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EEN BIJDRAGE TOT DE BOUWGESCHIEDENIS VAN HET 
STADHUIS TE DOKKUM 

W. H. KEIKES 

De drie trapgevels (1622) aan de zuidzijde van de Zijl te 
Dokkum, stuk voor stuk fraaie voorbeelden van historische woon
huisarchitectuur, overtroeven het stadhuis aan de overkant in 
schoonheid en schilderachtigheid. Weliswaar werd laatstgenoemd 
gebouw ook in het begin van de gouden eeuw opgetrokken, maar 
het onderging tijdens de drie en een halve eeuw van zijn bestaan 
zoveel ingrijpende veranderingen, dat althans van het exterieur 
weinig oorspronkelijks bewaard bleef. Een radicale verbouwing 
in de eerste helft van de vorige eeuw ontnam de laatste luister 
aan de eens zo boeiende voorgevel, terwijl ook het inwendige 
het hier en daar moest ontgelden: „zeker is dat het gezicht, dat 
de 19e eeuw het gebouw gaf, alles miste, wat de eerste bouw 
kenmerkte: gelijkmatig en saai werd nu wat eertijds gedurfd, 
kleurig en speels was. Zelfs de vele kleine ruitjes met witgeschil-
derde roeden werden uitgebroken en vervangen door een ver
deling van tweemaal drie ruiten, de roeden donker groen ge
schilderd. En waar eertijds de hal van het stadhuis was, daar 
werden nu hokjes en bedsteden getimmerd, en met namaak-
grenen kraalschrootjes werden de zware eiken balken weg ge
timmerd, omdat ze aan enig onderhoud toe waren."1 

Uitvoering van het restauratieplan-Vegter in de jaren 1938-1941 
betekende niet slechts conservering van het bestaande, doch 
leidde in verschillende opzichten tot verantwoorde verbeteringen 
zoals het opnieuw aanbrengen van de kleine ruitverdeling in alle 
ramen. Dat men zich enkele jaren geleden wegens de hoge onder
houdskosten genoodzaakt heeft gezien om de blinden van de 
gevels weg te nemen moet worden betreurd; een sterk verleven
digend element van de toch wat saaie façade ging daarmee teloor. 

Na deze nogal somber getinte schildering van het stadhuis
exterieur mag ook een positief geluid niet ontbreken. Het gebouw 
zoals het tot heden breed front maakt aan de Zijl met de korte 
gevel aan de Hoogstraat draagt onmiskenbaar een stempel van 
voornaamheid. Daarbij is het goed van verhoudingen en imposant 
door de grote afmetingen van het stijl toelopende hoge dak. 

Geheel passend bij het deels achttiende deels negentiende 

1 J. J. M. Vegter, Het raadhuis van Dokkum, „It Beaken", jrg. XVI (1954), nrs 5 / 6 / 7 , 
p. 67. 
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eeuwse uiterlijk van het gebouw is de toegangspartij, die in 1834 
ter vervanging van de vroeg zeventiende eeuwse entree werd 
gemaakt: een op kolommen geplaatst balcon en daarboven — met 
de basis ter hoogte van de daklijst — een driezijdig tympaan, 
bekroond door een uit de eerste bouwperiode stammend Justitia-
beeld2. Boven de noklijn van het dak rijst dan nog eens de koepel-
toren met het daarin geplaatste carillon op, zodat ter onderbre
king van de bijzonder lange voorgevellijn van het stadhuis hier 
een fraaie verticale werking is verkregen. Zolang men buiten het 
gebouw staat zijn de verschillende fasen uit zijn bestaan moeilijk 
te onderkennen ook al valt uit de plaatsing van de schoorstenen 
wel af te leiden, dat eertijds een aanzienlijke uitbreiding moet 
hebben plaats gehad. 

Eerst na het binnentreden van het langgerekte maar ondiepe 
raadhuis wordt men geconfronteerd met de bouwgeschiedenis. 
Voor een nader onderzoek bieden de diverse boeiende interieurs 
waardevolle aanknopingspunten. Een rondgang door het gehele 
gebouw — te beginnen bij de gewelven onder het oudste gedeelte 
en eindigende op de grote zolders — biedt volop gelegenheid de 
overal nog aanwezige historische sfeer te ondergaan, doch prikkelt 
tevens tot nadere verkenning in archivalische- en andere bronnen 
opdat een zo volledig mogelijk beeld betreffende de ontwikke
ling van het raadhuis kan worden verkregen. 

Berichten over de vroegste behuizingen van het Dokkumer stads
bestuur zijn zeer schaars; Obreen heeft al eens de moeite ge
nomen om een summiere lijst3 samen te stellen. Van een onbe
kend tijdstip af tot circa 1572 was een gebouw aan de Hoogstraat 
in gebruik, vervolgens gedurende een aantal jaren (tot 1586) een 
deel van de abdij en daarna weer het eerstgenoemde pand, dat 
naderhand bekend zou blijven als „olde raadhuis". Dit blijkt 
zowel uit een passage in het recesboek4 alsook uit de aanduiding 
op een kaart van Dokkum door Nicolaas Geilkerck (1616)5. De 
gravure door Geilkerck doet ons ook in grote trekken de vorm
geving van dat in de 16de eeuw gebruikte raadhuis kennen: een 
gebouw met een niet al te breed front en met een toren. 

2 Vgl. ook Kunstreisboek voor Nederland II, Amsterdam 1958, p. 18/19 (beschrijving 
door Herma M. van den Berg). 
3 H. T. Obreen, Dokkum, inventaris der archieven, Dokkum 1959, p. 15—16. 
4 Rijksarchief in Friesland, rechterlijk archief Dokkum, recesboek F 3. (1586 septem
ber 16). 
5 Vgl. Obreen, a.w., p. 169. Op de plattegrond door Geilkerck bij de letter D: „Het 
olde Raadhuis nu Stats School", 
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In 1669 ging dit gebouw in particuliere handen over. Uit de 
desbetreffende akte van overdracht blijkt, dat men de toren 
van „het out Stadts Raedthuijs" nog altijd als een „sieraedt van 
de Stadt" beschouwde. Enkele bepalingen waren bedoeld om 
haar voortbestaan voorshands veilig te stellen: „met conditie, dat 
de toorn soo langh hij staen kan, tot sieraedt van de stadt sal 
blieven staen tot laste van de coper sonder beswaernisse van de 
stadt, welcke bequaem ofte onbequaemheijt nae verloop van 
eenige jaeren sal staen tot oirdeel van de vercopers met kennisse 
van timmerluiden ende metselaers".. . . 6. 

De voorwaarden uit 1669 werden tegen het midden van de 
achttiende eeuw weer actueel toen het oude raadhuis en met 
name de toren ernstige tekenen van verval begon te vertonen. 
De toenmalige eigenaar, beducht voor grote reparatiekosten, 
richtte zich in een verzoekschrift tot de magistraat van Dokkum 
om vergunning te bekomen tot afbraak: „geeft met schuldige 
eerbiedt te kennen Wijbeth Bartels blauverwer in U.E. en Acht-
(baarhede)n Stadt, hoe dat het toorentie van des suppliants huijsin-
ge, door ouderdom verswakt, alle momenten dreijgt in te storten, 
waardoor niet alleenlijk een grote schade aan de daar omtrent 
staande huijsen soude veroorsaken maar is een ijgelijk die de 
Hoogstraat passeert in veel gevaar, konnende een kleijne reparatie 
tot herstellinge niets helpen, vermits genoegsaam alles is vergan
gen; diensvolgens soude een volcomen vernieuwinge worden ver
eist tot welks de suppliant vermeent niet verplicht te wesen . . . . 
en dewijle de suppliant selfs seer wel siet en van timmerlieden 
en metselaars versekert wort dat dese toorn (ten sij geheel ver
nieuwt) onmogelijk lang kan blijven staan, versoekt deselve seer 
ootmoedig U.E. en Achtb(aarhede)n gelieven de suppliant te 
accorderen, dat tot voorcominge van ongelucken en schade voors. 
torentie mag afbreken en wegdoen"7. 

Het raadhuistorentje mocht dan in 1669 een sieraad zijn ge
noemd, voor zijn behoud kwam niemand in het geweer. Van 
monumentenzorg was nog geen sprake, zodat op het bovenge
noemde ongedagtekende rekest „consent tot 't affbreeken van 't 
toorentie op het oud Raadhuijs" werd verleend bij raadsresolutie 
dd. 17 oktober 1741: 

„Haar Agtb(aarhede)n, de toorn ten requeste gemelt, door 
mrs. timmerlieden en metselaars hebbende laten visiteren en van 

6 Rijksarchief in Friesland, rechterl. archief Dokkum CC 6, fol. 353 vo. — 354 vo. 
7 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no, 3. fol. 30, 

inv.no


Gezicht op het oude raadhuis (links boven) en het „nieuwe" stadhuis in de 17de eeuw. 
(naar de stadsplattegronden door Geilkerck en Bleau) 
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deselve geinformeert sijnde, dat de uiterste haast en noodsakelijk-
heijt vereist dat ten eersten werde afgebroken tot voorcominge 
van schade en ongelucken die door 't vallen souden kunnen ge
beuren, ofte dat ten spoedigsten geheel en al moet werden ver
nieuwt, doordien alles verwatert en vergaan is, accorderen de 
suppliant omme op desselfs costen voors. toorn tot de fundamen
ten ten allerspoedigsten af te breken en desselfs gevel egaal met 
die van sijn buijren met een luijft te voorsien". . . . 

Op deze wijze verdween in 1741 een karakteristiek bouwsel 
uit het Dokkumer stadsbeeld. Slechts enkele muurfragmenten 
van moppen en rooswinkels vormen de onaanzienlijke restanten, 
die heden nog herinneren aan het oude raadhuis alias stads-
school . . . . 

We mogen wel aannemen, dat ruimtegebrek een van de voor
naamste motieven geweest zal zijn, die de magistraat van Dok-
kum in het begin van de 17de eeuw deed besluiten tot de bouw 
van een meer representatief raadhuis. Een goede gelegenheid 
om dit op een uniek punt te realiseren werd geboden in 1606. 
In dat jaar vond nl. de verkoop plaats van de grote stinsachtige 
huizinge op de hoek van de Zijl en de Hoogstraat. Veelal werd 
deze particuliere bezitting, die van monumentale allure geweest 
moet zijn al kennen wij haar niet van oude afbeeldingen, nader 
omschreven als „het blaeu Mockema huis byden Sijîl" ter onder
scheiding van een ander blauw Mockemahuis, gelegen aan de 
Verl. Diepswal en in gebruik bij het admiraliteitscollege8. 

Deze „bla(e)u"-huizen ontleenden hun bijnaam aan de blauwige 
leidaken. Ten aanzien van het eerste Mockemahuis, dat voor de 
stadhuisbouw werd aangekocht, blijkt dit duidelijk uit de uitvoe
rige akte in het proklamatieboek, die ook nog enige andere inte
ressante gegevens, o.m. betreffende de situering, bevat: „sekere 
blaeuleide huisinghe voor ende achter staende anden Zijll binnen 
den voorn, stede (Dockum) d'welcke althans bij Willem Pouwels 
ende achter bij Marten Aeriens zn. gebruickt werdt, mitsgaders 
oock den woninghe ofte schure sodanich d'selue bij Keimpe 
Aeuckes gebruickt werdt, hebbende d'voorss. blaeuleide huisinghe 
den Heren Strate ten Oosten ende Suiden, Egen Janssen ten 
Noorden ende Pyter Carst ten Westen ende naesten, ende d'voorss. 

8 Vgl. W. H. Keikes, De voormalige admiraliteitsbehuizingen te Dokkum, De Vrije Fries, 
dl. 45 (1962), p. 169. 
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schure hebbende Siuerdt Olferts ten Suiden ende een stege ten 
Oosten ende Suiden". . . . 9 . 

Verkopers van het kostbare pand waren jonker Carel van Unia 
en Aldegonda van Ach(e)len wonende op Unia-state onder Wir-
dum maar met enkele relaties tot de noordoosthoek van Fries
land. Hun bezitting in Dokkum behoorde eigenlijk toe aan Alde
gonda, wier vader Ro(e)lant van Achelen o.m. grietman van 
Dantumadeel was geweest en wier moeder een Mockema was1 0 . 
Dit laatste verklaart tevens waarom het Blauwhuis aan de Zijl 
nog tot in de zeventiende eeuw Mockema Blauwhuis werd ge
noemd. 

