit de familie Melles Kuiper. 
Het mooie oude huis, Weaze 30, bekend om zijn fraaie tegels en 
tegeltableau, was in 1826 nog niet in het bezit van deze familie. 
De portretten zullen dus gemaakt zijn in het oude stamhuis, dat 
stond op de zelfde plek (dicht bij de Doopsgezinde pastorie) waar 
later de oude Dames Kuiper woonden. De laatste stierf in 1958. 
Twee pastels, voorstellend Theunis Melles (Kuiper) en zijn 
jongere broer (of oomzegger?) Petrus Melles Kuiper verhuisden 
toen naar een neef in Enschede, één, Minke Petrus' geb. 1824, dus 
een meisje van 2 jaar, kwam aan een nicht in Voorburg. Vooral het 
portret van Theunis Melles, de oudere broer, die ongehuwd bleef, 
heeft iets bijzonder fijns. Van de 8 portretten te Oldeboorn ge
maakt, zijn mij deze 2 bekend geworden (afb. 5). 

In 1828 kunnen wij Kunst volgen bij zijn verblijf te Joure, 
Heerenveen en Grouw. Hij was er in de zomer, want hij ging 
van huis 25 juni. De breede Midstraat met de hoge toren te Joure 
zal hebben liggen blakeren in de zon. Vermoedelijk heeft hij zijn 
intrek genomen in het Zevenrijnshuis (nu Hotel Terwisga). Althans 
hij tekende vier kinderen voor de Jufvrouw Wed. Zeverijn. Er 
staat niet bij het woordje „tableau", wat zou duiden op een 
groepsportret, zoals Kunst er verschillende gemaakt heeft. Wij 
weten niet, of de portretten van de kinderen Zeverijn nog bestaan. 

Dit zelfde geldt van drie portretten in de familie de Jong, de 
familie, die sinds 1728 het klein begonnen, maar in de loop der 
jaren groot geworden bedrijf in tabak, koffie en thee (Douwe 
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Egberts) bestuurt. Voor mijn kleine verzameling kreeg ik een foto 
naar het pastel (afb. 8) voorstellende Jakob Douwes de Jong (zoon 
van Douwe Egberts). Ook zijn vrouw moet getekend zijn. Voorts 
staat in een gedenkboekje uit 1928 nog een afbeelding naar een 
pastel, voorstellend Thijs de Jong. Maar vermoedelijk zijn deze 
drie portretten verloren, althans tot nog toe zijn ze niet te vinden. 

Hier moge tevens worden vermeld, dat de dochter van Jacob 
Douwes, Thecla de Jong, met haar man Theodorus Kortenhorst 
uit Kuinre aldaar door Kunst werden getekend in 1854. Deze zeer 
goede portretten hangen bij Mr. L. G. Kortenhorst in den Haag. 

Met dit al hebben wij van de ruim 20 portretten, die te Joure 
in 1828 gemaakt werden, er nog geen gevonden. 

Beter is het gesteld met die van Heerenveen. Bij mijn bezoek 
aldaar was het resultaat verrassend. In de Oudheidkamer bleken 
twee pastels van de hand van Kunst te hangen, voorstellend 
de Looze en vrouw. De Looze was horlogemaker en schijnt uit 
Zierikzee te Heerenveen gekomen te zijn. De leider van de 
Oudheidkamer, de Heer A. Taconis, kon mij vertellen, dat zes 
portretten van drie broers Taconis met hun echtgenoten in de 
familie bewaard gebleven waren. Bij hem in Oranjewoud Simon 
Taconis (tabaksfabrikant) met zijn vrouw Janneke van der Meulen. 
Bij de Heer Visser te Heerenveen Tjepke Taconis (bakker) met 
zijn vrouw Trijntje Walstra en bij een familielid in Leiden Wynout 
Taconis (bakker) met zijn vrouw Janneke de Vrieze. Ook de 
portretten van de zuster, Siementje Taconis, gehuwd met Gerrit 
Overdiep (zij was zijn tweede vrouw) zijn nog aanwezig. Deze 
hangen al de jaren door in de oude zaak van ijzerwaren op de 
Lindegracht. De vader van Gerrit, Jelte Siebes, had deze zaak 
daar gesticht (afb. 9). 

Door de grote locale kennis van de Heer Taconis kwam ik ook 
verder over de door Kunst geportretteerden een en ander te 
weten, b.v. dat de gebroeders Sjollema een koperslagerij op de 
Dracht hadden en dat koopman de Vrieze, die zich met vrouw 
en acht kinderen tekenen liet, kruidenier was op de Lindegracht. 
In de Friese Koerier van 18 november 1961 heeft Taconis als 
kenner van oud Heerenveen het bezoek van Kunst in 1828 eens 
besproken. Wij krijgen daar een levendig beeld, hoe onze portret-
tist van de een naar de ander ging. Hij zal zeker onderwerp van 
gesprek zijn geweest en vele leden van de gezeten burgerij en 
enkele topfiguren (grietman van Vierssen, vrederechter de Block 
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van Scheltinga, griffier Biersma en notaris Metz) hebben zich 
door hem laten tekenen. Gelogeerd heeft hij waarschijnlijk in het 
Logement van Barlage (nu Hotel Vernimmen). Onder de vele 
namen komt tenminste ook Mej. Barlage voor. 

Het resultaat van mijn zoeken in Heerenveen noemde ik ver
rassend. Immers bij dit moeizaam werk, rijk aan teleurstelling, 
is het getal van 10 gevonden portretten op een totaal van 54, dat 
gemaakt werd, nog niet zo slecht. Kunst is nog twee maal in 
Heerenveen terug geweest, in 1847 en 1855. Beide malen heeft hij 
aan de vroeger gemaakte nog enkele portretten toegevoegd. In 
'47 lezen wij namen als Braaksma, Feits, Lubbink, Ds. Wassenaar 
in Nijehaske3, in '55 Smit (oprichter van haardenfabriek), hout
handelaar van der Sluis en nog een copie voor Overdiep. 

Na Heerenveen volgde Grouw, hoewel er even wat wonderlijk 
Krommenie tussenin staat. 

Toen Kunst in 1828 in Grouw kwam, was dokter Eeltje 
Halbertsma er al 8 jaar medicus. Zijn broer Joost, Doopsgezind 
predikant, had 10 jaar tevoren Bolsward voor Deventer ver
wisseld. De beide andere broers, Binnert en Tjalling, waren koop
lieden. De zoon van Binnert zou in Grouw een bedrijf in hout
bewerking beginnen, eerst voor vaten van de boterhandel. Het 
is de fabriek geworden, welke nòg sterk tot de bloei van Grouw 
bijdraagt en aan het rustige Halbertsmaplein een achtergrond van 
industriële bedrijvigheid geeft. Helaas komt de naam Halbertsma 
in het boekje van Kunst niet voor. Er is nog een andere bedrijvig
heid, die aan Grouw veel fleur verleent: de beoefening van de 
watersport. Zeilen heeft men daar op de Grouw en op het Pik
meer natuurlijk de eeuwen door gedaan. Zo verbaast het ons niet 
onder de in 1828 geportretteerden de naam Faber te lezen, 
eigenaar van een zeilmakerij (tegenwoordig Molenaar). Al die 
zeilen, die op het water zo gezellig klapperden in de wind, 
moesten toch ergens gemaakt worden. Faber zal er vele hebben 
vervaardigd. Zijn portret heb ik nog niet gevonden. Evenmin dat 
van koopman de Vries, van Andriessen of Douma. 

Het was Drs. Hoekema te Zuidhorn, geboren en getogen in 
Grouw, die mij twee portretten uit de familie Greben deed ont
dekken, een moeder en een zoon. Zij bleken in Leeuwarden te 
hangen. De moeder Lokke Gerbens kan tot de Waterlandse 

3 De Heer Taconis heeft door een verzuim mijnerzijds van deze namen nog geen kennis 
gedragen. 
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Doopsgezinden in Grouw hebben behoord. Deze waren meer 
vrijzinnig. De zoon, Sjoerd Jurjens, die op het portret iets sombers 
heeft, zal wellicht van de kleine groep der Vlamingen deel hebben 
uitgemaakt. Dit waren de strenge Doopsgezinden. Juist een jaar 
na het bezoek van Kunst, hebben de Vlamingen en de Water
landers elkaar gevonden en zijn tot één gemeente samengesmolten. 
Maar men kan zich denken, dat in zo'n tijd van komende beslis
singen de gedachten der leden nog wel eens hebben gebotst. 
De Grebens waren niet uit Grouw afkomstig maar zijn van 
Drachten daar gekomen. Wat er waar is in de overlevering, dat 
zij met de Zwitserse Doopsgezinden zijn meegekomen naar ons 
land, kan ik niet beoordelen (afb. 6 en 7). 

Er is mij nòg een portret uit Grouw bekend geworden en wel 
van de Hervormde predikant Hillebrandus Andries Lieuwens. 
Het bevindt zich in het depot van het Fries Museum te Leeu
warden, waar Dr. Wassenbergh het mij toonde. Volgens het 
register is ook zijn vrouw getekend, maar dit portret was er niet 
bij. Ds. Lieuwens, een geboren Amsterdammer, kwam in 1819 
uit Oldeholtpade naar Grouw. Elf jaar heeft hij in die grote kerk 
met stoere toren het Evangelie verkondigd. In 1830 vertrok hij 
naar Idaard, waar hij in 1840 op 54-jarige leeftijd overleed. 

Men zou uit het boekje van Kunst een heel predikantenlijstje 
kunnen samenstellen. 

Op vele plaatsen, vooral in Friesland, behoorden de pastorie
bewoners tot de eersten, die zich lieten portretteren. Wellicht 
hebben de dominees de man, die als vreemdeling binnen een 
dorp of stad kwam, het vertrouwen willen verschaffen bij hun 
gemeenteleden. Een beetje predikanten-ijdelheid kan mee van 
invloed zijn geweest op het besluit aan Kunst deze dienst te 
bewijzen. Vooral tijdens het langdurig verblijf in Friesland in 
1848 hebben vele predikanten zich laten tekenen. Richting speelde 
daarbij geen rol. De Réveil-man Ds. Knap te Heeg liet het 
evenzeer doen als de vrijzinnige Ds. Ferf te Bergum (afb. 16). Maar 
predikantenportretten te vinden is moeilijk, misschien mee door 
vele verhuizingen, die reeds bij het leven plaats grepen. Pastels 
blijven het best, als ze rustig mogen blijven hangen. Vandaar 
dat men op boerderijen of kleine kasteeltjes nog wel eens heel 
goede aantreft. 

Als wij de rekening voor Grouw opmaken, dan zijn van de 
13 genoteerde portretten er 3 gevonden. 
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Het jaar, dat wij daareven noemden, 1848 (omlijst door eind 
'47 en een deel van '49) mag wel als dè Friesland-periode worden 
aangemerkt in het leven van Berend Kunst. Toen werden bezocht: 
Gorredijk, Drachten, Leeuwarden, Berlikum, Makkum, Workum, 
Bolsward, Heeg, Sneek, Bergum, Kollum, Harlingen. Het is een 
respectabel aantal portretten, dat in die tijd werd gemaakt: 190. 
Ik heb er niet meer dan 15 gevonden, terwijl enkele als verloren 
kunnen worden beschouwd. Hoogstwaarschijnlijk is dit b.v. het 
geval met het groepsportret, voorstellend Mevrouw Schwartzen-
berg en drie kinderen te Bolsward. Het hing tijdens de oorlog 
in Silesië en zal bij de Russische bezetting wel teniet zijn gegaan. 

Zeer goede portretten hangen bij oud-notaris A. H. Ages te 
Leens. Het zijn de beeltenissen van zijn vader Petrus Ages, op 
1-jarige leeftijd, gezeten in de kinderstoel met een zilveren 
rammelaar in de hand (in de familie nog aanwezig) en van diens 
moeder Hinke Petrus Visser. Het gezin woonde in Sneek, waar 
de portretten dan ook gemaakt zijn. Maar de echtgenoot A. H. 
Ages stierf jong (1854) en de weduwe keerde met twee kinderen, 
een jongen en een meisje, naar haar geboorteplaats Heeg terug. 
Petrus Ages heeft daar later aan het hoofd gestaan van de zeil
makerij „Firma Y. Visser—Ages". Want evenals in Grouw speelt 
ook in Heeg het water een grote rol. Voorts moet Petrus, na de 
dood van een oom te Workum, lange tijd de leiding van 
diens palinghandel op Engeland hebben gehad en daarnaast 
nog in talrijke functies werkzaam zijn geweest. Hij was een steun
pilaar voor de Herv. Gemeente ter plaatse (afb. 13 en 14). 

Het is niet het minst aantrekkelijke van dit speurwerk, dat men 
telkens weer kennis maakt met mensen, die in hun tijd de maat
schappij hebben gediend met hun gaven en krachten. Het biedt 
ruimschoots gelegenheid op steeds wisselende wijze een blik te 
slaan in het leven en bedrijf onzer voorouders, doordat elk portret 
vragen wekt; welke taak vervulde deze mens in de samenleving, 
welke plaats bekleedde hij in de maatschappij? 

Wie naar de pientere kop ziet van meester Dijkstra uit 
Berlicum (afb. 11), voelt warme sympathie voor deze jeudige oude, 
die de kinderen van het dorp 50 jaar lang les gaf in het schooltje, 
dicht bij de kerk met het machtige koepeldak. In de eenvoudige 
woning van zijn achterkleindochter, de Wed. Steenstra—Osinga, 
hangt zijn portret nog altijd boven een oud kastje. Weinig ont
dekkingen grepen mij zo in de ziel, als toen ik op een donkere 
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novembermiddag in de schemertijd die kleine kamer betrad en ik, 
nadat het licht was aangeknipt, plotseling het portret zag van die 
vroegere dienaar der jeugd. Meester Dijkstra was tevens ont
vanger. Het salaris als schoolhoofd zal niet groot zijn geweest. 
Zo kwam hij tot zekere welstand, kon althans door Kunst drie 
portretten van zich laten maken, voor elk der drie dochters één. 

Wanneer wij vervolgens dat stoere en gezonde schippers-
echtpaar aanzien Auke Luitzen Swieting te Ureterp geh. met 
Berbera Veenstra van Kimswerd (portretten, die in het depot van 
het Fries Museum bewaard worden) dan worden wij weer aan 
een ander brok werkelijkheid herinnerd: de wereld van het 
schippersleven met zijn vreugde en gevaar.4 Toen ik het mans
portret eens omkeerde, stond daar de glorie en de tragiek van dit 
schippersleven in korte woorden te lezen: Zeekapitein op eigen 
schip gen. Petrus Harjus, in de Oostzee vergaan met twee vol
wassen zoons in de 60er jaren (afb. 18). 

Voor enige tijd werd mij door bemiddeling van Mr. H. W. W. 
Andreae te Oosterbeek een kleurfoto toegezonden, die op mijn 
verzoek in Canada was gemaakt naar een pastel van Kunst (afb. 
15). Het stelt voor een fiks knaapje in een blauw geruit buisje, een 
hond omarmend. Het is de vader van Mr. Andreae uit Oosterbeek 
op 4-jarige leeftijd; het portret hangt nu bij een neef Dr. A. J. 
Andreae in Toronto. Het voorgestelde kind zou later zijn vader 
als notaris te Kollum opvolgen. Bekend werd hij als be
schrijver van het Lauwerszeegebied, als minnaar van Friesland 
en als echt sociaal voelend mens aan het eind van de 19e eeuw. 

Het heeft een eigenaardige bekoring zich in te denken, hoe 
Berend Kunst, zoon van de Dollardpolders, in het grote notaris-
huis te Kollum het kind tekende, dat later de Lauwerszee en 
omgeving tot voorwerp van onderzoek zou maken. 

Beider leven is bezield geweest van een zelfde warme belang
stelling voor de medemens. De een heeft deze geuit in zijn 
portretkunst, de ander in zijn geschriften. 

III 

Portretten in Duits, maar voor Friezen interessant, gebied 

Het kwam reeds ter sprake, dat Kunst ook in Duitsland heeft 
gewerkt. Vooral in Westfalen is hij veel geweest. Maar ook zuid
waarts naar het Rijnland en noordwaarts naar Ostfriesland, Olden-

4 Deze portretten werden door Kunst in 1853 te Amsterdam getekend. Er zijn meer 
voorbeelden, dat hij daar schippers uit het Noorden heeft uitgebeeld. 
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burg en Sleeswijk-Holstein leidde zijn weg. Ja, zelfs bij de Duitse 
grens heeft hij geen halt gehouden. In 1845 was hij in Dene
marken en in '46 in Zweden en Noorwegen. Hier wil ik van mijn 
vondsten in Ostfriesland, Oldenburg en in enkele dorpen bij 
Tecklenburg in 't kort verslag doen. 

Het ligt voor de hand, dat iemand, die bij de Dollard geboren 
werd, gemakkelijk het buurland over het water opzoekt. Het 
behoeft dan ook niet te verwonderen, dat het werkregister van 
Berend Kunst aanvangt met een reisje naar Ostfriesland in 1823. 

Het eerste portret, dat staat aangetekend is dat van apotheker 
van Senden in Emden (afb. 2), geboren in 1796 als zoon van 
Wigbold Ovens van Senden, predikant te Uphusen. De grootvader 
naar wie hij genoemd werd: Hermann Wilhelm van Senden had 
in 1801 zijn apotheek „Zur weiszen Luie" in Emden moeten ver
pachten omdat de kleinzoon Hermann Wilhelm toen pas 5 jaar 
was. In 1817 trad Hermann Wilhelm in de leiding van de 
apotheek, nadat hij gehuwd was met zijn nicht Elisabeth Galama 
van Senden, dochter van zijn oom Otto Galama van Senden, 
predikant in Tergast. De bekende predikant H. H. van Senden, 
die in Nenndorf, Middelbert en Zwolle heeft gestaan en prinses 
Marianne als bijbels geograaf op een reis naar het H. Land in 
1848/49 vergezelde, was een broer van apotheker Hermann 
Wilhelm. De laatste werd een geliefd spreker op de vergaderingen 
van de „Naturforschende Gesellschaft". De koning van Hannover 
verleende hem de eretitel „Bergkommissar", een onderscheiding, 
die in het vlakke Ostfriesland wat wonderlijk aandoet, maar wel 
meer aan apothekers werd verleend, sinds een collega in Klaustal 
in de Harz hiermee was begiftigd. In 1865 volgde zijn zoon Otto 
Galama van Senden hem op. Hermann Wilhelm stierf in 1867.5 

Laat ons terugkeren tot Kunst. Het reisje naar Emden werd 
voortgezet met een tocht naar Greetsiel6, de dorpen in Krummhörn: 
Pewsum, Manslagt, Amswerum en eindigde met een bezoek aan 
Jever. Enkele jaren geleden zag ik daar op de bibliotheek van het 
Marien-Gymnasium een ongesigneerd pastel hangen, een portret 
van Rektor Hollmann. Het zag er verwaarloosd uit, maar zal ver-

5 Gegevens ontleend aan : L. Hahn, Apotheken und Apotheker in fünf Jahrhunderten, 
in Abhandlungen und Vorträge zur Geschichte Ostfrieslands, Heft XXXI, Aurich 1954. 
6 Twee portretten uit de familie Von Halem, hier gemaakt, hangen thans in Bamberg 
(afb. 3 en 4). 
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moedelijk wel het door Kunst te Jever getekende portret van 
Hollmann zijn geweest. 

In 1829 speelt Ostfriesland weer een rol in het leven van Kunst. 
In de eerste plaats brengt dit jaar hem een opdracht om voor 

de Emder Gesellschaft für bildende Kunst und Altertumskunde 
een copie te maken van een schilderij, voorstellende Focko 
Ukena, de oostfriese hoofdeling uit de 15e eeuw, die droomde 
van de macht over Ostfriesland en Groningen, maar omstreeks 
1430 als eenzaam balling op de borg Dijkhuizen bij Appingedam 
onderging. De opdrachtgever schijnt geweest te zijn de advocaat 
en na 1832 ook archivaris van Groningen Jhr. H. O. Feith Sr. 
Maar hij moet zich hebben vergist. Tenminste, later is betoogd, 
dat het schilderij (eigendom van Jhr. D. G. Hora Siccama van de 
Harkstede te Hilversum) geen beeltenis van Focko Ukena kan 
zijn. De copie door Kunst bevindt zich sinds het einde van de 
oorlog in een depot op de burcht te Hinte. Het stond op een lijst 
aangemerkt als zwaar beschadigd. Zeer onlangs vernam ik van 
Dr. Schöningh te Emden, dat nu spoedig zou worden vastgesteld, 
of het nog voor restauratie in aanmerking kon komen, of dat het 
definitief verloren is. 

Misschien in verband met het gereedkomen van het schilderij, 
in elk geval in 1829 reist Kunst over Papenburg opnieuw naar 
Emden. Op enkele namen hier vermeld volgt een hele rij namen 
van inwoners te Norden. Namen als Taaks, Hölscher, Koolman, 
Schatteburg, Steinbömer, Cornerus zijn daar nog niet vergeten, 
hoewel er niet altijd meer dragers van die namen in Norden 
bestaan. 