Om welke reden Carel van Unia nomine uxoris het huis te 
Dokkum in 1606 van de hand heeft gedaan is onbekend; waar
schijnlijk hield dit tot op zekere hoogte verband met de min of 
meer geïsoleerde positie van hem en zijn echtgenote, die tot die 
kleine categorie Friese edelen behoorden, die aan het Rooms-
Katholieke geloof en de koning van Spanje trouw waren gebleven. 

Het stadsbestuur van Dokkum maakte bij de aankoop gebruik 
van de bemiddeling van grietman Van Aylva11: „op huijden den 
Villen Aprilis anno 1606 zijn d'Burgemeester Beencke Gabbes 
ende Gabbe Jans gecommitteert om den Grietman Aijlua van-
wegen den Raad te begroeten ende versoecken dat hem gelieue 
van wegen den Stadt te copen het Blaeuhuis staende aende Sijll 
daerinne Willem Pauwels woont, twelck op morgen ten huise 
van Jaques Rens12 verkocht zall werden op alsulcke prijs als hij 
sall comen ofte metten voorss. committeerde verspreken sall13. 

Op 16 mei d.a.v. besloten Raad en gezworen gemeente tot 
definitieve aankoop „voorden Stadt tot een Raadhuis" voor het 
aanzienlijke bedrag van 3000 goudgulden14. 

9 Rijksarchief in Friesland, rechterlijk archief Dokkum, proklamatieboek Z 2 (ongefol.; 
laatste proklamatie dd. 1606 juni 27); zie ook bijl. 1. 
10 Vgl. M. de Haan Hettema en A. van Halmael, Stamboek van de Friesche Adel (1846), 
dl. I, p. 385 (Unia) en p. 278 (Mockema): Carel van Unia (overl. 11 aug. 1636) zn. 
van Ritscke van Unia drost van Genemuiden en Margaretha van der Marck (dr. van 
Robert van der Marck graaf van Aremberg); Aldegonda van Achelen (overl. 6 mei 1638) 
dr. van Ro(e)lant van Achelen, grietman van Dantumadeel (1572) en Hennaarderadeel 
(1576) neef van Igram van Achelen voorzitter van het Hof van Friesland, overl. na 
1602 en Womck van Mockema (dr. van Juw van Mockema en Lisck van Heringa), 
overleden 1600 te Ferwerd. 
i l Het is onduidelijk welke grietman Aylva hier wordt bedoeld: Ernst van Aylva griet
man van Westdongeradeel 1578—1586 en van Oostdongeradeel van 1586—1627 of 
Tjaerd van Aylva grietman van Dantumadeel 1601—1628. 
12 Jaques Rens, dikwijls aangeduid als „wijnheer", was eigenaar van de bekende herberg 
„De blauwe Clock", gelegen naast ,,De Posthoorn". 
13 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 1, fol. 106. 
14 Id„ fol. 108. 

inv.no
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Dit is temeer een groot bedrag wanneer men daarbij bedenkt 
dat na de aankoop nog een zeer drastische verbouwing zou moe
ten plaats vinden. Uit alles blijkt duidelijk, dat de bestuurders 
van Dokkum reeds van het begin af aan de bedoeling hebben 
gehad om het hoekpand aan de Zijl op royale wijze geschikt te 
doen maken voor zijn representatieve functie. Men speurt te 
vergeefs naar de bronnen waaruit voor aankoop en (ver)bouw 
naderhand geput is. Het gerucht, dat eeuwen geleden reeds op
geld deed als zou in Dokkum voor het raadhuis gebruik zijn 
gemaakt van een in de grond gevonden schat wordt nergens be
vestigd ook al wijdt de kroniekschrijver Hesman15 er een kleur
rijke passage aan: „1608 is het nieuwe Raedhuis geboud als een 
Jelle Feikes en Binke Gaebes Borgemeesters waeren, mij is ver-
haeld van zeer oude mannen dat een man, in de Rewier Paezens 
verdronken zijnde en hier zullende begraewen worden, men in 
dat graf een groote schat zoude gevonden hebben, waervoor dit 
stadhuis soude geboud zijn." 

Als een hoogst merkwaardige samenloop mag worden geme
moreerd, dat wel twee jaar later, om precies te zijn op 8 april 
1610, bij de voormalige Bonifatiusabdij een flinke muntvondst 
werd gedaan, die geheel of gedeeltelijk besteed is tot de ver
vaardiging van een drietal verguld zilveren voorwerpen: „De 
Rentemeester ordonnantie van deductie van twee hondert acht 
ende tachentich Carolus gulden ende tualeff stuivers bij hem bij 
kennisse vande Raad utgelecht tot betalinghe vande drie silueren 
vergulden coppen ofte credencen dwelke tot een memorie gecoft 
syn voort geit twelck opden 8 Aprilis anno 1610 after het clooster 
op stads plaetse gevonden was, 288-12-O."16 

Het is uiteraard heel goed mogelijk, dat de herinnering aan 
deze bodemvondst Hesman (en anderen) parten heeft gespeeld. 
Op het moment, dat de magistraat van Dokkum tot aankoop van 
de Unia-bezitting besloot en tot de ingrijpende verbouwingswerk
zaamheden wenste over te gaan was van een dergelijk douceurtje 
nog niets bekend . . . . 

Er verliep vanzelfsprekend nog wel enige tijd eer het Blauhuis 
getransformeerd kon worden tot stadhuis. Uit het register van 
betalingsordonnanties 1585—1612 blijkt, dat voorlopig nog enige 
huur werd ontvangen „vant lege Blaeuhuis" en „vande schuire 

15 G. Hesman, manuscript bevattende een historisch overzicht betreffende Dokkum tot 
1711, aanwezig in de gemeentebibliotheek te Dokkum. 
is Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 204, fol. 733. 

inv.no
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vant bouengeschr. Blaeuhuis", terwijl de leidekker betaling ont
ving wegens gedane kleine reparaties aan het dak1 7 : „Willem 
Jans zn. leijdecker heeft ordonnantie van acht Carolus gulden 
voor het Blaeu Mockema huis byden Sijll het dack te repareren 
etc. 24-O-O." 

Tot de vaste lasten, die de aankoop van het huis voor de stad 
meebracht, behoorde verder de jaarlijkse betaling van een losbare 
rente ad 87-10-0 aan Cierck Tritsum, een van de rijkste burgers 
van Dokkum. Ook na de inrichting tot raadhuis ging de uitkering 
door18. 

Na de nodige voorbesprekingen en nadat een „patroon" (ont
werp) voor het nieuwe raadhuis ter tafel was gekomen, besloot 
men tenslotte met Jacob Lous mr metselaar uit Harlingen af
komstig in zee te gaan. Deze was in Dokkum niet geheel en al 
een onbekende, want reeds in 1590 zien wij „mr Lous metseler" 
metselwerk verrichten aan de gevel en de toren van het „olde" 
raadhuis19. 

Vooral ook omdat voor de bouwgeschiedenis van het Dok
kumer stadhuis slechts in zeer beperkte mate archivalische ge
gevens voorhanden zijn, is de inhoud van het uitvoerige contract 
met de ontwerper-uitvoerder Jacobus Lous van grote betekenis 
(zie bijlage 2). 

Wie was deze Jacob Lous, vaak simpelweg aangeduid als mr 
metselaar, afkomstig van Harlingen en burger aldaar. Wanneer 
we zijn antecedenten nagaan, dan blijkt hij geenszins een figuur 
van het tweede plan te zijn. Aan het geslacht waartoe hij be
hoorde heeft W. Dolk een uitvoerige studie gewijd20. Uit de 
vele bijeengebrachte gegevens kan worden afgeleid, dat Jacob 
Lous de voetstappen van zijn vader Lou Ripperts heeft gedrukt. 
Laatstgenoemde was nl. hardsteenhouwer en mr stadsmetselaar 
te Harlingen. Hij wordt o.m. genoemd in een akte dd. 21 maart 
1563 en moet vóór 1629 overleden zijn. 

Ook zijn zoon Jacob Lous werd hardsteenhouwer en mr stads
metselaar te Harlingen. Behalve bouwmeester was hij ook een 
zeer bekwaam steenhouwer, zoals blijkt uit verschillende nog 
aanwezige en door hem gesigneerde monumentale grafzerken uit 
de periode 1597—1614. Hoewel Jacob Lous nergens is aangetrof-

1 7 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 204, fol. 636. 
is ld., fol. 640, 681, 693, 785. 
19 ld., fol. 137. 
20 W. Dolk, Van Fürsten- tot Vossenberg, Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân, 
Ljouwert 1959, s. 5 1 - 7 3 . 
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fen met een achternaam, noemden enkele van zijn zeven kinderen 
zich naderhand Forssenburg. Eeuwen later is deze naam afge
sleten tot de naam Vossenberg, tot heden gedragen door een 
bekende Friese Rooms-Katholieke familie. 

Dolk wijst er op, dat „de naam Forssenburg, ook wel Furssen-
burg, doet denken aan Fürstenberg, een in Duitsland vrij veel 
voorkomende plaatsnaam. Circa 10 km ten zuiden van het voor 
Leeuwarden zo belangrijke Corvey aan de Weser ligt ook een 
Fürstenberg nabij het grootste bontzandsteengebied van Duits
land, waar dit gesteente al sedert eeuwen voor allerlei doel
einden gewonnen wordt. Met enige fantasie kan men zich hier 
de bakermat denken van een steenhouwersfamilie, werkzaam bij 
het uithakken en bewerken van bouwomamenten, sarcophagen 
en zerken, die over de Weser o.m. naar Noord-Nederland getrans
porteerd worden. Later kan dan een lid van deze familie zich 
in het land van bestemming gevestigd hebben, teneinde ter 
plaatse de ruwe producten af te werken." 

Hoe dit ook zij, vast staat, dat onder de nakomelingen van Lou 
Ripperts veel steenhouwers voorkomen. Jacob Lous is een van 
hen. Dat hij evenals bijna alle leden van zijn geslacht Rooms-
Katholiek was, bleek kennelijk geen bezwaar op te leveren voor 
de bestuurders van Dokkum om juist hem de eervolle opdracht 
tot raadhuisbouw te verstrekken. 

Jacob Lous, die gehuwd is geweest met Trijntje Cornelisdoch-
ter, overleed in 1617. Uit de inventaris, die van zijn nagelaten 
goederen werd opgemaakt, blijkt, dat hij een man van welstand 
en eruditie is geweest. Tot zijn boedel behoorden o.m. een drietal 
crucifixen, enige schilderijen en „een bibel met een evangeliboeck, 
een Historie door Titum Livium bescreven, noch ontrent boecken 
so gedruckte als gescreven beroerende den const van geometria 
architectum ende andersins, noch verscheyden stucken ende 
papieren sampt patronen ende verscheynden ontwerpen alsmede 
passers, winckelhaecken, platen ende andere stucken van coper 
den selven const van geometria architectura concernerende ende 
daertoe gebruyckt, item allerhande gereetschappen so tot hard-
houuen als metselen dienstich"... . 

Wij zullen thans de tekst van de overeenkomst tussen het stads
bestuur van Dokkum ter eenre- en Jacob Lous ter andere zijde 
nog eens nader onder ogen zien. De conclusie is dan gewettigd, 
dat de „nieuwbouw" in feite een vergaande verbouwing is ge
weest. 
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Oud gewelf van Mockema-stins, nog aanwezig onder het raadhuis. 

De bouwgeschiedenis is verre van overzichtelijk; wat wij uit 
contract en betalingsposten kunnen nagaan belicht bepaalde 
onderdelen van de werkzaamheden. Een afgerond beeld ontstaat 
niet. Wel kan worden vastgesteld, dat het gebouw zeker niet 
opnieuw van de grond af werd herbouwd. Een dergelijke oplos
sing zou allereerst onlogisch geweest zijn vanwege de uitzon
derlijk hoge kosten. Voor het Mockema-huis was immers reeds 
drie duizend goudgulden uitgegeven; te veel voor een pand, dat 
voor totale afbraak is bestemd. Behalve de 16de eeuwse onder-
keldering bleef ook het grondplan van Mockema-huis gehand
haafd terwijl eveneens enkele gevels of gevelgedeelten behouden 
bleven. Een volslagen metamorfose werd teweeggebracht door de 
bouw van een geheel nieuwe rijk geornamenteerde façade aan 
de zuidzijde (de kant van de Zijl dus): „dat mr Jacob Lous voorss. 
inden voorss. huisinge anden suidsijde sall optrecken een nieu 
geuell ende daerinne leueren doren ende vensteren". De korte 
gevel aan de Hoogstraat werd kennelijk in mindere mate ge
wijzigd. Bij nauwlettende beschouwing van het interessante schil
derij (ca. 1725) aanwezig in de vestibule van het stadhuis, is een 
verschil van opzet ook wel te onderkennen. 