In het oude koopmanshuis, bewoond door de Heer Weiland, 
waar hoog in de gevel nog de naam Schatteburg prijkt en de 
echtgenote een geborene Schatteburg is, trof ik 4 pastelportretten 
aan, voorstellend Johann Hermann Schatteburg (1769—1839) en 
zijn tweede vrouw Johanna Rebecca Loisa Friederika Coll-
mann von Schatteburg (1718—1849). Voorts de hoogbejaarde 
vader Jakob Janssen Schatteburg (1732—1831) en een jong 
meisje, dochter van genoemd echtpaar. 

De portretten waren ongesigneerd, maar maakten sterk de 
indruk werk van Kunst te zijn. Alleen doet zich hier het geval 
voor, dat het register slechts één portret noemt, Mevrouw 
Schatteburg. 

Aansluitend aan dit bezoek aan Ostfriesland volgt een verblijf 
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in Oldenburg en Brake om daarna een kort bezoekje aan Bremen 
te brengen. 

In het Stedelijk Museum te Oldenburg zag ik olieverfportretten 
van Hegeier en vrouw, welke copieën zouden zijn van pastels 
van Kunst, die verloren gingen. 

In Brake werden vele kapiteins getekend. Het is een echte 
havenplaats, vroeger nog meer dan nu. De eerste Duitse oorlogs
vloot heeft er haar basis gehad. Kunst tekende in Brake o.a. de 
grote koopman en reder Gross en vrouw. Na veel speuren heb ik 
vernomen, dat de originelen in Frankfurt a. Main zouden hangen. 
Copieën bevinden zich in het plaatselijk museum van Brake. 

In Bremen wordt maar één naam vermeld: Knoch im Lindenhof. 
Dit moet een bekend hotel geweest zijn. Het portret heb ik niet 
gevonden. 

In 1842/43 vinden wij Kunst weer in Oldenburg, Neuenburg, 
Varel, Westerstede, Jever en Vechta. 

Zo heb ik een portret van de Heer Bollenhagen uit Varel op 
een boerderij gevonden, dicht bij de Jade-boezem en een aardig 
groepsportret van 6 kinderen van Freiherr van Frydag op Huis 
Daren bij Vechta. 

Tot afronding van dit overzicht zou ik hier nog willen gewagen 
van een groep portretten, die voor Friesland van bijzonder 
interesse kunnen zijn. Ik bedoel die uit Mettingen en Recke. Hier 
heeft Kunst in 1845 gewerkt in de zgn. Tuöttenfamilies. Het zijn 
Rooms-Katholieke boerengeslachten, die in de 17e en 18e eeuw 
de verarming ten gevolge van oorlog, geloofsvervolging en schrale 
grond te boven kwamen door op grote schaal textielhandel te 
drijven. Zij deden dit in gemeenschap en hadden vele pakdragers 
in hun dienst. Ik denk aan Brenninkmeyer, Stockmann, Tallemijer 
uit Mettingen, Schweigmann en Homeijer uit Recke. 

Eind 18e eeuw en in de eerste helft van de 19e hebben ver
schillende van deze kooplieden hun hele bestaan naar het verre 
handelsgebied overgebracht en er hun zaken gesticht. Voor de 
families uit Mettingen en Recke was vooral Friesland het terrein 
van vestiging. De Brenninkmeyers b.v. stichtten hun eerste zaak 
op 't Grootzand in Sneek in 1790. Later kwamen er splitsingen 
en verbreidden zij zich over heel het land. Vooral de zaken van 
de gebroeders Clemens en August (C. & A.) hebben een grote 
vlucht genomen (afb. 10). De eerste werd in 1841 in Sneek gesticht. 

De familie Brenninkmeyer heeft steeds de band met Mettingen 
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aangehouden, gelijk ook anderen hun oorsprongsland niet ver
gaten. 

Wie met belangstelling voor deze dingen zich naar Mettingen 
begeeft, wordt prettig verrast, wanneer hij in Hotel Telsemeyer 
een muur van het eetzaaltje versierd ziet met beelden uit Leeu
warden, Sneek en Bolsward. Hier wordt het verleden van de zgn. 
„Hollander" herdacht. Op een andere muur ziet men in kaart 
gebracht alle plaatsen in N.-Duitsland en Skandinavië, waar de 
zgn. „Oberreicher" heen zijn getrokken om er hun magazijnen te 
vestigen. Een zich nog uitbreidend „Tuöttenmuseum"!7 

Tot mijn vreugde vond ik bij een tweedaags bezoek aan 
Mettingen en Recke 10 pastels van Berend Kunst. Zij waren in 
de families Brenninkmeyer, Langemeyer en Meyknecht in Met
tingen en in de familie Homeyer te Recke gemaakt. Later kreeg 
ik mededeling over drie Schweigmann-portretten, welke in 't huis 
Berentelg in Recke gevonden waren. Er wordt nog verder gezocht 
en reeds zijn er ook in Greven enkele gevonden. Dr. Casser toonde 
veel belangstelling voor het werk van Kunst in deze kringen. 

Naar een mededeling van een andere kenner, de Heer H. Aukes 
te Witmarsum, zijn twee Stockmann-portretten uit Ibbenbüren 
door oorlogsgeweld in Arnhem verloren gegaan. 

Natuurlijk heb ik ook nagegaan, of Kunst in Friesland eveneens 
in Tuötten-families heeft gewerkt. Ik kon slechts vinden Schra-
kamp in Bolsward. En de twee portretten, daar in 1848 gemaakt, 
bestaan niet meer, naar de Dames Albada Jelgersma te Bolsward 
mij meedeelden. Van één wisten zij tenminste met zekerheid, dat 
het was weggedaan. Met het ander zou dit ook wel geschied zijn. 
Het lot van portretten is wel zeer verschillend, het een blijft in 
ere, het andere vervalt. Tot besluit wil ik hierover nog even met 
u peinzen. 

IV 

Het portret van een veiling 

Bij dr. W. H. van Seters te Amsterdam bevindt zich een portret 
van een waardige oude heer met een zeer markante kop. Duidelijk 
leesbaar is de signatuur B. Kunst en het jaartal 1848. Het werd 
door dr. van Seters op een veiling te Amsterdam gekocht, eigenlijk 

7 Wie meer wil weten over de Tuötten-historie raadplege het rijk geïllustreerde boek van 
Hubert Rickelmann: Die Tuötten in ihrem Handel und Wandel, Ibbenbüren 1961. Het 
is echter niet overal betrouwbaar. 
De grote kennner van deze dingen is Dr. Paul Casser in Paderborn, die veel materiaal 
verzameld heeft. 
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uit sympathie voor die oude heer, op wiens portret niemand een 
bod deed. Nu plaagt hem de vraag: wie is het? Een vraag, die 
misschien nooit het zekere antwoord zal vinden (afb. 12). 

Daar 1848 het jaar is, waarin Kunst bijna uitsluitend zich in 
Friesland ophield, is de waarschijnlijkheid groot, dat het portret 
uit Friesland afkomstig is. Vandaar dat wij ons op Friesland 
afgestemd overzicht ermee willen besluiten. Maar dan toch niet, 
omdat wij menen een tip van de sluier te kunnen oplichten of 
een spoor tot identificatie te kunnen wijzen, doch wel omdat wij 
dit portret als uitgangspunt willen nemen voor enkele over
peinzingen betreffende het lot van deze portretten en de waar
dering, die hun ten deel viel. 

In de eerste plaats herinnert mij dit portret van een veiling aan 
het betrekkelijk algemeen verschijnsel van vervreemding en uit
stoting, waaraan vele van zijn soortgenoten ten prooi vallen. Wat 
ook wel weer begrijpelijk is. Een jong geslacht voelt de band 
met die overgrootouders of bet-overgrootouders niet meer zo 
sterk. Zij weten niet meer precies wie 't zijn. Zij wonen in huizen, 
waar niet veel muurvlak is en wat er is, wordt gereserveerd voor 
moderne schilderijen. Zij zitten tussen meubels, waarbij die grote 
oude portretten niet schijnen te passen. Zij leven met idealen en 
hanteren maatstaven, waarvoor het werk van Kunst ter nauwer-
nood de naam van kunst mag dragen. Dus weg er mee. Voor de 
portretten, eenmaal uit warme belangstelling voor de medemens 
ontstaan, breekt de tijd aan van zonloos bestaan in een donkere 
kast of ergens op zolder, wachtend op de genadeslag, als bij een 
eerstvolgende verhuizing die portretten, door vocht geschonden, 
worden weggedaan. 

Maar dat portret van een veiling herinnert in de tweede plaats 
ook aan iets anders. Het hing of stond, vereenzaamd en verlaten, 
in het grote kille veilinglokaal. De mensen schuifelden er langs. 
Wie had aandacht voor dat oude onbekende portret? Toen kwam 
de Heer van Seters. Hij, dr. in de biologie, was tevens minnaar 
van schoonheid en zelfs kenner op een bepaald gebied (ivoor
schildering). Zijn oog viel op het portret. Het hinderde hem, dat 
niemand er iets voor voelde. Hij deed zélf een bod en verwierf 
het. Nu hangt het in zijn woning. Portret en koper zijn geen 
vreemden meer voor elkaar. Al zou de Heer van Seters graag 
meer weten, ook zo kijkt hij er met genoegen naar. Hij waardeert 
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Afb. I. 

Een „Friese" pagina uit het werkregister van Berend Kunst: het jaar 1848 en begin 1849. 



Aft>. 2. 

HERMAXN W. VAN SEXDEN (1796-1867). 

1823. Aurieh, E. von Steuher. 
MARGARETE VON HALEM-KNOTTXERUS 

(1766-1831). 
1823. Hamberg, Mevr. von Hakm. 

Alb. i. 

JOHANN H. VON HALEM (1789-1839). 

1823. Bamberg, Mevr. von Halem. 

Afb. 5. 

THEUNIS MELLES KUIPER (OHeboorn). 

1826. Enschede, Th. Kuiper. 
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AXXA M. A. BREXXIXKMEIJER-BISCHUP (1779-1833; de moeder zan C t- A). 
1845. Mettmgen, Wed. Ludwig Langemeijer. 
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ARXOLDOS JOHAXNES AXDREAE (1845-4899; Wkend Fn> s É ™ « r f * C T ) . 

1849. Toronto, Dr. A. J. Andreae. 



Afb. 16. 

HORATIUS NIEUBUUR FERF (1776-1859; predikant en schoolopziener te B er gum). 

1849. Den Haag, Ir. A. G. Ferf. 
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het mee om de warme belangstelling voor de medemens, die de 
maker, B. Kunst, moet hebben bezield. 

Zou deze daad van Dr. van Seters, deze daad van bescherming 
van iets waardevols, ook niet als stimulans voor anderen mogen 
worden gezien? In onze tijd groeit toch immers nieuwe waardering 
voor oude dingen! Laat het zo zijn, dat deze portretten in kleine 
familiekring hun functie verloren, dat men er niet goed raad 
mee weet, hebben ze daarom aan de grote familiekring, de 
samenleving, niets meer te zeggen? 

Er zijn oudheidkamers, streekmusea. Daar zouden ze welkom 
zijn. Daar zullen ze bekeken worden, met het respect dat we aan 
eenvoudig oud cultuurgoed verschuldigd zijn, door liefhebbers 
van locale geschiedenis, door genealogen en costuumkundigen. 
Daar kunnen ze voortgaan het vaak oppervlakkige heden te 
verdiepen met het besef, dat wij verder bouwen aan wat de 
vaderen hebben gewrocht. 

Maar één voorwaarde moet dan vervuld worden, dat zij in die 
nieuwe tehuizen een goede verzorging ontvangen. Een grondige 
reiniging, want vele hebben deze nodig, komend uit de tijd van 
smaad en vernedering. En sommige zijn reeds heel ver heen. 

Naschrift. 

Na afsluiting van dit artikel werd mij bekend, dat bij Dr. L. A. 
AE. Sluijterman te Eindhoven hangen de portretten van Ds. 
Sevensma en echtgenote te Workum en voorts bij Ir. A. G. Ferf te 
's-Gravenhage drie portretten uit de familie Ferf. Van de laatst
genoemde is dat van Ds. H. Nieubuur Ferf te Bergum voor de 
Friese geschiedenis het belangrijkst (afb. 16); hij was als vrij
zinnig predikant en schoolopziener zeer belangrijk. Van zijn klein
kinderen (afb. 17, wel karakteristiek voor Kunst's kinderportretten, 
al zijn die vaak stijver gegroepeerd) was Horatius later kanton
rechter te Bergum. 

Bij de Oostfriese portretten kan nog worden aangetekend, dat 
de familie Von Halem tot de eerste families behoorde; Johann 
Heinrich (afb. 4) was zelfs Landschaftsrat. 



HET WAPEN VAN HET WATERSCHAP „LUCHTENREK" 

Mr. G. A. BONTEKOE 

Met de concentratie van bestaande waterschappen tot grotere 
eenheden is ook in de provincie Friesland een bescheiden begin 
gemaakt en als gevolg daarvan werd op het territoir van de ge
meente Ooststellingwerf rondom het dorp Makkinga het ruim 
4000 ha grote waterschap „Luchtenrek" ingesteld, ontstaan uit 
samenvoeging van de kleinere waterschappen „Kleindiep", 
„Hanswetering", „Tjongervallei-Zuidzyde" met toevoeging van 
nog enig, tot dusver niet in waterschapsverband ingedeeld land. 

Al spoedig verlangde het bestuur het recht te mogen ontvangen 
om een wapen te voeren. 

Bij het ontwerpen van dit wapen ging de gedachte allereerst 
uit naar het wapen van het (uitgestorven) addellijke geslacht 
Lyclama à Nijeholt waarvan tal van leden eeuwenlang in Mak
kinga woonachtig zijn geweest en als grootgrondbezitters op 
agrarisch gebied een grote rol hebben gespeeld, terwijl zij er 
tevens werkzaam waren in diverse bestuursfuncties. 

Het wapen van dit geslacht is gedeeld. De rechter helft ver
toont in goud een dwarsbalk van azuur, boven en onder verge
zeld van een lelie van keel, de linker helft is van keel en draagt 
als wapenfiguur een uitgerukte boomstronk zonder bladeren 
doch met drie eikels, alles van goud. 

Dit levendig gekleurde maar nogal drukke wapen kon niet 
zo gemakkelijk met andere motieven gecombineerd worden en 
toch was dit noodzakelijk omdat het uiteraard voor een agrarisch 
lichaam als een waterschap niet aannemelijk scheen het blazoen 
van deze uitgestorven tak der Lyclamas à Nijeholt zonder enige 
toevoeging in zijn geheel over te nemen zoals dat bij gemeenten 
wel eens is gebeurd. 

Er waren bovendien twee andere gegevens die erg aantrekkelijk 
leken om in het wapen te worden verwerkt. 
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Daar was in de eerste plaats het feit dat het waterschap 
afwatert langs de gekanaliseerde Kuinder, welk riviertje in de 
beruchte oorlog van 1672/73 een rol heeft gespeeld bij de ver
dediging van Friesland. 

Johan Maurits van Nassau, de 70-jarige veldheer, die toen de 
verdediging van het Noordererf leidde, deed langs Linde en 
Kuinder een inundatie stellen door de keersluis bij Slijkenburg 
te sluiten en door verder op verschillende plaatsen o.a. bij Bip-
perts in de lijn Katlijk-Teridzard en hogerop beneden de Tolbrug 
bij Oldeberkoop dammen door de rivier te leggen. 

Toen de bisschop van Munster in augustus 1673 een aanval 
op Friesland beproefde was er een flinke opstuwing van het 
water tot bij Donkerbroek.1 

De gehele sector van de Kuinder die door het waterschap 
Luchtenrek wordt benut voor de afstroming is bij deze inundatie 
in een der hachelijkste perioden onzer vaderlandse geschiedenis 
betrokken geweest. 

Het tweede gegeven dat zich voor opneming in dit wapen 
opdrong was, dat het dorp Makkinga in de XlXe eeuw gedurende 
een dertigtal jaren (van 1856—1886) de zetel van het gemeente
bestuur van Ooststellingwerf is geweest. 

Na rijpe overweging van dit materiaal werd het schild omge
keerd gemanteld en ingebogen. Hierdoor kon voor het wapen 
Lyclama à Nijeholt een zeer groot deel van de beschikbare 
ruimte worden benut. 

Het kleine veld boven in het schild werd groen gekleurd omdat 
het waterschap een agrarisch lichaam is en groen de kleur van 
de landbouw. 

Op dit groene veldje werd een zespuntige gouden ster ge
plaatst, die ontleend werd aan het Ooststellingwerfse gemeente-
wapen en bovendien werd een versmald golvend schildhoofd 
van zilver toegevoegd als herinnering aan de Kuinder als onder
deel van de Friese waterlinie van 1672—73. 

Dit schildhoofd werd opzettelijk golvend genomen omdat het 
watervlak tijdens de overstroming der oeverlanden uiteraard een 
niet-rechtlijnige begrenzing heeft gehad. 

Op het op 26 april tot H. M. de Koningin gerichte verzoek 
werd reeds bij Koninklijk Besluit van 7 september d.a.v. No. 42 
gunstig beschikt. 

1 Zie van Dam van Isselt: De verdediging van Friesland in 1672—1673 aantekening II 
(pag. 249) en het kaartje t.o. pag. 44. 
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De officiële omschrijving van het wapen luidt als volgt: 

„omgekeerd gemanteld en ingebogen, het bovenste deel van 
„sinopel2, beladen met een zespuntige ster van goud en met 
„een golvend versmald schildhoofd van zilver; 
„het onderste gedeeld: I: in goud een dwarsbalk van azuur3, 
„boven en onder vergezeld van een lelie van keel4; II: in 
„keel een uitgerukte boomstronk zonder bladeren doch met drie 
„eikels, alles van goud. 
„Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en 
„twee paarlen". 

2 Sinopel = groen. 
3 Azuur = blauw. 
4 Keel = rood. 



BOEKBESPREKINGEN 

Fryske stúdzjes oanbean oan Trof, Dr. J. H. Brouwer op syn 
sechstichste jierdei 23 augustus 1960.. Assen, Van Gorcum & 
Comp. N.V. (Dr. H. J. Prakke & H. M. G. Prakke), 1960. 
(VIII, 495, I blzn.; met portrn., afbdn. en krtn.; ingen. 
/ 22 ,50 , geb. / 25 ,—) . 

Feestbundels zijn in de wereld van het boek wonderlijke verschijningen. 
Ze bevatten een naar aantal en inhoud zeer variërende verzameling opstellen, 
geschreven door een aantal daartoe uitgenodigde vakgenoten en vrienden 
van de jubilaris, te wiens ere de bundel verschijnt. Aldus ontstaat telkens 
weer een conglomeraat van artikelen dat in vele gevallen een allerwonder-
lijkst geheel vormt, omdat de auteurs onderling alleen verbonden zijn 
door hun relatie tot de gehuldigde, en de bijdragen die zijn schrijven in 
't algemeen dus in geen enkele betrekking tot elkaar staan. Terwijl op tijd
schriften, die bovendien veelal één gebied bestrijken, nog registers bestaan, 
is dat bij feestbundels niet het geval, zodat men op zijn geheugen moet 
afgaan wanneer men een bepaald artikel wil terugvinden. Alleen wanneer 
een artikel belangrijk genoeg is om in de vakliteratuur geciteerd te worden, 
kan het aan de vergetelheid ontkomen. Zo kwam al menig geleerde er toe, 
bij voorkeur bijdragen van geringe betekenis voor deze rommelzolders der 
wetenschap te reserveren. 

Maar af en toe wordt een poging gedaan, aan dit euvel te ontkomen door 
een geleide redactie van de inhoud. De medewerker ontvangt dan het ver
zoek, zo al niet over een bepaald onderwerp te schrijven, dan toch om 
binnen het kader te blijven dat de redactie heeft vastgesteld. Op deze wijze 
ontstond indertijd het Album L. Grootaers, dat in zekere zin als een hand
boek voor de dialectologie kan gelden en daardoor van meer dan voorbij
gaande betekenis kon worden. 

Ook in de feestbundel die aan Prof. Brouwer op zijn zestigste verjaardag 
werd aangeboden, is een zelfde loffelijke beperking toegepast, die in de 
titel tot uiting kon komen, en die hierin bestond dat de medewerkers ver
zocht werd hetzij een Fries, hetzij een ingwaeoons onderwerp te behan
delen. Aldus viel het de redactie niet moeilijk, systematiek te brengen in 
de volgorde der artikelen, die in zes groepen ingedeeld konden worden: 
I. Ingweoansk; II. Aldfryske tiid; III . 16de oant 18de ieu; IV. 19de en 
20ste ieu (Literatuer); V. 19de en 20ste ieu (Taelkunde); VI. Namme-
kunde. Een andere beperking, die de medewerkers werd opgelegd, betrof 
de plaatsruimte waarop ze beslag mochten leggen. Een vrij groot deel van 
hen heeft aan deze voorwaarde voldaan, soms ten koste van hun bijdrage. 
Deze volgzame medewerkers zullen met enige verwondering geconsta
teerd hebben dat vele anderen zich niet aan deze voorwaarde gestoord 
hebben en dat de redactie achteraf klaarblijkelijk bijdragen van elke omvang 
geaccepteerd heeft. Maar aan deze inconsequente houding danken we de 
uitvoerigste en tegelijk belangrijkste bijdrage van de bundel, die van Th. 
Frings. 