De uit de gehandhaafde overwelfde ruimten oprijzende trap-
toren — nog steeds in het gebouw aanwezig — moet blijkens de 
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omschrijving in het contract uit deze verbouwingsperiode dateren: 
„onder wtten gront een stenen toorn ende daerinne een wendel-
trap, daerop dan voorts een toorn van holt sal wtspringen tot 
sestich voeten bouen den naeld vant hui js" . . . . en dan verder: 
„also dat tgehele warck sall vast goedt ende bestant sijn om den 
voorss. toorn met een clock na proportie te dragen, die oock 
geluidet sal conen werden". . . . 

Deze karakteristieke toren is tot 1717 blijven staan. Daarna 
kwam een koepeltoren op het gebouw, die naderhand nog enkele 
malen is herbouwd of gerestaureerd, maar in grote trekken naar 
uiterlijk onveranderd werd gehandhaafd (zie pag. 17). 

Een nieuw aangebrachte tussenmuur bracht wijziging in de 
indeling van het interieur. Deze zuid-noord lopende wand was 
bedoeld als duidelijke scheiding tussen de onder- en bovenzalen 
(tegenwoordig respectievelijk burgemeesterskamer en zgn. vroed-
manskamer of kleine raadzaal) en de overige vertrekken: „daeren-
bouen noch een middelmuire int selue huis streckende Suid ende 
Noord daermede tot onder ende bouen saell vande andere camers 
sall gescheiden werden". 

Jacob Lous werd contractueel verplicht tot levering van alle 
benodigde materialen op zijn eigen kosten, uitgezonderd lood, 
ijzer, leien en verf. Hij diende derhalve ook te zorgen voor de 
omvangrijke hoeveelheid Bentheimer zandsteen en we zien nader
hand dan ook, dat deze natuursteen via Harlingen naar Dokkum 
werd getransporteerd. Aangenomen moet worden, dat Jacob Lous 
en enkele van zijn medewerkers ook de ornamentiek hebben ver
zorgd. Wij zijn in de betalingsposten nl. geen gespecificeerde 
uitgaven tegengekomen wegens geleverd beeldhouwwerk door 
anderen, terwijl bekend is dat Jacob Lous een kundig hardhouwer 
was. Er behoeft o.i. dan ook geen twijfel over te bestaan, dat het 
grootste pronkstuk uit het stadhuisinterieur, de gebeeldhouwde 
zandstenen schouw in de zgn. Groene Kamer, door Jacob Lous 
c.s. werd vervaardigd. 

Het is aannemelijk, dat op deze schouw wordt gedoeld in de 
magistraatsresolutie dd. 9 november 1609 waarbij het zogenaamde 
„nawerck" bij de stadhuisbouw met Lous werd geregeld: D'Magi-
straat deser stede ter eenre- ende Jacob Lous ter andere sijden 
sijn op huiden met elx anderen verdragen neffens het nawerck 
welke Jacob Lous van desen somer ende oock bouen het Ie be-
steck aen het nieu Raadhuis soo anden galerije omden Ooster-
geuel als binnen anden schorstenen ende andersins gemaeckt 
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heeft daervoor de Magistraat hem op den len Maij eerstcomende 
noch sall betalen den somma van vijff hondert ende vijff ende 
dertich Car.gulden ende daerenbouen noch een silueren croes 
waerdich zijnde vijftien Car.gulden daermede Jacob Lous alsdan 
in alles contenteert sall zijn d'Magistraet alsdan noch te 
goede heeft den stenen schor steensmantel int eerste besteck be
dongen". . . . 2 1 . 

Zoals uit het contract blijkt, mocht Jacob Lous voor al zijn 
werkzaamheden inclusief leveranties en arbeidslonen in totaal 
een bedrag ad vijf duizend negen honderd en vijftig gulden plus 
een zilveren kroes tegemoet zien. 

Doordat Jacob Lous in Harlingen een te goeder naam en faam 
bekend staand vakman was en in die stad uiteraard ook allerlei 
relaties had, werd de bouw in Dokkum in verschillende opzich
ten een Harlinger aangelegenheid. Of de smid Henrick Lous 
(misschien een broer van Jacob?), die o.m. een bedrag uitbetaald 
kreeg „vant arbeiden ende versmeden van 1510 ponden old 
ijser"22 uit Harlingen afkomstig was staat niet vermeld, on
mogelijk is het niet. Zeker is, dat de schilder Andries Henricks 
een stadgenoot van Jacob Lous was. Van mr Andries Henricks 
zijn verschillende werkzaamheden, die hij aan het raadhuis ver
richtte, nader in het stedelijk register van betalingsordonnanties 
geregistreerd: allereerst 22 okt. 1608 „Mr Andries Henricks schil
der van Harlingen t somma van twee hondert vijff ende sestich 
Car.guldens vant afsetten ende het conterfeiten vande geuel vant 
nieu Raadhuis mitten galerijen ende cappen, alsoo veraccordeert 
met noch acht <£ sestien strs. vande vergulden vande 2 leeuwen 
opden trap ende blijuen alsdan noch onbetaelt tgene hij verdient 
heeft int afsetten vande spil opten toorn, den pijnappel ende 2 
toornkes opden deuren anden galerije 273-16-O"23 en vervolgens: 
„actum den 6en novembris 1608 Mr. Andries Henricks schilder 
van Harlingen tot een ende sestich Carolus guldens vant vergul
den ende schilderen vande weerhaen spill ende pijnappel opden 
nieuwen Raadhuistoorn, met het afsetten vande tronijen anden 
geuel ende den dackvensters daermede hij ten volle betaelt is 
61-O-O"24. 

Mr Willem Janssen leidecker ontving 328 Carolusgulden wegens 

2 1 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 1, fol. 119. 
22 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 204, fol. 688. 
23 ld., fol. 684. 
2* ld., fol. 685. 
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Stadhuis te Dokkum. 
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„het decken van veertien roeden ende negentien voeten leijdack 
anden toorn ende het nieu Raadhuis deser stede"25 terwijl een 
zekere Wessel Jans, van wie evenmin als bij de leidekker de her
komst wordt vermeld, een bedrag ad 7-12-8 kreeg „vant sweert 
metten schalien aent Justicie belt inden geuel vant nieu Raad
huis". . . . 2 6 . 

Men zou graag iets willen weten over de sfeer, die de interieurs 
van dat zeventiende eeuwse Dokkumer stadhuis heeft geken
merkt. Wij weten slechts, dat er twee paar „gebacken gelasen" 
waren aangebracht: „het ene int beneden ende het andere int 
bouen sael . . . ,"2 7 . 

Het naar binnen vallende licht zal door deze gekleurde ramen 
ongetwijfeld met het nodige effect zijn gezeefd voordat het zijn 
glans kon geven aan het „portaell opden raadcamer" dat door 
mr Jelle Claessen „antijcqsnijder"28 was vervaardigd en aan de 
zgn. Spaanse stoelen „tot behoeff vande Raed", die door een 
zekere Fredrick Mathijs „Spaense stoelmaker binnen Utrecht" 
waren geleverd29. 

In nieuwe ruimten behoort ook nieuw meubilair zal men ge
dacht hebben. Enkele oude stukken („een olde spinde" en „een 
oude casse") werden voor een klein prijsje van de hand gedaan30. 

Donderdag 29 november 1610 werd tenslotte de grote dag 
waarop de transformatie van het Blauhuis tot stads raadhuis in 
feite haar bekroning vond. Toen werd er de eerste resolutie ge
nomen, betrekking hebbende op „de noodwendichheit van dat een 
weeshuis binnen desen stede mocht opgericht ende gebout wer
den". . . . 3 1 . 

Meer dan een eeuw lang heeft het stadhuis van Dokkum in 
zijn vroeg 17de eeuwse pracht kunnen prijken. In 1717 zou het 
silhouet echter in belangrijke mate worden aangetast. Een stenen 
koepel moest toen de slanke toren, die door Jacob Lous was ont
worpen, vervangen. Het koepeltje, dat in zijn uiterlijk niet erg 
veel afwijkt van het houten bouwsel, dat tegenwoordig nog het 
dak bekroont, moest dienen om het uit 1615 daterende klokken-

25 ld., fol. 687. 
2 3 ld., fol. 709 (met potlood hernummerd met 719). 
2" Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 204, fol. 762. 
28 ld., fol. 750. 
29 ld., fol. 757. 
3° ld., ongefolieerd gedeelte, ontvangsten over het jaar 1611. 
31 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 1, fol. 123. 
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spel onderdak te verschaffen32. Bij deze verandering, van buiten 
af zichtbaar, bleef het niet; ook inwendig dienden enkele voor
zieningen te worden getroffen. De traptoren, die wij ook in het 
contract met Jacob Lous afzonderlijk vinden aangeduid, werd 
geheel of gedeeltelijk opnieuw gemetseld. Een memoriesteen, ge
plaatst bij de uitgang van de toren op de zolderverdieping, be
waart voor het nageslacht de herinnering aan die verbouwing: 
„Anno MDCCXVII als Burgermeesters waeren B. Fooy, S. Ruim
sadelaar, de Hr H. v. Sminia, J. v. de Ryp, Dr L. Wendt, Dirk 
Smedema, Frans Geringa, Thomas Hicht, Dr E. Kiestra secretarius 
is dese Toorn geboud en door Paulus Smedema de eerste steen 
geleyd op den XIX July; Outger Douwes Foppe Hessels als bouw
meesters." 

Het stadhuis van Dokkum moge tot in de tweede helft van de 
achttiende eeuw buitengewoon fraai van uiterlijk zijn geweest, 
groot was het bepaald niet. Nijpend gebrek aan ruimte heeft de 
magistraat er dan ook in 1756 reeds toe doen besluiten om een 
naast dit gebouw gelegen woonhuis aan te kopen: „sodanige 
huisinge tusschen het Raadhuis en Burgerwagt. . . ." „hebbende 
het Raadhuis ten Oosten, de straat en Vismerkt ten Zuiden, de 
Burgerwagt ten Westen en de Burgemeester R. R. Sinia weduwe 
ten Noorden". . . . 3 3 . 

Of men op het tijdstip van deze aankoop reeds uitgewerkte 
plannen voor stadhuisuitbreiding had, blijkt niet. In ieder geval 
zou het nog tot 1761/62 duren aleer dergelijke werkzaamheden 
ten uitvoer konden worden gelegd. 

De architectuur van deze nieuwe vleugel heeft wel eens tot 
de veronderstelling geleid, dat de hofarchitect van prins Willem 
IV de ontwerper geweest zou zijn. In de voorl. monumentenlijst 
is deze architect P(ieter) de Swart zonder voorbehoud als zodanig 
genoemd. Toch is er gegronde twijfel. In de eerste plaats omdat 
men in de archivalia van Dokkum de naam van Pieter de Swart 
niet ontmoet en ten tweede omdat de Dokkumer pronkzaal, hoe 
boeiend ook door schilderingen en snijwerk, toch juist net niet 
dat gehalte heeft, dat men van een begaafd man als De Swart 
mag verwachten. Ozinga34 formuleert zijn opinie aldus: „Voor 
de toeschrijving aan De Swart in de „Voorloopige Lijst" van 

32 G. A. Wumkes, Stads- en Dorpskroniek van Friesland, Leeuwarden 1930, dl. I, p. 44. 
33 Rijksarchief in Friesland, rechterlijk archief Dokkum CC 11, fol. 379ro. — 380ro. 
34 M. D. Ozinga, Pieter de Swart hofarchitect van Prins Willem IV, Oudheidkundig 
jaarboek, 5de jrg. 1936, p. 134. 
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Friesland bestaat voorzoover mij bekend geen historisch bewijs; 
terwijl de op zichzelf zeer waardevolle zaal geheel en al in regio
naal Frieschen geest is opgevat". 