Ik kan er niet aan denken alle artikelen uit dit boek op te sommen; daar
voor verwijs ik naar de inhoud. Preciseert men die nader, dan constateert 
men dat er twee bijdragen bij zijn van methodologische aard, die van 
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W. Gs Hellinga (Hernieuwing van de Oera-Linda Bôk-studie) en K. Heeroma 
(Bestek der frisistiek). Van terminologische aard is de korte bijdrage van 
A. Campbell (Once again Anglo-Frisian). Op de klankleer hebben vier stu
dies betrekking, die van M. Gysseling (Chronologie van enkele klankver
schijnselen in het oudste Fries), H. T. J. Miedema (Oer de fokaelsystemen 
fan Reyner Bogerman en Gysbert Japiks as oergongsstadia tusken Aid- en 
Nijfrysk), P. Jorgensen (Zum nordfriesischen r) en G. L. Meinsma (Fonetyske 
oantekeningen ta ienlûden en twalûden). Lexicologisch-etymologische 
bijdragen schreven W. E. Collinson (Some English and Frisian equations), 
F . de Tollenaere (Een Fries relict in Zeeland?), G. de Smet (Op zoek naar 
de bronnen van Kiliaans Friese woorden), N. Arhammar (Zur inselnord-
friesischen Wortkunde) en H. Matuszak (Einige Mitteilungen über den 
saterländischen Wortschatz). De bijdragen van G. Stellinga (De syntaktyske 
bou fan it enjambemint fan trije sawntjinde-ieuske brulloftsdichten) en 
Jo Daan (As — Voegwoord in dubitatieve objectszinnen) hebben op de syntaxis 
betrekking evenals de beide artikelen over het relativerende (da)t van F. van 
Coetsem (De Friese relativa en conjuncties met 't) en G, van der Woude 
(Oer it gebrûk fan 't by bynwurden). Dialectologische onderwerpen be
handelen K. Fokkema (Hof en it ûntstean fan it Ljouwerters), D. Hofmann 
(Der alte friesische Dialekt von Wyk auf Föhr) en H. S. Buwalda (Over de 
verba in 't Bildts), en de woordgeografische studies van W. Pée (West
vlaams vool „veulen") en J. Naarding (Het schaap als taalgids). Beide zijn 
met vijf andere in de afdeling van het ingwaeoons ondergebracht, een 
achtste ingwaeoonse studie, van K. Roelandts (De Antwerpse ingweonismen) 
is in de groep Nammekunde opgenomen, die acht opstellen bevat. 

De verhouding tussen het aantal taalkundige en letterkundige bijdragen 
toont maar al te duidelijk aan dat de Friese taal nu eenmaal interessanter 
is dan de Friese letterkunde. De twaalf artikelen die letterkundige onder
werpen behandelen zijn op drie na in één groep, die van de 19de- en 
20ste-eeuwse literatuur, opgenomen. Twee bijdragen uit deze afdeling zijn 
meer van volkskundige dan van literairhistorische aard, nl. die van J. J. 
Loopstra (Fan in hardersrop en in âld rymke) en S. J. van der Molen (Lite-
ratuer en sêge; folksboek en folksmûle yn Fryslân). Met Gysbert Japiks hou
den zich vier medewerkers bezig: H. T. J. Miedema (zie boven), K. Langvik 
Johannessen (Gysbert Japiks en de litteraire barok), D. A. Tamminga (Fan 
muzen en muzen) en J. Piebenga (Tsjerne en syn geafeinten) en zijdelings 
ook J. J. Kalma (De Friezen by Nieuwpoort), wiens onderwerp overigens 
meer op historisch terrein ligt. Op het gebied der incunabelstudie begeeft 
zich M. P. van Buijtenen (De drukker van het Freeska-landriucht), op dat 
van de muziekgeschiedenis Jac. Jansen (Haye sloeg op de bonge). 

Dit globale en allerminst volledige overzicht kan althans een indruk geven 
van de verscheidenheid van onderwerpen, die hier ter sprake zijn gebracht. 
Ging ik op het ene artikel wel, op het andere niet nader in, dan zou dit een 
ongerechtvaardigde, althans zuiver persoonlijke voorkeur demonstreren, wat 
ik liever wil vermijden. De enige uitzondering die ik maak betreft het al 
terloops genoemde artikel van Th. Frings, Ingwäonisches in den Bezeich-
nungen der Zehnerzahlen. Voortbouwend op het onderzoek van F. Sommer 
en vooral op dat van H. F . Rosenfeld schetst Frings de ontwikkeling van 
de namen der tientallen in de germaanse talen, waarin het opmerkelijkste 
verschijnsel de vervanging van *hund als aanduiding der decaden door tigjus 



215 

(-tig, -zig) is. De anlautende t (uit hund) in tsestich, tseventich, tachtig, 
tnegentich ziet hij als een ingwaeonisme, waarin het Nederlands, het Neder
duits en het Fries weer tegenover het Hoogduits staan. Het süerst boeiende 
artikel eindigt met de vraag of de Chauken, de naburen van de Friezen, 
dan toch in de Franken opgegaan zijn, zoals R. Muck (Hoops' Reallexikon, 
I, 373) al verondersteld heeft. Dit is een van de vele vragen die in deze 
bundel onopgelost blijven. Zo lost ook Fr. van Coetsem de herkomst van 
de relativerende 't (b.v. in: Ik ha in man sjoen, dy't in jûk op 'e skouder hie) 
niet op,en ook de studie van G. de Smet heeft nog niet alle Friese bronnen 
van Kiliaan aan het licht gebracht. Als H. Kuhn (Vorgermanische Personen-
namen bei den Friesen) er op wijst dat het Fries de enige germaanse taal 
is waarin persoonsnamen voor-germaanse bestanddelen bevatten, laat hij 
de vraag of deze rechtstreeks aan voorgermaanse volken ontleend zijn, 
onbeantwoord. En als Naarding de naam van het Groningse jongensspel 
„okkerdebok mit hoaneveren" met groot vernuft verklaart uit: okke (lok
roep en vervolgens naam van het schaap) de bok met drachtige (aonde) 
schapen (veren < oudwestnoors fær), waarbij hij dan zelfs aan een Noor-
mannenrelict denkt, dan zal deze etymologie niet iedereen zonder meer 
overtuigen. 

Zo stelt dit rijke boek weer allerlei nieuwe problemen, terwijl het andere 
vragen oplost. Het is, juist door zijn beperking van de stof, een belangrijke 
bijdrage geworden tot de frisistiek, en daardoor een waardig huldeblijk 
voor de zestigjarige die tot de bloei van deze tak der germanistiek zoveel 
heeft bijgedragen. Zijn door M. K. Scholten opgestelde bibliografie vormt 
van deze bundel een waardig slot. 
Amsterdam. P. J. MEERTENS. 

S. J. van der Molen, OpsterMn. Skiednis fan in Wâldgritenij. 
Fryke Akademy, Wâldrige nr. 7. Drachten 1958. 

Het komt niet zo vaak voor, dat een boek in het Fries wordt geschreven 
met, na elk hoofdstuk, een „samenvatting" in het Nederlands. Voor een 
boek over de geschiedenis van Opsterland is deze oplossing terwille van het 
publiek begrijpelijk. Immers, Opsterland is een Friestalige gemeente bij 
uitstek hetgeen de Friese tekst verklaart — maar die gemeente is gelegen 
in de Friese Wouden, een streek, waar veel immigratie van buiten de 
Friese palen plaats vindt. Bovendien is de inhoud van het boek zodanig, 
dat het stellig voor kennisneming buiten diezelfde palen in aanmerking komt. 

De toegankelijkheid van de hier en daar ver van eenvoudige stof wordt, 
behalve door de zojuist genoemde samenvattingen, vergroot door een over
zichtelijke indeling, een aantal goed gekozen illustraties en een ambtshalve 
vlotte pen. Maar, voorzover nog nodig, bewijst Van der Molen in dit boek, 
dat hij, behalve journalist, een serieus en vindingrijk onderzoeker is. De 
eerste aanleg van deze geschiedenis van Opsterland mag dan gezocht worden 
in tamelijk eenvoudige lezingen over de geschiedenis van de afzonderlijke 
dorpen en in naam- en geakundig detail-onderzoek van jaren her, de auteur 
heeft hier (zonder verwaarlozing van het werkelijk interessante detail) de 
grote lijn van de grietenijgeschiedenis gegrepen, met behulp van „gewone" 
geschiedenismethoden (zoals archief- en literatuur-onderzoek), naast meer 
geakundige, waaronder vooral opvalt het „lezen van het landschap", zoals 
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dat beoefend dient te worden door het combineren van archaelogische, 
kaartkundige, landschappelijke, agrarhistorische en naamkundige gegevens. 

Dientengevolge nemen de hoofdstukken over wat men zou kunnen noemen 
„de mens in het landschap" bijna de helft van het boek in beslag. Dit gaat 
nauwelijks ten koste van de geschiedenis „in ouderwetse zin" (oorlogen, 
„reboelje", grietmannen enz.); die komt ook voldoende uit de verf in de 
eigen Opsterlandse sfeer. Maar de rol van het landschap is rijker behandeld. 
En dit mag voorbeeldig heten voor de plattelandsgeschiedschrijving. Immers, 
de middeleeuwse partijschappen, de 80-jarige oorlog, het „pachtersoproer" 
en de Franse tijd zijn minder typisch voor een grietenij als Opsterland dan 
bv. de vroege bedijking van enkele der westelijke dorpen (Beets en Terwispel), 
het ontstaan van de duinen, het verloop van de wegen, de dorpsvorm, de 
bebossing, de hoge en de lage verveningen en de verschuivingen in de 
grondeigendom. 

De hoofdstukken over de praehistorie, het oude landschap, de Boorn (it 
Alddjip) en de agrarische geschiedenis vormen een aanloop tot de uiteraard 
dieper gravende bundel van het Lânskipgenetysk Wurkforbân: Boven-Boorn-
gebied (1961), waaraan Van der Molen trouwens ook heeft medegewerkt. 
En het pleit voor zijn „Opsterlân. Skiednis fan in Wâldgritenij", dat hij de 
medewerkers aan die bundel het gras niet voor de voeten heeft weggemaaid 
en dat er in het „Boven-Boorngebied" practisch geen reden is geweest om 
Van der Molen te corrigeren. Hij heeft met dit werk waarlijk veel „nieuws" 
gebracht. Weliswaar is dat zijn dagelijks werk, maar ditmaal is het nieuws 
van blijvende aard. 

SP. 