De verbouwing van 1761 en volgende jaren liet het front van 
het oudere uit 1608 daterende gedeelte van het raadhuis onaan
getast, de nieuwe aanbouw hield men aan de buitenkant uiter
mate sober en strak. Er bestaat een interessante tekening door 
Cornelis Pronk (1691—1759) van het stadhuis zoals het er in zijn 
17de eeuwse gedaante uitzag en daarbij met latere hand (van J. 
Verstege) schetsmatig aangegeven welke verandering er in de 
tweede helft van de 18de eeuw plaats vond33, (zie afb. 2). Men 
zou de nieuw aangebouwde vleugel een sobere schrijn voor een 
opvallend kostbare inhoud kunnen noemen. Want na bezichtiging 
van het exterieur vormt het interieur, met name de raadzaal, wel 
degelijk een grote verrassing. Ondanks de „vrij slome rococo-
vormen"36 biedt het geheel toch een luisterrijke indruk. 

In de voorl. monumentenlijst komt een tamelijk uitvoerige be
schrijving voor van de verschillende onderdelen, die deze raad
zaal tot zo'n bezienswaardig interieur maken doch namen worden 
niet genoemd. Alles bleef tot dusver anoniem. Enkele vondsten 
in het gemeentearchief van Dokkum brachten de namen van 
stucwerker en antieksnijder thans evenwel aan het licht, terwijl 
ook de herkomst van de wel bij name bekende schilder D. Reynes 
eveneens kon worden opgehelderd. De sleutel tot verder onder
zoek werd geleverd door de navolgende rekeningpost: 

1763 den 23 dato (d.i. december) aan Daniel Reijnes tot Zwol 
wegens schilderwerk op de Grote Zaal van het aangebouwde 
stadtshuis bet: negen hondert een gld. 15 st. volgens quitantie 
met No. 2 1 . . . . ƒ 9O1-15-"37. In aansluiting op deze vondst was 
dr. J. G. Avis te Zwolle zo vriendelijk aldaar in de archieven nog 
verdere nasporingen te verrichten. Het volledig resultaat van dat 
onderzoek zal t.g.t. in een afzonderlijke publikatie bekend wor
den gemaakt. 

Het bleek, dat Daniel Reyne in genoemde stad als jongeman 
op 8 januari 1742 in het huwelijk trad met Gesina Lans, weduwe 
van Abraham Boschman. Hij werd ook in enkele kohieren achter
haald waaruit bleek, dat zijn (huur)woning aan de Diezerstraat 

3^ A. Wassenbergh, Stadsgezichten uit de achttiende eeuw, Leeuwarder Courant dd. 
25 november 1937, 
3fi Hernia M. van den Berg, Kunstreisboek a.w., p. 19. 
3T Gemeentearchief Dokkum, ond-archief inv.no. 223, fol. 36ro. 
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stond38. Doorgaans wordt zijn beroep niet vermeld, doch in de 
aantekening betreffende zijn dood en betreffende die van zijn 
echtgenote staat dit er wel bij; respectievelijk wordt hij als schil
der en behangselschilder aangeduid: „Den 12 sept. 1777 Daniel 
Renes, schilder, onlangs te Steenwijk door een beroerte over
vallen en in dien staat sonder spraak hier gebragt om half drie 
begraven in de Betlemkerk... ,"3 9 . 

De weduwe van Daniel Reynes (of Renes) overleed in 1783. 
De passage die daarop betrekking heeft luidt aldus: „27 Septem
ber 1783 Gesina Lans weduwe Daniel Renes de behangselschil
der, in het Binnengasthuis, seer subiet door een val van de trap 
in haar huisje op de Gasthuisplaats overleden op den 6 September 
1783; de klok half drie in de Vrouwenkerk begraven, komt voor 
een half uur luidens ƒ 2-16-, Was in de 80 jaar"40. 

De schilderstukken, die aan de Dokkumer raadzaal zo'n kleur
rijke entourage verlenen, zijn waarschijnlijk in het atelier te 
Zwolle ontstaan, want er is in 1763 een bedrag ad ƒ 7-4-. uitbe
taald „Wegens vragt van de schilderstukken op de Grote Zaal van 
het Stadtshuis"41. 

Veel van het fraaie effect van de monumentale schilderstukken 
is ook te danken aan de rijk gesneden omlijstingen waaraan blijk
baar door meer dan een antieksnijder is gewerkt. Behalve Yge 
Rintjes, die ƒ 73-13-8 ontving „wegens sniwerk"42 komen we ook 
nog een aanzienlijk hogere post (nl. ƒ 349-6-14) tegen wegens ge
leverde materialen, „snistucken", reiskosten etc. door de bekende 
Leeuwarder J(acob) Noteboom43. 

Eveneens uit Leeuwarden afkomstig was Ph. Swens, die het 
verven en vergulden op de zaal voor zijn rekening nam. Voor 
het stucwerk kwam de waarschijnlijk uit Italië afkomstige Anthoni 
Castel(l)i in aanmerking: „1762 den 25 dato (d.i. november) aan 
Anthoni Casteli bet. drie hondert vijf en twintig Gl. wegens het 
Gips-werk op de Grote Saai van het aangebouwde Stadtshuis vol
gens quitantie met N 3 3 . . . . ƒ325-,,-,,44. Van deze stucwerker is 

38 Gemeentearchief Zwolle, register van de vuursteden 1763—1773 (opbrengsten Diezer-
straat) en register van de eigenaars en bewoners der buizen tot vaststelling van een nieuw 
kohier voor den lOOOsten penning 1750 (Diezerstraat n.z.). 
39 Gemeentearchief Zwolle, retroacta burgerlijke stand Overijssel, inv.no. 744 (begraaf-
boek 7, 1774-1786). 
41 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 223, fol. 57ro. 
42 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 222, fol. 50ro. 
43 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 224, fol. 35ro. 
44 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 222, fol. 42vo. 
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bekend, dat hij ook in het Landschapshuis te Leeuwarden werk 
heeft geleverd45. 

Hoewel er uiteraard wel enig verschil in waardering kan be
staan voor het architectonische- en artistieke gehalte van de 
Dokkumer raadzaal, dit rijke interieur is in ieder geval nog steeds 
een bezienswaardigheid van de eerste rang. Het geheel zal inder
daad wel iets minder verfijnd zijn dan sommige interieurs in de 
Hollandse gewesten, maar dit misschien ietwat boerse karakter 
verleent er zeer zeker een aparte bekoring aan. De nog altijd 
aanwezige Lodewijk XVI zetels, die reeds in 1758 „sonder kren-
kinge van Stadt Beurs" aan de stadhuisinventaris mochten worden 
toegevoegd, passen voortreffelijk in deze overdadig versierde ver
gaderruimte. . . . 4 6 . 

Op gevaar af, dat dit relaas enigszins eentonig mocht worden, 
dient in ieder geval nog de uitwendige verandering aan het stad
huis te worden gememoreerd, die in 1835 haar beslag kreeg. In 
die dagen sprak men van „eene belangrijke reparatie van eene 
der voor- en zijgevels alsmede met de geheele vernieuwing van 
den koepeltoren van het stadshuis"47, maar achter deze simpele 
bewoordingen ging een radicale wijziging schui l . . . . Immers bij 
die gelegenheid is het stadhuis ontdaan van zijn pronkfaçade uit 
de Gouden Eeuw. Er voor in de plaats kwam een strak front, 
niet al te lelijk, maar evenmin in staat om te ontroeren. . . . 

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkelingsgang van het stad
huis was de in de jaren 1938—1941 uitgevoerde restauratie, hier
voor (p. 5) reeds terloops ter sprake gebracht. Veel weerstanden 
moesten worden overwonnen eer met de werkzaamheden kon 
worden begonnen. Het duidelijkste wordt dit gedemonstreerd 
door de lange tijd van voorbereiding. Al in 1932 deed het college 
van burgemeester en wethouders een voorstel aan de raad om 
tot restauratie en verbouwing van het stadhuis over te gaan. In 
het bijzonder de benedenverdieping voldeed door onpraktische 
indeling en geringe accomodatie reeds lang niet meer aan rede
lijke te stellen eisen, terwijl ook in constructief opzicht het ge
bouw bedenkelijke tekenen van verval begon te tonen48. Een 
brandvrije kluis ontbrak, zodat de gemeentelijke archivalia op de 
sekretarie en zolders moesten worden geborgen. 

45 Rijksarchief in Friesland, aantekeningencollectie-Avis. 
46 Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv.no. 3, fol. 271ro. — 171 vo. 

47 Gemeentearchief Dokkum, afschriften van verz. stukken 1835/36, inv.no. 1219. 
48 Nieuwe Dockumer Courant dd. 14 januari 1964; „Oud-gemeentesecretaris E. J. Kooi 
vertelt", II (restauratie stadhuis), 
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Hoe onhoudbaar de situatie eigenlijk wel was moge tenslotte 
nog blijken uit de omstandigheid, dat een op de begane grond 
gelegen wachtkamer tevens als slaapruimte voor de conciërge 
cum uxore diende, zodat het wel eens gebeurde, dat daar een 
late bezoeker passeerde terwijl er zich in dat vertrek reeds iemand 
ter ruste had begeven. De bedstee-deuren werden dan haastig 
toegedaan. . . . 

Daar het oorspronkelijk in de begroting opgenomen totaalbe
drag ad vierentwintig duizend gulden de raadsleden de schrik in 
de benen joeg, bleef de zaak nog jarenlang slepen totdat eindelijk 
in 1938 b. en w. wederom met een zorgvuldig opgesteld restau
ratieplan van ir J. J. M. Vegter kwamen. Dit werd op 24 april 
door de raad aanvaard. De uitgebreide herstelwerkzaamheden 
annex verbouwing vonden hun voltooiing nog tijdens de oorlog. 
Hierdoor kwam het, dat het in voorname pracht prijkende ge
bouw op geruisloze wijze weer in gebruik werd genomen. Van 
een officiële opening is nimmer meer iets gekomen. . . . 

Mag deze restauratie alleszins geslaagd heten, veel ruimte kon 
bij die gelegenheid niet worden gewonnen, gebonden als men 
was aan het beperkte grondplan van het raadhuis. 

Voor de zich uitbreidende gemeentelijke diensten moest het 
gemeentebestuur in de afgelopen jaren dan ook zijn toevlucht 
nemen tot een zekere mate van decentralisatie. Enkele panden 
tegenover het stadhuis aan de Zijl gelegen alsmede een hoekpand 
aan de Dijk/Doorbraak werden achtereenvolgens in gebruik ge
nomen. Thans is echter een nieuwe fase ingetreden doordat een 
onmiddellijk aan het stadhuis belendend perceel aan de Hoog
straat kon worden verworven. Dit huis zal binnen afzienbare tijd 
tot sekretarieruimte geschikt worden gemaakt. De totstandkoming 
van een verbinding met het oude stadhuis zal de „ondiepte" van 
het gebouw voor een groot deel kunnen camoufleren. Aan het 
uiterlijk van het aangekochte winkelpand zal men zeker niet veel 
veranderen, hoogstens misschien van de etalageruimte een meer 
gesloten gevel maken hetgeen de straatwand aan het begin van 
de Hoogstraat alleen maar ten goede kan komen. Gehoopt mag 
worden dat ook de andere bebouwing in de naaste omgeving van 
het historische stadhuis tot in lengte van jaren zoveel mogelijk 
intact gelaten zal worden. Want slechts dán kan „Mockema Blaeu 
huis" alias „het nieu Raadhuijs" blijven domineren in Dokkums 
stadsbeeld. 



BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 

Akte van overdracht betreffende het Mockema-huis gelegen aan 
de Zijl te Dokkum, 1606 

D'Magistraet deser Stede Dockum, van wegen den seluen Stadt, 
doen proclameren ende opbieden sekere blaeuleide huisinghe 
voor ende achter staende anden Zijll binnen den voorn, stede 
d'welcke althans bij Willem Pauwels ende achter bij Marten 
Aeriens zn. gebruickt werdt mitsgaders oock den woninghe ofte 
schure sodanich d'selue bij Keimpe Aeuckes gebruickt werdt, 
hebbende d'voorss. blaeuleide huisinghe den Heren Strate ten 
Oosten ende Suiden, Egen Janssen ten Noorden ende Pyter Carst 
ten Westen ende naesten, ende d'voorss. schure hebbende Siuerdt 
Olferts ten Suiden ende een stege ten Oosten ende Suiden, met 
allen hunne gerechticheden ende tgene daer in ende aen eerdt 
spijcker ende nagelvast is metten vrijen eijgendom vande grondt, 
sonder enige beswaringe van pacht; dit alles bijden Magistraet 
voorss. gecoft van Juffrou Aldegonda van Achlen echte huis-
vrouwe van Joncker Charles de Vnia wonende opt huis te Vnia 
inden dorpe Wirdum, geadsisteert metten seluen Vnia haren man 
in persoon, bij advijs ende raad van Roelant van Achlen haer 
Aldegonde vader, voorden somme van drie dusent goude guldens 
van XXVIII stuivers tstuck met noch twe gouden portugalosers 
in specie vrij schadeloos geit nae breder vermogen vande coop-
brieff daervan sijnde. 

(met andere hand:) d'laeste proclamatie ouer tgerechte gedaen 
den 27en Junij 1606 sonder enige oppositie ofte versoeck vant 
niaer. 
(Rijksarchief in Friesland, rechterlijk archief Dokkum Z 2) 

BIJLAGE 2 

Resolutie en contract betreffende de rasdhuisbouw te Dokkum, 1607 

Donderdach den 3en Septembris anno 1607 

D'Raad ende gesworen gemeente gehoort het rappoort vande 
Burgemeesteren Beencke Gabbes zoon ende Frans Frans zoon 
sampt Gabbe Jans zoon ende Sijtse Fockes zoon gemeensluiden 
bij welcke sij volgens hunne commissie op besaçh van den Raad 
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ende gesworen gemeente met Jacob Lous meyster metselaar van 
Harlinghen accordeert hadden neffens de opbouwinghe van het 
nieu Raadhuis ende den toorn van dien aenden Sijll volgende 
den patroon daervan vertoont ende het mondlinck bespreek 
waervoor si] den voorn. Jacob Lous belooft hadden te betalen 
vijff dusent negen hondert vijftich Carolus guldens ende daer en 
bouen syn huisvrouwe een silueren kroes van 21 loden met een 
olde rosenobell in precie ende dat op vier terminen, alles naerder 
mit het contractbrieff daervan te maken wt te drucken. Is geresol-
ueert ende den voorn, gecommitteerde Burgemeesteren ende 
gemeensluiden in last gegeuen om den voorn. Mr Jacob Lous een 
contract toe te slaen ende hem den voorss. somme belouen te 
betalen ende daer van behoorlijck accoord bij geschrifte doen 
maken. 

nieu 
Raadhuis 

Beencke Gabbes zoon ende Frans Frans zoon Burgemeesteren 
ende Gabbe Janssen ende Sijtse Fockes zoon gesworen gemeens-
luiden deser stede Dockum hiertoe specialijck vande Raad ende 
gesworen gemeente der seluer stede last hebbende ter eenre ende 
Mr Jacob Lous burger binnen Harlingen ter andere sijden sijn 
op huiden met elx anderen veraccordeert ende verdragen neffens 
den opbouwinghe van het nieu Raadhuis staende aenden Sijll, 
althans bij Willem Pouwels bewoont ende gebruickt ende dat in 
voegen navolgende, te weten dat Mr Jacob Lous voorss. inden 
voorss. huisinge anden suidsijde sall optrecken een nieu geuell 
ende daerinne leueren doren ende vensteren ende anden noord-
sijde vandien daer tegenouer onder wtten gront een stenen toorn 
ende daerinne een wendeltrap, daer op dan voorts een toorn van 
holt sall wtspringen tot sestich voeten bouen den naeld vant huijs, 
alles naden proportie ende fatsoen van het patroon daervan anden 
Raad ouergeleuert, sall oock volgens tvoorss. patroon voorden 
inganck vanden getiell maken sodanighe trap ende oock anden 
suider gevell een galarije van bentemer steen als 't voorss. pa
troon wtwijst; daerenbouen noch een middelmuire int selue huis 
streckende Suid ende Noord daermede het onder ende bouen 
saell vande andere camers sall gescheiden werden. Tot welcke 
alles d'voorn. Mr Jacob Lous tot sijnen costen sall toedoen ende 
leueren alle materialen soo van calck ende andersins (exempt 
lood, ijserwerek, leijen ende verwen welcke d'Raad tot haar cos-



25 

ten hem sall leueren) ende daertoe oock betalen wt sijnen buidell 
alle arbeijdtslonen van metselen, timmeren ende steenhouwen 
geen exempt hoedanich die mogen wesen tot dat het warck vol
gens het patroon volmaeckt sall sijn. In welcke doen d'voorn. 
Jacob Lous sall gehouden sijn alles weder dicht ende goedt te 
maekcken van onder tot bouen tgene hij in desen vant olt werck 
sall geraken te breken, sall oock Jacob Lous geholden sijn int 
beneden sael te leggen alsulcken vloer als het den Raad gelieuen 
sall, des de Raad daertoe sall leueren die materialen ende ofte 
het gebeurde dat den Raad geliefde den blaeuwe tumelaers daer-
inne althans leggende wederom tot vloeringhe te gebruicken ende 
vandien enige gebroken waren sall oock geholden sijn d'selue te 
schouwen ende inden hoeck te arbeiden, sall daerenbouen anden 
beide syden vande nieuwe geuell leueren een nieu halff cruis-
casijn van bentumer steen ende daerenbouen voor saell ende 
schorsteensmantell ende pilaren van gelijcke steen wtgehouwen 
ende voorts mit selue doen alle clene dingen van het nieu werck, 
die men hier niet specialyck can opnoemen, maken als het warck 
vereijschen sall, daerinne Jacob Lous belooft heeft hem selfs niet 
te willen soecken nochte om een cleintgen eets doen daeraff het 
wercken ere(?) sall hebben, dan in alles ter goeder trouwen han
delen gemerckt(?) d'voorss. committeerde verclaren hun vant 
voorss. warck geen volcomen kennisse ende verstant te hebben 
ofte connen hebben dan sulx alles opt goede vertrouwen van 
Jacob Lous te laten, also dat tgehele warck sall vast goedt ende 
bestant sijn om den voorss. toorn met een clock na proportie te 
dragen, die oock geluidet sall conen wrerden, waer voor die voorn, 
committeerde wtten naem ende van wegen den welgemelten 
Raad belooft ende aengenomen hebben sulx doende bij desen 
Jacob Lous zoon te voldoen ende betalen eens den somme van 
vijff duisent negen hondert ende vijftich Carolus guldens op ter-
minen te weten Allerheiligen eerstcomende doch ses weken onbe
grepen een duisent dalers, noch eerstcomende Meijedach gelijcke 
duisent dalers, Allerheiligen daeraen volgende wederom duisent 
dalers, doch oock ses weken onbegrepen ende den len Meij 
daeran wederom volgende anno 1609 die resterende penningen 
met eenen silueren kroes van een ende twintich lood swaer van 
welcke die bodem gemaeckt sall werden van een medaillie die 
met Stads stamper geslagen sall werden met noch eenen ouden 
rosenobell in specie tot vereringhe van sijn huijsvrouwe, waertoe 
d'Raad hem noch sall laten volgen vier sware Westvaelsche bal-
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eken met vier eijcen stijlen althans bijden soutkeet vande Burge
meester Pijter Augustinus leggende des hij den selue wederom in 
dit warek sall moeten gebruicken ende ofte hem den Raad nae 
voltrecken van het werek duncken mochte bij Jacob Lous meer 
verdient te sijn als dese voorss. beloofde penningen sall tot goed-
duncken ende discretie belieuen vande Raad alleen staan ofte 
hij hun gelieue bouen de voorss. somme hem enige vereringhe 
te doen ofte niet. Belouen de aen ulieder sijden vast ende onver-
brekelijck te beuestighen na te gaen ende achtervolgen onder 
verbant haerder goederen ende submissie vanden Houe van Vries-
lant des t'oorconde d'handen hier ondergestelt Actum den 3den 
Septembris anno 1607. (w.g.) Jacob Lows 1607, F. Frans 1607, 
Bienke Gabbes, Sitse Foeckes, N. Vallinc 1607. 
(Gemeentearchief Dokkum, inv. no. 1, fol. 114-117) 

BIJLAGE 3 

Staat van het steenhouwerswerk aan het raadhuis (ca. 1610) 

Spesuychasye fant gene ick an 
Bentemmer steen gelevert hebbe 
ant nyeu gemacte Rathuys fan det 
tyegenwordech jaer, als gelleryye 
yn den ostergevell, gelijck oock 
onder yn den gevel 6 nyeue cruyes-
kosynen met noch tue cruyes-
cosynen ende tue enkele cosynen 
yn den olde suydersijduant oover 
yaer 1609, al gehouuen ende nyet 
forrekent ende det op foeten en 
pryes als folcht. 

Een ersten 2 cruyescosynen met 2 enkel cosynen yn den sijd-
uant met noch 6 cruyscosynen yn den gevel, den onderste 8 
ffoet lan 3 duym wijt 5 ffoet 6 duymen, den bovenste 9 ffoet 
ock van gelijcke wijtte, bedragende an foeten 351 ffoeten, yder 
foet gerekent tot 12 stuyvers, facyt 210 gulden 2 stuyvers. 

Nu den plansyerlyest met sijn cornessen, lanck 34 foet, dye 
foet gerekent tot 30 sstuyvers, facyt 51 gulden. 

Noch den bovenlyest, 36 ffoet lanck, yeder foet tot 20 sstuyvers 
facyt 36 gelden. 

Noch 31 ffoet arketraef, den foet 7 stuyvers, facyt 10 gulden 
17 (stuyvers). 
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Noch 25 polonstenen, het stuck tot 4 gelden, facyt 100 gulden. 
Noch 14 cortusten, het stuck tot 4 gulden, facyt 56 gulden. 
Noch 13 fryesstucken, het stuck tot 2 gulden, facyt 26 gulden. 
Noch 12 tronyyen, het stuck tot 16 stuyvers, noch 9 gulden. 
24 pentstucken, het stuck tot 8 stuyvers, facyt 9 gulden 12 

stuyvers. 
Noch op yder hoeck fan de gallerye en pyeraemyde met pede-

stael oft pylaster daronder, het stuck gerekent tot 28 gulden, 
facyt 40 gulden. 

Facyt yn ales 549 gulden 3 stuyvers. 

(Gemeentearchief Dokkum, oud-archief inv. no. 205) 
N.B.: Waarschijnlijk eigenhandig door Jacob Lous opgemaakt, 
zie afb. 6. 



„MEN ZAL DE NAASTEN BEREID VINDEN' 

(burenplichf in Friesland in de 18de en de 19de eeuw] 

S. J. VAN DER MOLEN 

Tot een van de meest geïdealiseerde aspekten van het door 
traditie en gemeenschap gebonden volksleven behoort stellig dat 
kompleks van verplichtingen en vormen van onbetaalde of tegen 
geringe tegenprestatie geleverde dienstverlening, dat bekend staat 
als burenplicht, in het oosten des lands „noaberschap" geheten. 
Schrijvers over het volksleven in Drente, Overijssel en Gelderland 
uit onze tijd hebben niet nagelaten deze burenplicht te prijzen 
als een uiting van warme mensenliefde, een vorm van praktisch 
Christendom. De predikant dr. P. W. J. van den Berg karakteri
seerde de buren als „menschen, die elkaar noodig hebben en 
helpen in de groote en kleine gebeurtelijkheden des levens, en 
zoo nog iets verwerkelijken van de apostolische vermaning: 
Draagt elkanders lasten en vervult alzoo de wet van Christus"1. 
De eveneens Drentse folklorist H. T. Buiskool noemde de „naober-
schup": „in geheiligde traditie, gedragen door Hoogere Macht, 
elkaar bijstaan in nood en dood!"2 En zo zouden er wel meer 
sitaten gegeven kunnen worden, die aantonen, dat auteurs niet 
zelden gegrepen werden door de ook inderdaad tot het gemoed 
en de verbeelding sprekende gebruiken, die de burenplicht ken
merken en waarbij men, zeker in een tijd, die in de plaats van 
de gebonden samenleving het op zichzelf geplaatste individu 
stelt, met enig heimwee terugblikt naar een verleden, waarin niet 
de begrafenisvereniging of het nog onpersoonlijker uitvaartbedrijf 
's mensen laatste gang regelden en uitvoerden en waarin, in deze 
gedachtengang, „Gemeinschaft" nog niet tot „Gesellschaft" was 
geworden („verworden"!). 