Snitser Recesboeken 1490—1517. Mei oantekeningen útjown 
fan M. Oosterhout. Mei stipe fan Z. W. O., it Gemeente-
bistjûr fan Snits en de Fryske Akademy. Assen 1960. 

Yn diel III fan P. Sipma, Oudfriesche Oorkonden koe men al in part fine 
fan de Snitser Recesboeken; krekt genôch om taelkundigen, nammekundigen 
en histoarici fan forskate ynstelling it forlet fiele to litten fan in folsleine 
útjefte. Mr. Oosterhout hat der jierren fan net to licht to achtsjen bodzjen 
oan bistege om oan dit forlet to foldwaen. En nou leit dan de stêd Snits 
yn oergongstüd foar ús iepen: by it útgean fan de midsieuwen en yn de 
oergong fan de „Fryske frijheit" nei in „sintrael gesach", in ûntjowing, 
der't de stêd net sûnder bloed en triennen yn meispile. 

Men kin de ynfloed, it „efterlân" en de polityk fan de stêd folgje — 
ûnder de haedlingen, ûnder de Saksers en ûnder de Geldersken — en tef-
fens de lytse deistige kreauwerijkes, dy't de lju mei it stêdsbiwâld yn kon-
flikt brochten, lyk as „douwa wlkes om datter philippus scomaker hat 
smiten mey een glas een blodich aensicht"; ien foarbyld út húnderten. En 
sa krije de kroniken fan Worp en Petrus fan Thabor djipgong en it 15e 
ieuske stêdboek fan Snits syn praktyske tapassing. 

Men kriget wol de yndruk, dat Oosterhout sekuer arbeide hat; de oan
tekeningen ûnder oan de siden litte gjin „skreaune krol" of skras yn it 
hânskrift ûngemurken slûpe en jowe — hwat gau sa wichtich liket — lieding 
by it lézen fan ûnwierskynlikheden en forskriuwingen. Bihalven de folsleinens 
hat dizze útjefte ek op de neamde fan Sipma foar, dat der in (apart) namme-
register by is. Wol hat Sipma de nammen ek forantwurde yn syn register, 
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mar dat jowt inkeld forwizing nei III. 23 en dan moat de brûker mar 
bisykje út sawn-en-tritich-en-in-heale side wiis to wurden. Oosterhout syn 
útjefte omfettet hast 18 kear safolle siden, mar dizze turf is tagonklik en 
maklik to rieplachtsjen mei help fan in dúdlike yndieling en forwizing. 

SP. 

Y. N. Ypma, Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij. Diss. 
Amsterdam, 1962. 

Met het proefschrift Geschiedenis van de Zuiderzeevisserij, waarop Y. N. 
Ypma, te Leeuwarden, op 15 mei 1962 te Amsterdam met lof is gepromo
veerd tot doctor in de letteren — promotor was prof. dr. T. S. Jansma .— 
is een werk verschenen, dat ook voor de Friese geschiedenis van veel be
lang moet worden geacht. Al komt Friesland daarin in zijn betrekkingen 
tot de visserij op de Zuiderzee (en het aangrenzende Wad en de Noordzee) 
slechts van tijd tot tijd aan de orde en wat de eigenlijke Zuiderzeevisserij 
betreft pas goed in de vorige eeuw, er staat in deze aan materiaal zo rijke 
verhandeling zoveel dat verband houdt met onze provincie en de visserij 
bij en van Friesland uit wordt er zo helder en logisch in het grotere raam 
geplaatst, dat wij graag de aandacht op deze dissertatie vestigen. Zonder 
de bijlagen telt het werk bijna 200 bladzijden en die moet men eigenlijk 
wel allemaal doorlezen om de voor Friesland belangrijke mededelingen, 
conclusies of hypothesen uit de veelheid van het materiaal „naar boven te 
halen", om het in visserstermen te zeggen. Weliswaar is een uitvoerige, be
redeneerde inhoudsopgave opgenomen, maar men zou eigenlijk voor zich
zelf een klappertje moeten maken om de gewenste, op Friesland betrekking 
hebbende gegevens gemakkelijk te kunnen raadplegen. 

Wie zo'n register opzet, bemerkt hoezeer deze Friese onderzoeker, die 
vooral het accent legde op het sociaal-economische en veel minder op het 
volkskundige en taalkundige element (al komen bijvoorbeeld scheepstypen 
en visserijmethoden wel ter sprake, wat ook moeilijk anders kon, gezien 
hun relatie met het economische), ook de Friese bronnen naarstig heeft 
geëxploreerd, waarbij hij zelfs nog onbekende archivalia ontdekte, zoals in 
het Gemeentearchief van Amsterdam de portefeuille Arch. Burgem., Ge
westelijke Aangelegenheden. Hierin treedt bijvoorbeeld de grietman van 
„Lemstervijffgae sampt sijnen mederechteren" in geschrifte protesterend op 
tegen het overschrijden door Hollandse vissers van de Friese visserijlimieten 
in de Zuiderzee (1542), terwijl in 1547 zijn collega van Gaasterland, Henno 
Scheltes, blijkens de stukken, zich persoonlijk, als dat nodig was, met zijn 
mannen in de boten wierp om schending van de territoriale wateren te be
letten. Met deze feiten zitten wij al midden in wat Ypma noemt de „Slag 
om de zoetwatervis", een op bl. 42 cursief-kapitaal gedrukt hoofdje om een 
belangrijk onderdeel aan te duiden, welk hoofdje evenwel niet in de 
inhoudsopgave is opgenomen. Men moet trouwens toch niet te veel afgaan 
op de letterlijke opgaven daarin, daar die inhoudsopgave meer een vrij 
willekeurige gedane keuze en omschrijvingen bevat dan een vermelding is 
van de cursief gedrukte hoofdjes in de tekst. 

Komt Ypma enerzijds door deze „vrije vertaling" tegemoet aan de wens 
van de lezer met weinig moeite een overzicht van de stof te krijgen, ander
zijds kan deze methode toch verwarring stichten. In elk geval is het niet vol-
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doende alleen de inhoud {die trouwens door geen opschrift en zelfs niet 
door een paginering is aangeduid) na te gaan, zoals het willekeurig ge
kozen voorbeeld van hoofdstuk II, Teelten en tegenstellingen tot ongeveer 
1560, moge aantonen. Volgens de inhoudsopgave wordt hierin behandeld: 
Eetgewoonten en wijziging in waardering van bepaalde vissoorten bij de 
consument, 30. Palingvisserij en -handel, 33. Haringvisserij en -handel, 37. 
De Schonenvaart, 40. Organisatie van de detailhandel in vis te Kampen 
en Amsterdam, 42. Het Waterscheeps- of Vissersgilde te Amsterdam, 44. 
Visserijrechten, 45. Verzet in Overijssel, Friesland en Gelderland tegen het 
groeiend overwicht van Holland op de Zuiderzee en het omstreeks 1550 
daaruit voortvloeiend visserijconflict tussen Oost- en Westwal, 48. De Mechelse 
sententies van 1559, 59. Marken anno 1565, 59. 

In het hoofdstuk zelf treffen we echter als aanduiding van de kleine 
hoofdstukjes achtereenvolgens aan: Eetgewoonten, Stand- en trekvis, Paling, 
Schonenpaling, Haring, Kaakverbod, De Schonenvaart, SLAG OM DE 
ZOETWATERVIS, Het Waterscheeps- of Vissersgilde, Visserijrechten, Het 
oostelijk aestuarium, Kampen, Genemuiden, Vollenhove, Omtrekkende be
weging, Groeiend westelijk overwicht, Toenemend verzet, Nieuwe vistech
niek, Met de rug tegen de muur, Toenemende verstedelijking, Tijdelijk 
accoord, De Aasvisserij, Protest van de Zijde, Marken anno 1565. Men 
ziet: er is nogal wat verschil in aanduiding en het valt zelfs niet eens mee 
beide groepen aanduidingen zonder meer met elkaar in verband te brengen. 
Dat is eerst mogelijk, als men zo'n hoofdstuk gelezen heeft. Tegelijk blijkt 
uit de vermelding van de hoofdjes in de tekst de rijkdom aan gegevens, die 
dit geschrift bevat, het veelzijdige karakter ervan en de diepgaande detail
lering. 

Het boek schetst allereerst het fysisch milieu (dit kon bij een water als 
de Zuiderzee, dat zoveel verandering onderging en van zoetwaterpias tot 
brakke en later zoute binnenzee evolueerde, niet achterwege blijven), be
handelt in hoofdstuk II de teelten en de tegenstellingen in belangen van 
de vissers aan weerszijden van de Zuiderzee tot ongeveer 1560, tekent 
daarna de tot de Franse tijd optredende schaalvergroting, beschrijft in 
„Tegen de druk in" het na de algemene malaise van na de Franse tijd 
toch weer optredend herstel en zelfs uitbreiding van de visserij (onder meer 
blijkend uit de groei der vloten), schetst in het hoofdstuk „Wijder wiekslag" 
de periode van voortgezette groei van 1850 tot 1890, om in „Geremde 
vlucht" aan te tonen, dat het zeker niet alleen de afsluiting in 1932 is ge
weest, die de Zuiderzeevisserij zware slagen toebracht, maar dat na 1900 
er eigenlijk — mede door schrale vangsten en slechte bedrijfsuitkomsten — 
al een dalende lijn te bespeuren was. In de inmiddels verschenen dissertatie 
van dr. A. Schaper, De IJsselmeervisserij, wordt deze conclusie nog eens 
met veel statistisch materiaal onderstreept. 

Het is niet doenlijk in deze bespreking aan te geven waar in dit boek 
Friesland telkens aan de orde komt. Dat begint al in het eerste hoofdstuk, 
waarin de visserij op de Terschellinger- en Amelander gronden in de late 
middeleeuwen besproken wordt. Hoewel het materiaal schaars is, acht de 
schrijver de veronderstelling gewettigd, „dat de Waddeneilanden van Texel 
to Schiermonnikoog althans in de latere M. E. een kustvisserijbedrijf hebben 
gekend, dat plaatselijk niet onderdeed voor dat van Egmond en andere 
zeedorpen langs de (Noordhollandse) Zijde" (bl. 23—24). Had Ypma Sipma's 
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Oudfriese Oorkonden (I, 227) geraadpleegd, dan had hij de visserspinken, 
die hij op Texel en op Vlieland omstreeks 1500 aanwezig vond, in 1483 
ook voor het Amelander Nes vermeld kunnen zien, terwijl voor Schiermon
nikoog in dit verband van betekenis kan zijn de vroege vermelding van de 
Scholbalg, welke naam reeds door Buma is uitgelegd als „het zeegat, waar
door de scholvis uit zee werd aangebragt" (De Vrije Fries XII, bl. 383). 
Trouwens, ook de naam Pinkegat kan zeer wel met de visserspinken van 
de Amelanders is verband worden gebracht. En geeft het wapen van 
Oost-Vlieland, op een gevelsteen uit 1590, niet naar onze mening, zo'n 
pinkschip weer? 

Nu wij toch spreken over de scheepstypen (het boek bevat fraaie 19de 
eeuwse afbeeldingen van botter en schokker), moeten wij er op wijzen, dat 
ook Ypma niet steeds de juiste weg in de doolhof van vaak verwarrende 
aanduidingen heeft gevonden. Zo houdt hij de zeesnikken (het seheepstype, 
dat de pink opvolgde en althans op Ameland en Schiermonnikoog alsmede 
aan de kust van de Dongeradelen tot in de Franse tijd is gebruikt, in 
Zoutkamp zelfs tot in het midden van de 19de eeuw) niet gescheiden van 
de „aken" (aan de Friese Noordzeevisserij van de Dongeradelen aange
paste schokkers van de Zuiderzee, veelal gebouwd in Kuinre) en spreekt 
hij zelfs van „het snikmodel van de schuten" (bl. 89), terwijl de „schute" 
(schokker) een rechte vallende steven had en de snik, voorzover is na te 
gaan, een gebogen steven bezat en ook verder door zijn lomp karakter aan
merkelijk van de schokker, die hem opvolgde, verschilde. Op grond van 
materiaal, dat zal worden gepubliceerd in mijn te verschijnen monografie 
„Vissers van Wad en Gat", kan ik dan ook zeggen, dat het geen „onopge
loste vraag" is, „of het type schokker van Enkhuizen, Urk en Schokland 
geen secundaire versie is, ontleend aan de vaartuigen, gebruikt door het zeer 
waarschijnlijk nog weer oudere kustvissersbedrijf op de Waddeneilanden" 
(bl. 89—90). Niet de schokker van de Zuiderzee is aan de Noordzeevisserij 
van de eilanden ontleend, maar omgekeerd heeft deze visserij de schokker 
in een robuuste versie met twee masten na de Franse tijd van de Zuider-
zeevissers overgenomen. 

Deze kritische opmerkingen willen in genen dele de betekenis van deze 
dissertatie verkleinen. Alleen reeds wegens zijn baanbrekende beschou
wingen over bijvoorbeeld de beroemde palinghandel van Heeg-Gaastmeer-
Workum op Londen, waarbij Ypma de fraaie overlevering van een Fries pri
vilegie en de zich tot in een grijs verleden verliezende ouderdom van deze 
visserij en handel van de hand wijst — de Friezen werden hierin de 
opvolgers van vroegere ondernemers uit Purmerend en de Zaanstreek, die 
in de 15de en 16de eeuw al een directe verbinding met Londen onder
hielden — is dit boek het lezen meer dan waard. Trouwens, ook over de 
19de eeuw (bloei en later verval van de Engelse palinghandel uit de Zuid
westhoek, opkomst van de Zuiderzeevisserij in plaatsen als Lemmer en 
Hindeloopen) bevat deze dissertatie belangrijke gegevens, die weer eens 
doen zien, dat ook in de visserij toestanden, die op het oog een eerbied
waardige ouderdom schijnen te bezitten, in feite soms het product zijn van 
ontwikkelingen, die in een tijdvak van minder dan een eeuw ontstaan en 
weer beëindigd worden. Ypma raadpleegde voor de tweede helft der 19de 
eeuw met vrucht de gemeenteverslagen van 1851 (en later) van de ge
hele Friese Zuiderzeekust. Waarom hij daarbij, blijkens zijn bronnenlijst, 
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die van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde (met de ook thans nog hard
nekkig stand houdende visserij uit het kleine Laaksum) niet benutte, is 
niet duidelijk. Maar eigenlijk kan Ypma deze opmerking wel ter zijde leg
gen, daar hij zelf toegeeft, dat er voor lokale verhandelingen en detail
studies nog wel ruimte over blijft. Met voldoening kan echter worden vast
gesteld, dat zulke detailonderzoekingen door de verschijning van „De ge
schiedenis van de Zuiderzeevisserij" op een betrouwbare basis en in een ver
helderend kader kunnen worden geplaatst. 
Drachten. S. J. VAN DER MOLEN. 

H. F . Faber en H. T. Obreen, Dantumadeel. Inventaris der 
archieven. 1961. 
H. F. Faber en W. K. van der Veen, Haskerland. Inventaris 
der archieven. 1961. 

Deze beide boeken behoren, respectievelijk als no. XII en no. XIII, tot 
de „publikaties, uitgaande van de Provinciale Archiefinspectie van Friesland", 
een serie, waarin reeds eerder de archieven van Idaarderadeel, Bolsward, 
Sneek en Dokkum zijn geïnventariseerd en waarvoor in bewerking zijn 
inventarissen der archieven van Wijmbritseradeel, Workum en Harlingen. 

De inleiding op „Haskerland" begint met de mededeling: „De inven
tarisatie van de hier beschreven archieven. . . . geeft geen aanleiding tot 
uitvoerige opmerkingen". Dit geldt voor beide boeken, hoezeer ze ook te 
beschouwen zijn als belangrijke schreden op de weg naar de algemene 
toegankelijkheid van de overheidsarchieven. Ze vormen een overzichtelijk 
ingedeelde aanwijzing van bronnen voor de bestudering van de betreffende 
grietenijen of gemeenten, maar ze zijn op zichzelf geen bronnen. Hetgeen 
niet wegneemt, dat er uit de aantekeningen af en toe interessante dingen 
te leren vallen. 

De inleiding op „Haskerland" is zeer kort, die op „Dantumadeel" daaren
tegen tamelijk uitvoerig. Ook vindt men in het laatstgenoemde boek meer 
illustraties. Dr. J. S. Theissen, die indertijd vergeefs heeft gezocht naar 
een portret van de in zijn dissertatie beschreven Mr. Syds Tjaerda van 
Rinsumageest, had hier terecht gekund. 

SP. 

Dr. M. P. van Buijtenen, Het Friese dorp in de middeleeuwen 
rechtshistorisch verkend. Met een voorwoord van Prof. Dr. Karl 
S. Bader te Zürich. Drukkerij en Uitgeverij Laverman N.V. 
te Drachten, 1961. 
Nr. 199 in de reeks van publicaties van de Fryske Akademy. 

De kennismaking met een nieuwe studie van Van Buijtenen is steeds 
weer een genot, zowel stilistisch als om haar altijd originele inhoud, men 
kan het er mee eens zijn of niet. 

Dat is ook met zijn jongste boek het geval. Bepaalde de auteur zich bij 
de geschiedenis van de Leppa tot een beperkt territoir, hier verheft hij 
zich als het ware in een ruimteschip tot immense hoogte, zet de remkleppen 
uit, en blijft zweven om een gebied te overzien van de Alpen tot de 
Noordzee, van Zwitserland en Zuid-Duitsland tot Friesland en de Wadden
eilanden toe. 
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Als mediævist uitstekend bekend met de staatsrechtelijke constellatie in 
de Friese middeleeuwen, kerkelijk en wereldlijk, is het hem niet ontgaan 
dat het middeleeuwse dorp in de rechtshistorische literatuur de grote 
vergetene is, overschaduwd als het werd door de traditionele blikvanger: 
de stad met haar stadsvrede, haar „vrijheid", haar egocentrische politiek 
in het economische ook, die tot nog toe meer de aandacht hadden gehad 
dan het platteland daarbuiten. In dit oordeel vond hij een medestander in 
de Zwitser Karl S. Bader en diens boek: „Das Mittelalterliche Dorf als 
Friedens- und Rechtsbereich", waarin deze er doelbewust naar heeft 
gestreefd juist het dorp als leef- en werkgemeenschap met name rechts
historisch naar voren te halen uit de nevels van de feodale verhoudingen, 
die in de oorkonden de boventoon voeren, want zou men alleen afgaan 
op de bronnen, „dan zou in het beeld van de staat dier dagen de 
„bäuerliche Alltag" ontbreken en een staat zonder boeren te voorschijn 
treden". 

Op grond van een omvangrijke oorkondenstudie komt Bader tot de 
conclusie, dat het dorp in het door hem nader beschouwde gebied een 
eigen territoir met een eigen rechtsbedeling binnen een omheining, een 
zgn. dorps-„etter" kende. Hierbij vond overdracht plaats van de terminus 
technicus „etter" — die oorspronkelijk alleen maar gevlochten levende haag, 
met palen en staken versterkt, betekende — op de door haar omgeven ruimte. 
Dit woord etter komt practisch gesproken in alle Germaanse talen voor 
en dekte naar de inhoud het Duitse woord „Zaun", het Nederlandse „tuin" 
en het Engelse „town". 

Binnen deze etter vormde ook de kerk met het kerkelijk goed een 
gelijkwaardige rechtseenheid, het omheinde wereldlijk en kerkelijk terrein 
dus met hun eigen rechtsregelen en strafbepalingen. Beide vormden een 
emuniteit, waarbinnen men naar analogie van de stads-„vrede" eveneens 
een „vrede" kende, die wij in het Duits nog terugvinden als „Friedhof", 
in het Nederlands als „vrij(t)hof". 

Geïntrigeerd door deze rechtsconstellatie in de Zuidduitse en Zwitserse 
dorpen, kwam bij Van Buijtenen de lokkende vraag op, of er bij vergelijking 
van het door Bader verzamelde bronnenmateriaal met oud-Friese wetten 
ook niet in Friesland zelf tekenen te vinden zouden zijn, die wezen op het 
bestaan van een afzonderlijk rechtsterritoir, een wereldlijke en kerkelijke 
immuniteit in de middeleeuwse dorpen, een dorps-„vrede". Directe bewijzen 
ontbraken, alleen de studies van Dr. O. Postma, Glazema's „Gewijde 
plaatsen in Friesland" en de Friese Landrechten gaven aanknopingspunten. 
In de Hunsinger tekst van de laatste is sprake van „thuner" of tuinen en 
in de Latijnse versie van „ortos" (lees: „hortos") en „sepes" — dit laatste is 
ook de gebruikelijke Latijnse vertaling voor het begrip „etter" — wanneer 
het gaat om uitzonderingsgevallen, waarin de moeder voor het minderjarige 
kind onroerend goed mag vervreemden. 