Hoewel onze bijdrage een volkskundig-historisch karakter 
draagt, willen wij er in het voorbijgaan toch op wijzen, dat 
sosiologen zich resentelijk nogal kritisch hebben betoond ten 
aanzien van het gemeenschapskarakter van de burenplichten. In 
een lezenswaardige studie heeft J. P. Kruijt nagegaan, of de 
mening van de Duitse sosioloog Ferdinand Tönnies in zijn klassiek 
geworden boek „Gemeinschaft und Gesellschaft" (Ie druk 1887), 
dat de „Gemeinschaft" het leven doordringt van agrarische, min 

1 ,,Een goede buur", blz. 22 (Assen, 1940), 
2 „Op naoberves.iet", bl«, 14 (Assen, 1940). 
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of meer geïsoleerde groepen, steekhoudend is3. In dit verband 
laat hij kenners van de burendiensten aan het woord (Barentsen 
voor het nog praekapitalistische Kempenland, Tiesing en Van 
den Berg voor Drente, Groenman voor Staphorst, Van Hessen 
voor Twente) en komt dan tot de slotsom, dat in dit verband de 
tegenstelling wit-zwart van Tönnies — vroeger alleen maar 
spontane offervaardigheid, nu slechts egoïsme — door de feiten 
wordt weersproken. De auteur kon ook verwijzen naar het betoog 
van Max Weber („een socioloog met een enorme historische 
belezenheid"), dat in alle agrarische dorpen van oudsher het 
gemeenschapshandelen geen regel, maar een, zij het ook telkens 
terugkerende, uitzondering was. Volgens deze Duitser („Wirt-
schaft und Gesellschaft", 1925, blz. 198) is burenhulp geboren 
„aus dem urwüchsigen Grundprinzip der ganz unsentimentalen 
Volksethik der ganzen Welt heraus: „wie du mir, so ich dir". 
Denn jeder kann in die Lage kommen, der Nothilfe des anderen 
zu bedürfen". Of, zoals J. A. Bakker voor Nederland vaststelde: 
„De burenhulp berust niet op „naastenliefde", maar op het 
beginsel van „voor wat hoort wat " "4 . 

Het is niet zonder reden, dat met name de nabuurschap in het 
oosten des lands in de literatuur zo sterk de aandacht heeft 
getrokken. De burendiensten spelen er immers nog steeds een 
rol van betekenis, zoals bijvoorbeeld voor de Gelderse Achter
hoek nog onlangs door G. A. Kooy in zijn studie „De oude 
samenleving op het nieuwe platteland"5 overtuigend is aange
toond. Ook — aldus de schrijver — al blijkt het emotioneel-ver
bindende aspekt gewoonlijk belangrijker dan zijn nuttigheids-
funktie, „van afschaffing is echter geen sprake". Maar ook de 
zuidelijke provincies en traditioneel ingestelde gebieden in 
midden-Nederland, zoals de Lopikerwaard en de Alblasserwaard 
(deze laatste blijkens het „Handboek Pastorale Sociologie" V, 
1959, blz. 66, 304) kennen de burenplicht, vooral bij overlijden 
en begrafenis. 

Over de burenplicht in Friesland is veel minder bekend 
geworden en er zijn dan ook velen in onze provinsie, die niet 
weten, dat deze hier eenmaal algemeen is geweest, laat staan, 
dat er nog steeds een aantal dorpen is, waar deze buorreplicht, 

3 „Gemeenschap als sociologisch begrip, een kritiek op Tönnies" (Mededelingen der Kon. 
Ned. Akademie van Wetenschappen Nieuwe Reeks, deel 18, afd. letterkunde, nr. 3, 
Amsterdam, 1955). 
4 In: „Wending" V, 1950, blz. 278, aangehaald door Kruijt. 
5 Assen, 1959. 
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boereplicht of buurteplicht funktioneert. In een studie, bestemd 
voor een publikatie op historisch terrein, zou het te ver voeren 
de verspreiding van de burenplicht in het huidige Friesland na 
te gaan. Een jaar of tien geleden heeft trouwens de Fryske 
Akademy in het kader van haar onderzoek inzake de Friese 
Wouden een schriftelijke enquête gehouden, waarvan de zeker 
niet teleurstellende resultaten evenwel door omstandigheden nog 
steeds niet zijn gepubliseerd. Het is overigens achteraf ook minder 
juist gebleken het onderzoek tot de Wouden te beperken, daar 
ook ver buiten dit gebied hier en daar de burenplicht nog in 
ere wordt gehouden. 

Ook is er over de burenplicht in Friesland weinig gepubliseerd, 
al kan men er natuurlijk in Waling Dijkstra's tweedelig werk 
„Uit Frieslands Volksleven" (omstreeks 1895) het een en ander 
over vinden, merkwaardigerwijze evenwel niet in een afzonderlijk 
hoofdstukje beschreven, maar verspreid over een aantal pagina's6. 
Maar verder dan een algemene beschrijving kwam Dijkstra niet 
en een bestudering liet hij achterwege. Trouwens, ook voor de 
niet-Friese streken heeft men het zich doorgaans niet moeilijk 
gemaakt. Eventuele vragen naar afkomst en ontwikkeling van de 
nabuurschap konden immers worden afgewimpeld door te ver
wijzen naar het mondeling karakter van de regels; algemeen werd 
aangenomen, dat het hier een ongeschreven wet zou betreffen: 
„een reglement heeft nooit bestaan" (Harm Tiesing), „Nooit 
omschreven, maar elke dorpeling weet het" (H. T. Buiskool), 
„Nog altijd geldt daarbij de mondelinge overlevering — het 
gebrauk" (J. Poortman)7. En aangezien het moeilijk is een 
historisch onderzoek in te stellen naar zaken, die niet schriftelijk 
zijn vastgelegd, bleef dit tot voor kort dan ook achterwege. Het 
is de verdienste geweest van prof. dr. H. J. Prakke na de tweede 
wereldoorlog onder de titel „De ongeschreven noaberplichten", 
zoals hij het noemde, „een speurtocht naar aard en herkomst" te 
hebben gedaan, waarvan verslag werd uitgebracht in de „Nieuwe 
Drentsche Volksalmanak" 1947 (ook als overdruk verspreid). 
Daarbij kon de onderzoeker steunen op mededelingen van 
J. Poortman, dr. A. F. W. Lunsingh Meyer en mr. J. G. C. 
Joosting, verwijzen naar enkele konklusies van prof. dr. B. H. 
Slicher van Bath in diens proefschrift „Mensch en Land in de 
Middeleeuwen" en tenslotte, dankzij de medewerking van mr. G. 

6 Deel I, 215, 405, 406, 407, 410, 416; deel II, 218. 
' In: „Handboek Drente", deel I, blz. 40 (Assen, 1943). 
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A. Bontekoe en de kenner der Stellingwerven H. J. Bergveld, 
zelfs een schriftuur ten tonele voeren, dat duidelijk aantoonde, 
dat althans in Ooststellingwerf in het laatst van de 19de en tot 
ver in de 20ste eeuw burenplichten niet of niet meer mondeling 
werden overgeleverd, maar op schrift werden gesteld. 

Prakke vond dit Reglement houdende bepalingen van ver
plichtingen bijgeval van overlijden in de buurt genaamd Boek
horst en Kampen" (met als oudste jaartal 1897 en als jongste 
1920) dermate belangrijk, dat hij het in extenso liet afdrukken. 
Mede in verband met enkele aanwijzingen, die 18de eeuwse 
gegevens voor Drente opleverden, kwam de auteur tot de slotsom, 
„dat de tot in onze dagen voortlevende ongeschreven naober-
plichten, als folkloristische relieken vereerd, althans voor zover 
hun exacte regeling betreft, eigenlijk oudvaderlandsrechtelijke 
relicten zijn, — resten van oude Lantrechtelijke Buurschapswille-
keuren . . . " (blz. 15). 

Deze konklusie is voor ons aanleiding geweest eens na te gaan 
wat er in Friesland over een schriftelijke fixering van de buren-
plicht in het verleden te vinden was. Al spoedig bleek ons, dat 
geschreven reglementen zoals dat van Boekhorst (onder Boyl) 
allerminst zeldzaam zijn en dat in sommige gevallen dergelijke 
reglementen zelfs werden gedrukt. Het onderzoek van de Fryske 
Akademy leverde enkele gedrukte buurtboekjes op, terwijl wij 
zelf onder meer een geschreven eksemplaar onder ogen kregen, 
dat nog in januari 1952 voor het laatst was vastgesteld (zie: 
„Modern „Buurtboek" uit de Wouden", in Leeuwarder Courant 
13 maart 1954). Het betrof de z.g. Middelbuurt aan de vaart te 
Wijnjeterp. Enkele jaren geleden kon een anonymus voor de nog 
steeds fungerende burenplicht van de buurt bij de „Homme 
draei" te Jubbega aantonen, dat er reeds in 1843 een geschreven 
reglement bestond (zie: „Burenplicht in Jubbega", in Friese 
Koerier 24 februari 1960). Daarmee was duidelijk gemaakt, dat 
in Friesland burenplichten niet louter op mondelinge afspraken 
berustten en voorts, dat althans in één geval reeds voor het mid
den van de vorige eeuw schriftelijke vastlegging had plaatsgevon
den. Nog interessanter werd de zaak, toen wij in de verzameling 
van de oudheidkamer „It Bleekerhûs" te Drachten een gedrukt 
„Reglement op de begravenissen te Dragten" vonden, dat zelfs 
een onmiskenbaar offisieel karakter droeg, getuige de aanhef: 
„De grietman van Smallingerland maakt bekend, dat bij Resolutie 
van den 1 Maart 1828 no. 2 door de Grietenije-Raad en met den 
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20 April a.s. in werking zal worden gebragt het navolgende Regle
ment" (enz.) Bij wijze van spreken: van hogerhand verplichte 
buren, .plicht! 

Alvorens de uitkomsten van ons onderzoek mede te delen, lijkt 
het ons wenselijk eerst eens na te gaan welk vergelijkingsmateriaal 
er buiten Friesland valt te verzamelen, met name uit die streken, 
waar de burenplicht niet alleen nog opmerkelijk krachtig leeft, 
maar ook het „klimaat" gunstig schijnt voor het bestaan van tradi
ties als deze, te weten oostelijk Nederland. Deze vergelijking is 
mogelijk dankzij de genoemde dissertatie van Slicher van Bath en 
door Prakke gepubliceerde gegevens. Om met deze laatste te be
ginnen: een „Boer Willekeur" van Rolde uit 1809 bevat naast 
bepalingen over het z.g. boerwerken en het hulp verlenen bij ver
huizing het volgende: 

„Bij Sterfgevallen zal niemant meer dan ten wederzijden drie nabers 
mogen gebruiken, en niet meer uit ieder huis dan twee personen, een 
mans en een vrouwspersoon: en bij het ter aarden besteden van het 
lijk, zullen ten weeder-zijden van het Sterfhuis, acht Nabers moeten 
Compareren, om het lijk te helpen begraven, met het Kleppen van 
de Klok voort Compareren, op een boete van twaalf stuiver: en voort 
de boeten betalen, en de nabuiren zijn gehouden deeze boeten in te 
vorderen, en bij de boekhouder te bezorgen. En het gewone Boer-Bier 
word afgeschaft" (art. 26). 