De auteur heeft zijn ruimteschip inmiddels vervangen door een jager 
en gaat „huisje-boompje-beestje-vliegen" over het Friese oorkondenlandschap 
en knap! Hij belandt via het Zwitserse begrip „Friedhag", de omheining, 
die het bouwland scheidt van de Almende — fried betekent hetzelfde als 
tuin —, en „ester und ehefriden", bij Postma's beschrijving van de Friese 
hoeve cum annexis, waarbinnen de „yester oft thuyn" (Ameland) oor
spronkelijk een ruimer betekenis had dan de tegenwoordige „jister" of 
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melkplaats en wel in de meer algemene zin van afgesloten of omheinde 
ruimte. Vervolgens maakt Van Buijtenen even een escapade, die als 
onderstreping van zijn denklijn volgens mij niet nodig was: hij wil in het 
voetspoor van Bader het omstreden begrip „hornleger" zien als mestvaalt 
en daarmee als „Mutter der Hube" of welstandscriterium in de middeleeuwse 
agrarische samenleving. Het oudfriese „hore" namelijk is mest, terwijl 
volgens Postma ook „vaalt" omheinde ruimte betekende. Het wil ons 
voorkomen, dat hetgeen de koeien in de grup deponeerden als welstands
criterium van minder betekenis was, dan de plaats, waarbinnen dit gebeurde: 
de hoeve met bijbehoren zélf. Hoewel hij dit niet duidelijk uitspreekt, 
suggereert de auteur — en dit zal ook stellig zijn bedoeling zijn .— dat, 
naar analogie van de „huisvrede" van Baders Einzelhof, de „vrede" van 
de oorspronkelijke Friese hoeve binnen haar omheinde ruimte de Idem 
vormde van die van het collectief van hoeven: het dorp. 

Zijn speurtocht voortzettend op zoek naar aanwijzingen, die een nadere 
bevestiging van Baders conclusie zouden kunnen inhouden in de vorm van 
overeenkomstige rechtsafbakeningen in het Friese dorp, struikelt Van 
Buijtenen over „tha fiuwer stenon", de vier stenen uit de Rustringer tekst 
— hoofdargument in Glazema's bewijsvoering — waarmee de „weeme" 
of „withuma", het Godshuiserf, binnen het dorp was afgebakend. Door 
diepgaande bronnenvergelijking, ook van Duitse, komt hij tot een aan
vaardbaarder verklaring van deze afbakening dan Glazema door withum, 
wedem, etc. gelijk te stellen aan het begrip „ester", „tuin" en „frid" of 
fried en dit als werkhypothese te gebruiken. De withuma is volgens de 
schrijver niets anders dan het primaire kerkegoed: gebouw, kerkhof en 
pastoorshoeve binnen het dorp, waaraan uiteraard ook rechten op gemene 
gronden buiten dorps vast zaten. En hier liep Glazema met de afbakening 
met vier stenen vast. 

Het was identiek met de „engleska withuma", het terrein binnen het 
dorp, waar men de engel niet „gram" mocht maken, ook weer met 
strengere strafbepalingen dan daarbuiten. 

Vervolgens krijgen de grensstenen nogmaals een uitermate belangrijke rol 
toebedeeld bij de verklaring van de 17 Keuren. Er is hierin sprake van 
het beslechten van veten met verschil in straf al naar gelang het binnen 
of buiten „settena merkum" gebeurde. Men treft enkele malen in dit verband 
aan: „anna Saxsona merkon", „buta Saxena merkum", „extra Saxonum 
terminos". Men heeft hierbij altijd aan het Saksenland gedacht, doch dit 
maakte de verdere interpretatie van de keuren allesbehalve eenvoudiger! 

Van Buijtenen geeft de oplossing: Saxonum terminos moet gelezen worden 
als Saxoram terminos: grensstenen. Het wordt ons kort en bondig meegedeeld, 
doch er is heel wat tekstvergelijking aan voorafgegaan! Dit betekende, dat 
er binnen bepaalde afgegrensde gebieden afzonderlijke rechtsnormen 
bestonden. Ook de boetebepalingen in de 9e keur postuleren het bestaan 
van dorpsgrenzen, „een met stenen afgebakende jurisdictie". Aldus verklaard 
bestonden er eveneens in het middeleeuwse Friese dorp twee „vrijheden" 
of „vredes" naast elkaar: een wereldlijke en een kerkelijke. Aan deze laatste 
herinnert nog de naam „vrijthof" in Rauwerd en Ferwerd hier in 
concreto een pleintje tussen kerkhof en hoofdstraat — als restant van „da 
fria fielda". Huisvrede en kerkelijke immuniteit waren componenten van 
de „dorpsvrede". Ook de opvallende uitstulping van de grietenij Dantu-
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madeel — het dorpsgebied van Janum — in het territoir van Ferwer-
deradeel, verklaart de schrijver als een uitbreiding van het immuniteitsgebied 
van het in Dantumadeel gelegen Cistercienser klooster Klaarkamp over het 
aan gene zijde van de Dokkumer Ee gelegen uithof. De enclave Tjum 
in de grietenij Franekeradeel moet evenzo gezien worden als een exempt 
gebied, dat de Cistercienser abdij Bloemkamp bij Bolsward van de abdij 
Prüm had overgekregen. 

Bijzonder belangwekkend is, dat in Duitse bronnen de plaats, waar de 
korenmolen stond, een afgescheiden rechtsgebied met aparte bescherming 
en eigen strafbepalingen blijkt te zijn: de molen-„etter". Bestudering van 
de geschiedenis van de vlekke Joure geeft van Buijtenen de veronderstel
ling in de pen, dat de molen ter plaatse — op een punt voor de scheep
vaart niet zonder belang — een „gevrijde" plaats kan zijn geweest met 
zoveel aantrekkingskracht, dat er een marktplaats kon opbloeien, getuige 
de aanhef van de marktbrief: „dat wij zullen houden en instellen een week-
markt op de Joure bij de molen". De molenvrede zou hier dan uitgebreid 
zijn tot marktvrede. Hierbij valt nog aan te tekenen, dat ook het maal- en 
windrecht de korenmolen maakten tot een zeer bijzondere en belangrijke 
apparatuur, relatief zeer kostbaar, terwijl het ook nog geen uitgemaakte 
zaak is of zij oorspronkelijk in particulier, dan wel in gemeenschappelijk 
bezit was van de „buren". Deze laatste mogelijkheid is zeker niet zonder 
meer te verwerpen, daar ook de bouw der latere watermolens van groot for
maat samenwerking van de belanghebbende ingelanden noodzakelijk maakte. 

Het spreekt vanzelf, dat het Van Buijtenen lustte ook andere plaatsen, 
waar de Saksers nu konden vervangen worden door merkstenen, opnieuw 
te bekijken. De moeilijk verklaarbare „huslaga" of „huslotha" interpreteert 
hij als een belasting, die moest dienen om de reizende koopman schadeloos 
te stellen bij eventuele beroving binnen deze merkstenen, dus binnen een 
bepaalde „vrijheid". 

Wij moeten het hier bij deze beknopte samenvatting laten. Dit boek van 
amper 114 bladzijden biedt een staalkaart van interessante vondsten en 
perspectieven, die de rechts- en landbouwbistorici zullen blijven bezighou
den en prikkelen tot adstructie van of tot kritiek op het hier naar voren 
gebrachte. Verschillende belangrijke vragen zijn op overrompelend een
voudige wijze opgelost, tot nog toe onduidelijke wetsteksten en keuren 
aanzienlijk logischer geworden. Van Buijtenen heeft de moed gehad een 
elders duidelijk uit de bronnen naar voren tredend rechtsbestel als voor
beeld te nemen, waaraan hij de zo schaarse en dikwijls vage rechtsregelen 
hier kon toetsen en een nieuwe inhoud geven, rechtsbepalingen, die, bij 
het totaal ontbreken van ander steungevend materiaal, anders gedoemd 
zouden zijn definitief onhanteerbaar te blijven. En dat is alleen maar winst. 
Niettemin mag de hier gevolgde werkwijze niet blind maken voor het ge
vaar — en hieraan is de schrijver, dunkt ons, niet helemaal ontkomen — 
dat, wat enkel tot „hantering" beperkt dient te blijven, i.c. van de con
clusies van Bader, ook het gevaar inhoudt van „transplanteren". Vooral, 
wanneer — het is reeds gezegd — alle fundamentsresten ontbreken, die 
ook hier het bestaan van een grondplan hadden kunnen wettigen, dat 
gelijkenis vertoonde met dat van een elders gemakkelijker te reconstrueren 
gebouw. 

Dr. Y. N. YPMA. 
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Boven-B'oorngebied — Rapport betreffende het onderzoek van 
het Lânskip-genetysk Wurkforbân van de Fryske Akademy. 
199 bladzijden. Wâldrige nr. 9, Drukkerij en Uitgeverij Laver-
man N.V. Drachten 1961. 

De reeks dorpen en gemeenten in Friesland, welke op een naar de huidige 
normen gerekende alleszins verdienstelijke historisch-geografische beschrijving 
kunnen bogen begint allengs zo lang te worden dat de inwoners der nog niet 
aan de beurt gekomen streken zich wel onrustig moeten gaan gevoelen. Wij 
twijfelen er echter niet aan of ook zij zullen binnen afzienbare tijd aan de 
beurt komen, mits de werkkracht en de geestdrift, waarop de werkverbanden 
van de Fryske Akademy rusten, onverminderd blijven. 

Het thans verschenen werk, een gebundelde, goed op elkaar ingestelde, 
doch voor het overige geheel afzonderlijke terreinen beslaande serie van 
9 opstellen, lijkt ons het beste, tot dusverre op dit gebied door de Fryske 
Akademy in het licht gezonden en munt uit door bevattelijkheid, zonder 
de nasmaak van oppervlakkigheid bij de lezer achter te laten. Op vele 
punten worden bovendien geheel nieuwe inzichten ontplooid, welke de 
aandacht van ieder, die Friesland kent en oog heeft voor de kenmerken van 
het landschap, ongemeen boeien. 

Door de te behandelen streek te beperken tot de bovenloop van de Boorne 
ligt het zwaartepunt van de stof bij de zand- en veenstreken van Opsterland 
doch hoe afwisselend is hier alleen al niet het beeld der aardrijkskundige 
gesteldheid en de plaatselijk sterk uiteenlopende bewoningsgeschiedenis, 
welke daar zo nauw mee verband hield. Zodoende komen niet alleen degenen 
aan trek, die hun hart hebben verpand aan de cultuur der nomaden, die 
na het wijken van het landijs als eersten hun voet op Friese bodem zetten, 
doch tevens degenen, die zich verdiepen in de ontginningsmethoden der 
middeleeuwse kolonisten, wier vestiging in de moerassige laagten tussen de 
van ouds bewoonde zandruggen zulk een hachelijke, en vaak met mislukking 
gepaarde onderneming moet zijn geweest. 

De zeer verzorgde kaarten, tekeningen en fotografieën dragen hun onmis
bare aandeel tot het hoge peil van dit boek bij. 

H. H. 
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