Heeft dit artikel duidelijk betrekking op burenplicht, de in 
1730 vastgestelde „Willekeur der Buren" van Gieterveen, „waer 
een jeder sijck na sal regeleren", regelt niet alleen hetgeen na 
een sterfgeval verricht moet worden, maar verplicht ook de buren 
tot het bijwonen van de teraardebestelling. Bij het overlijden van 
een volwassene zouden er „uit elcker huijs twie komen, en als 
die doode in het fat geleght wordt; en van een kint uit elcker 
huijs eene. Van een oude doode een fordel bier-brueke, soo daer 
emant mankert, en van een kint een half fordel bier. En die twe 
naeste nabers sullen het ommeseggen, wanner die doode sal be
graven worden" (art. 1). Verder werd er bepaald, dat „men een 
olde doode (sal) folgen uit eiker huis 2 starck en een kint een, 
maer gen onder 12 jaer. En men sal sijg op het kerckhof ver
voegen, daerbij staen soolange dat die dooden ter arden beste(lt) 
is ( . . . . ) " , aldus artikel 2, dat ook weer met een boete overtreders 
bedreigde. Prakke haalt ook nog enige willekeuren aan (uit Roden 
en Roswinkel) die het „overluieden der gestorvenen" en de 
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„Doodmalen" regelen, maar over de verplichting tot eigenlijke 
burendiensten spreken deze niet. 

Intussen is het interessant te ervaren, dat de in deze eeuw ver
kondigde mening, dat de burenplichten op mondelinge traditie 
zouden berusten, dus niet juist blijkt. De vraag is nu nog, hoe 
vroeg er schriftelijke fixering plaatsvond. Hiervoor kunnen wij 
bij Slicher van Bath terecht. In zijn slotbeschouwing zegt de 
onderzoeker, dat in Oost-Nederland het oudste gemeenschapsver
band de buurschap is. „Deze vormde zich reeds in vroege tijden 
en behield haar vormingskracht tot op de huidige dag. ( . . . . ) In 
Oost-Nederland werd de onderlinge band tussen de buurschap-
bewoners bijna overal sterk gevoeld. In deze buurschappen heer
sten gewoonten, ongeschreven wetten; aan het begin van de 15e 
eeuw begon men deze schriftelijk vast te leggen" (zie I, blz. 240). 

Gaan wij het materiaal na, dat de auteur, ook in een verge
lijkende staat, publiseert en waarbij geen strenge scheiding tus
sen marken en buurschappen is aangehouden, dan blijken de 
oudste bewijzen van schriftelijk vastgelegde burenplichten bij 
dood en begrafenis uit de 15de, misschien begin 16de eeuw te 
dateren. Helaas heeft de onderzoeker slechts 2 voorbeelden kunnen 
vinden, een aantal dat waarschijnlijk hoger zou zijn geweest als 
hij de grens naar boven niet bij het jaar 1500 had gelegd. Wij 
hebben de moeite genomen de betreffende keuren (geen buren-
willekeuren, maar markerechten) te raadplegen. De ene wordt ge
vormd door de statuten van de marke van Rechteren en Millingen 
(Geld.), waarvan het slotartikel niet zozeer de burenhulp bij een 
sterfgeval regelt dan wel de gang naar het kerkhof verplicht: 

„Item, wanneer wy hebn enen oilden doden in onser buerscap, den 
soelt uwt ellicke huyss op die weer (? van de bewerker) comen ende 
volghen toe graue twe menschen ende blijuen dairby soe langh dat 
die dode begrauen is, indien dat sie dair toe verbadet werden ellicke 
reise by enen haluen vate bierss. Ende wan die graue van enen 
menschen is salmen volghen dess gelyckes in die kercke als voirscr. 
is. En de was (wan?) die dode is begrauen wie dan will mach toe 
huyss gaen die toe doene heuet, ende will hie mede toe bier gaen 
ende laiten hem schencken, soe mach hie ene kanne bierss verteren, 
dat staet aen hem. Oeck wan die maeltijt van eenre groue is gedaen 
die will mach gaen dairt hem beleeft" („Bijdragen voor Vader-
landsche geschiedenis en oudheidkunde", NR 1ste deel, Arnhem, 
1859, blz. 267). 

Slicher van Bath wijst er op, dat de oudste markerechten uit-
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sluitend bepalingen betreffende markebestuur en het gebruik 
van de ongekultiveerde gronden bevatten en dat bepalingen, wel
ke niet van zuiver markegenootschappelijke aard zijn, voor het 
eerst voorkomen in 1470, ruim honderd jaar later dan de oudste 
aantekeningen betreffende de markegenootschappen. Zuiver buur-
schappelijke bepalingen in de markerechten dateren misschien uit 
1470 of anders pas uit 1489 en volgende jaren. De onderzoeker 
meent dan ook, dat de bovenstaande bepaling over de be
grafenissen niet uit het begin der 15de eeuw dateert, of dat 
Nijhoff (de uitgever) het gehele stuk ouder gedacht heeft dan het 
werkelijk is, of dat deze slotbepaling er later is bijgevoegd (deel I, 
blz. 80). 

Meer zekerheid omtrent de ouderdom van een burenplichtbe-
paling geeft het tweede voorbeeld, het markerecht van Herculo, 
gedrukt in „Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten" (derde 
deel, elfde stuk, Zwolle, 1877). Het stuk is opgesteld in 1470, 
maar de betreffende bepaling staat aan het slot en wordt gevolgd 
door een bepaling uit 1546. De burenplicht heeft hier betrekking 
op de nachtelijke dodenwake, het plaatsen van de lijkkist op de 
wagen, de gang naar de kerk en het graf en mogelijk ook de 
daadwerkelijke hulp bij het teraardebestellen, daar gesproken 
wordt van „volgen end doen nae older gewoonte". De tekst luidt 
aldus: 

(25) „Item als daer een Doede is in der buerscap end die ver-
kundiget were, Daer sal dan wt elcke huijs des auents in den winter 
tot8 sess vren ende in den sommer to acht vren een mensche comen 
Ende daer twee van die naeste naebuiren des nachts waecken End 
des merghens zal daer van elcken huijse Man en Wijff comen eermen 
den doeden op den waeghen settet End elck sal geven een halff 
placke toe buerghelde Ende daer die Doede wt gaet een placke Ende 
uijt elcken huijs sullen Man ende Vrouwe den doede toe kercken 
volghen Ende wanneer men den doeden vanden waghen settet 
begraeven ende bestaen sall salmen dan volgen end doen nae older 
gewoonte Ende off ijmant van desen Doeden punten voorsz. niet en 
dede solde daeromme gelden enen dubbelden str.brab." (blz. 10). 

Wij zijn hier wat uitvoeriger geweest teneinde de lezer in 
kennis te brengen met de oudst bekende schriftelijke bepalingen 
omtrent burenplichten, waarbij wij er de aandacht op vestigen, 
dat het niet nakomen van de overeengekomen verplichtingen met 
geldboete gestraft werd. Het blijkt dus, dat er reeds in de 15de 

8 In de betekenis: te. 
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eeuw bewijzen zijn, dat de burendiensten wel degelijk op schrift 
werden gesteld. Stellig zal voor een nog vroegere tijd inderdaad 
wel met mondelinge overlevering gerekend moeten worden, maar 
de mening dat het hier steeds ongeschreven wetten zou betreffen, 
berust kennelijk op het feit, dat in onze tijd de geschreven regle
menten (of zelfs gedrukte, zoals wij nog zullen zien) volkomen in 
het vergeetboek waren geraakt. Voegt men daarbij de in de volks
kunde steeds verleidelijk zich aandienende romantische opvattin
gen en een al evenzeer twintigste eeuwse idealisering van de 
burendiensten, dan ligt het voor de hand, dat het kompleks waar
om het hier gaat, onwillekeurig in een onjuist licht is geplaatst. 
Intussen liet Slicher van Bath — die met meer romantiek heeft 
afgerekend! — in zijn proefschrift reeds een duidelijk geluid 
horen, toen hij opmerkte, dat een buurschap in vele gevallen een 
esgenootschap kan zijn, maar dat dit niet steeds het geval te zijn 
en dat meer de nadruk moet worden gelegd „op de band, welke 
het bij elkaar wonen in dorps- of gehuchtsvorm of zelfs in de 
verspreide nederzettingen in Gelderland schept, de band tussen 
de buren, de „noaberschap", zoals we die nog in het oosten van 
het land kennen, waarbij we niet moeten vergeten, dat de buren 
vaak nog weer op de een of andere wijze tot de familie-groep be
horen, waarvan de band zeer nauw is en vaak tot in verre graad 
gevoeld wordt; het onder elkaar trouwen in een vrij beperkte 
plaatselijke kring is er ook nu nog verspreid, vroeger moet dit 
veel meer gebruikelijk zijn geweest. Hierdoor ontstaat het zeer 
sterke gemeenschapsgevoel, dat voor de buurschap kenmerkend 
is; van zelf volgt hier uit de hulp, welke men elkaar in moeilijk
heden en bij de gebeurtenissen van de kleine buren- en familie
kring bewijst: het medeleven bij geboorte, huwelijk, ziekte en 
dood, de hulp bij de oogst en in geval van schade, enz." (deel I, 
blz. 37)9. 

Keren wij thans terug tot Friesland, waarbij zich onmiddellijk 
de vraag voordoet, in welke tijd wij hier iets horen over buren-
plicht in de in dit artikel bedoelde zin. De aanwezigheid van een 
dergelijke plicht zou, met verwijzing naar de opvattingen van 
Slicher van Bath, hier namelijk reeds voor een zeer vroege 
periode kunnen worden aangenomen. Immers, tot aan de aanleg 

9) De vraag in het midden latend, in hoeverre Slicher van Bath de historische situatie 
misschien wel iets te zonnig ziet, willen wij toch een recent geluid (1953) uit Oost-
Nederland citeren, te weten J. van Hessem (in: „Honderd jaar Katholiek Twente"), die 
nuchter konkludeert: „Deze gedachte (die van de „naoberschup") is ( . . . ) meer voort
gesproten uit afhankelijkheid van een ander, dan uit liefde voor een ander" (blz. 96). 
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van de dijken (omstreeks het jaar 1000) woonden op de Klei de 
mensen op terpen, terwijl zij daarna pas konden uitzwermen over 
het omringende gebied en zo tot de bouw van meer verspreide 
boerderijen (vaak echter toch wel in groepjes bij elkaar gelegen) 
konden overgaan. Al hoeven wij ons niet uit te spreken over de 
ouderdom van de streekdorpen in de veen- en zandgebieden, het 
is duidelijk dat ook daar een beperkt aantal mensen in verband 
van dorp of buurtschap bijeenwoonde en wel, gezien de ouder
dom van een aantal kerken, reeds in de elfde eeuw. Het feit, dat 
zowel in het terpenland (voorbeeld Nes, Westdongeradeel) als in 
de Wouden nog steeds plaatselijk de burenplicht bestaat, terwijl 
eerst in de vorige en in deze eeuw de omstandigheden waaronder 
men leefde, aanmerkelijk veranderden, geeft ook aanleiding voor 
een zeer vroege tijd het bestaan van deze plicht aan te nemen. 
Helaas ontbreken ons schriftelijke fixeringen uit eenzelfde periode 
als er voor oostelijk Nederland bekend zijn, In elk geval kennen 
wij ze niet met betrekking tot ziekte en dood. Dat evenwel het 
„klimaat" te onzent ook met betrekking tot deze gebeurtenissen 
niet minder „gunstig" was, kan een stukje oud-Fries recht leren. 
In het Jus Municipale Frisionum komt namelijk onder de titel 
„Fan dis aeftis Prowingha" een bepaling voor omtrent het sluiten 
van het huwelijk, waarbij de buren een grote rol spelen: zij nemen 
deel aan de feestelijkheden („onhleste" kan vertaald worden door 
lawaai, gejubel) en zitten aan bij het burenmaal, terwijl zeven 
hunner als getuigen mede het huwelijk bevestigen: 

„dat dio frie fresinne kome oen die fria fresa wald mey hoernes 
hlude, ende mey bura onhleste mei baeckena brande ende mey winna 
sange, ende datma dat buur meel ete ( . . . . ) . Soe schelmet dat aefta 
bihirda mey sauwen buren ende mei dae prestera deer hir in da 
tzercka latte, ende mey dae custere deer dae clocka hlette ende mey 
dae custere deer dae clocka hlette ende mey dae prestere deer dat 
offer ontfeng, soe isma niaer mey disse nioghen tioegen, dat aefte toe 
sterkiane dan hit enigha fresa aegh ti slitane" (Sipma, „Fon alra 
fresena fridome", blz. 168). 

Het Jus Municipale Frisionum dateert wat het handschrift be
treft uit omstreeks 1550, maar het is afgeschreven van een ouder 
exemplaar (15de eeuw?), uit de omgeving van Sneek. Over het 
algemeen geldt de inhoud echter als aanmerkelijk ouder. In ver
band met onze studie is het van betekenis, dat dit rechtshand-
schrift behalve algemeen-Friese ook Westerlauwerse teksten en 
zelfs speciale uit Westergo of delen daarvan bevat. 
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Wie mocht verwachten, dat in de Friese stadsrechten bepalin
gen zouden voorkomen over burenplicht, wordt teleurgesteld. De 
enige die wij konden vinden, is er een inzake hulp bij brand. Het 
uit de eerste helft der 16de eeuw daterende stadsrecht van Leeu
warden bepaalt namelijk: „Ende waer brandt is, sullen tien de 
naeste buren geholden wesen lanteernen bijden brandt te hebben" 
(Telting, „Friese stadsrechten", blz. 233). Deze verplichting zou 
men indirekte burenplicht kunnen noemen: door aanwezigheid van 
licht werd het blussingswerk vergemakkelijkt, wat uiteraard de 
betreffende buur ten goede kwam. Overigens achtte men hulp bij 
brand in de buurschap dermate vanzelfsprekend (ook uit eigen 
belang: brandgevaar door de aanwezigheid van houten huizen 
en rieten daken!), dat in de door Slicher van Bath verzamelde 
Oost-Nederlandse keuren tot 1500 slechts één een bepaling inzake 
brand bevat, namelijk het markerecht van het Overijsselse Dalms-
holte uit 1489/97. 

Het duurt tot ver in de 17e eeuw voordat wij in Friesland 
schriftelijke bewijzen omtrent burenplicht aantreffen, als wij ten
minste een in Opsterland nogal eens voorkomende term bij de 
verkoop van huizen goed lezen. Eén voorbeeld uit vele: in 1668 
wordt in Wijnjeterp een saté lands verkocht, „beswaert met lasten 
ende profijten soo van wateringen ende wegen, dycken ende 
dammen, sampt naeboere lasten" Proclamatie Boek Q 13, f. 130, 
RA Leeuwarden). Anderhalve eeuw later zien wij in deze omge
ving de burenplicht nog in funktie: voor het gerecht te Beetster-
zwaag verklaart Hendrik Wytzes, huisman te Langezwaag, 47 
jaar oud, op 5 februari 1803 's morgens tussen 4 en 5 uur gewekt 
te zijn door zijn buurman Jan Tjeerds. Het bleek, dat Jan Pieters 
(kennelijk een buurman) zich had opgehangen aan de karnmolen. 
Na hulp te hebben geboden waren beiden weggegaan om de 
buuren aan te zeggen om 't lijk te bekleeden" (Informatieboek 
B3 Opsterland, RA Leeuwarden). Een bepaling als in Wijnjeterp 
komt ook voor bij verkopingen in de 17de eeuw in dorpen als 
Beets, Hemrik enz. 

Eerst uit de 18de eeuw dateren de eerste schriftelijke en zelfs 
gedrukte regelingen van de burenplicht, evenwel niet van het 
platteland, maar uit enkele steden. De vroegste voorbeelden van 
burenplicht (met offisiële sanktie) vonden wij in Bolsward in 
1759 en 1760 en wel in verband met een tweetal geschillen. In 
het z.g. Kalverboek (Bolsward K, RA Leeuwarden) neemt na
melijk de Magistraat enkele beslissingen die verband houden 
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met burenplichten. De eerste geldt een uitspraak over het be
horen van een bepaald huis bij een bepaalde buurt. Op 14 mei 
1759 treedt namelijk Homme Hommes „in qlt wegens de buiren 
van de Sneeker poort" op kontra Jan Cornelis, „op de hoek van 
de grote Campen in 't Huis van WL (wijlen) Ulbe Leertouwer 
wonende." Na eiser en gedaagde te hebben gehoord verklaarde 
de magistraat, „dat de Ged. behoort onder de buirt van den Impt. 
in qlt in tijd van buirepligt." Wijst deze beslissing duidelijk op 
het bestaan van een offisiële buurtindeling, ook bij de buren-
plicht zelf bleek men een beroep op het stadsbestuur te kunnen 
doen, dat een onwillige tot vervullen van die plicht kon veroor
delen. Op 28 september 1760 stelden namelijk „De Buiren van 
Jongma straat" als zodanig in gebreke D. de Haan, weduwe van 
wijlen de burgemeester I. Lantinga, met als resultaat, dat de 
magistraat „condemneert de Ged. in de buire-pligt te doen cum 
expensis of voor 't wegblijven 6 strs wegens een Doode in 't ge
heel". Dit bedrag zal wel de boetesom zijn geweest, die een 
buurtgenoot moest betalen indien hij of zij niet verscheen. 

Het feit, dat de magistraat zich met de burenplicht bemoeit 
en in geschillen uitspraak doet, wijst of op het bestaan van een 
regeling door het stadsbestuur van boven af of van reglementen 
van de betreffende burengemeenschappen, die door genoemd 
bestuur erkend waren10. Dat Bolsward in elk geval in het begin 
van de 19de eeuw zulke reglementen bezat, bewijst het antwoord 
uit deze stad op een serie vragen omtrent de gebruiken bij het 
begraven van lijken, gesteld door de prefekt van Friesland op 
26 juni 1811. Het aantal dragers varieert er dan van 10 tot 14 
of zelfs 16, „doorgaans Buuren, die daartoe verpligt zijn, inge
volge Buur ewetten"11. 

Uit het 18de eeuwse Dokkum kennen wij zowel een reglement 
van een der buurschappen waarin de stad was verdeeld, als een 
sentrale regeling van de burenplichten door het stadsbestuur. In 
zijn te weinig bekend geworden, in 1954 verschenen boekje „Over 
straten en straatnamen in Dokkum" (waarin men, afgaande op 
de titel, deze zaken ook niet zou zoeken) heeft C. Mulder zich 

io Hoewel het hiervoor in aanmerking komende resolutieboek tot 1638 terug gaat, 
leverde een onderzoek naar een besluit inzake regeling van de burenplicht geen 
resultaat op. 
11 Uit het begin van de 1.8de eeuw is de ook elders voorkomende term „buremannen" 
voor Bolsward overgeleverd. Wumkes bericht, helaas zeer beknopt en zonder opgave van 
bron, dat daar op 23 februari 1700 een botsing plaats vond tussen het garnizoen en 
de Dijkster buremannen, die een korporaal ontzetten (Stads- en Porpskrpniek, deel I, 
fel?, 3 ) , ' . - - . • • , 
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met beide vormen uitvoerig bezig gehouden. Wij komen er in 
het vervolg nog op terug. Van iets vroegere datum dan de 
Dokkumer stukken, die respektievelijk uit 1770 en 1774 dateren, 
zijn namelijk twee buurtboeken uit Leeuwarden. Het ene is het 
in leren band gestoken „Wet Boek der Buuren van Over de Brol 
en Hollandse Bier Kaay", waarvoor in de „Leeuwarder Courant" 
van 4 oktober 1919 al eens de aandacht is gevraagd; het andere 
is een veel kleiner handschrift, dat, waarschijnlijk als gevolg van 
het neutrale opschrift („Verbintenis tusschen de Bewooners van 
de Huisen, staande op de smalle zijde van de Nieuwestad binnen 
Leeuwarden: strekkende van de Nieuwesteeg tot den (openge
laten) Hoekhuis bij de Duco Martena Pijp ingesloten") aan de 
aandacht is ontsnapt. Het bleek ons evenwel bij inzage een 
burenreglement voor een deel van de „stille kant" van de 
Nieuwestad (tussen Nieuwesteeg en Kleine Kerkstraat)12 te zijn, 
waarvan de artikelen in 1765 waren ondertekend. Beide manu-
skripten bevinden zich in de thans ten Rijksarchieve bewaarde 
verzameling handschriften van het Fries Genootschap en zijn 
onderscheidenlijk genummerd II b 49 en IV d 31. Voegen wij 
hierbij het feit, dat een (eind 19de eeuw?) gedrukt „Reglement 
voor de Tweede Buurt Langewal te Gorredijk" de mededeling 
„opgericht 1778" bevat, dan heeft het er veel van, dat kort na 
het midden der 18de eeuw tenminste in steden en vlecken waar
schijnlijk al veel vroeger bestaande mondelinge afspraken op het 
stuk van de burenplicht schriftelijk werden vastgelegd en in een 
enkel geval (reglement voor de Groote Diepswalster buurt te 
Dokkum, 1770) ook aan de druk werden toevertrouwd. Voordat 
wij op de vraag ingaan, waarom dit mogelijk is gebeurd, willen 
wij eerst eens nagaan wat de buren in het hartje van Leeuwarden 
alzo overeen kwamen, waarbij wij er nog wel eens op mogen 
wijzen, dat menigeen zeker zo'n toonaangevende straat als het 
bewuste deel van de Nieuwestad met kapitale herenhuizen (men 
denke aan het huidige politiebureau, dat in 1765 nog wel niet 
bestond, maar dat toch voldoende laat uitkomen, dat hier ver
mogende lieden woonden) niet zal hebben verwacht, dat men 
elkaar daar wederzijds (nog) bij begrafenissen hulp bood. 

Er waren dan ook wel moeilijkheden geweest, die kennelijk 
aanleiding hadden gegeven, dat 19 buren de zaken nu maar eens 
op papier zetten. De aanhef zegt namelijk: „Naardien er dikwerf 

l3 Qgk Peimujier Suupmarkt geheten, 
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oneenigheid is ontstaan tusschen de Buuren bij het raadplegen 
over de Verteering der giften, wegens het afleggen der Dooden 
en verdere diensten verkreegen: hebben de ondergeschrevene 
zeer noodzaakelijk geoordeelt, met onderling overleg de navol
gende bepaalingen te maaken". Die personen waren — kenners 
van oud-Leeuwarden ontmoeten hier enkele bekende namen — 
Johannes Ter Horst, Gerrardus Terhorst, N. v. d. Weijde, 
H. Duivestein, Claas Draaijer, Tjeerd Oldersma, W. Beekkerk, 
R. Heimans, Epeus Couperus, A. Bruinsma, Claas Loweth, 
H. Borgrink „voor mijn Moeder", Æ . W. Bakker, H. Lenegra, 
Wed. de Vries, R. Volkers, Jan Zeper, A. G. Wesselius wed. Klem-
rink, Oene Heimans en J. Rudolphi. 

Blijkens artikel 1 fungeerde de burenplicht nog volledig: 
„Wanneer 'er Iemand van de Buuren, 't zij Man of Vrouw, 
overlijdt, zal een iegelijk gehouden wezen zijn plicht waar te 
neemen, (doch wordt geoordeeldt, dat aan weêrkanten van het 
Sterfhuis Vier dus agt Buuren zaamen genoeg zullen zijn) om 
het dood Ligchaam af te leggen en wel zoo, dat de twee 
eindelijke Buuren bij eikanderen moeten worden gevoegd om 
dus een kring te maaken. Voorts zullen de twee naaste Buuren 
van een sterfhuis verplicht zijn, deswege aan de verdere zes 
naaste Buuren kennisse te geeven, om, zoo ras moogelijk, zich 
gezamentlijk in het sterfhuis te laaten vinden." 

Wie zich onttrok aan afleggen en kisten, moest per keer twaalf 
stuivers boete betalen, waarbij „de naastvolgende Buuren" voor 
de ontbrekende buurman moesten inspringen. Evenwel kon men 
zich ook laten vervangen: „wanneer (hij) echter eenen orden-
telijken man in zijne plaatze zendt, zal hij geen boete betaalen". 
Maakten de buren misbruik van de plicht door langer te blijven 
dan noodzakelijk of gewenst was? En denken wij niet aan praat
grage vrouwen en over zaken bomende mannen, als wij lezen: 
„Wijders zullen de Buurren zich niet langer in een sterfhuis 
moogen ophouden dan het verrichten der Buurenplicht vordert"? 
Voor de betoonde diensten was het sterfhuis verplicht „iets in 
erkentenisse te geeven". Bij een teraardebestelling moesten de 
buren op boete van 20 stuivers „ordentelijk in't zwart gekleed" 
verschijnen (één der redenen tot kritiek op de burenplicht ten 
plattelande was, dat soms lieden, zó van hun werk komend, de 
baar op hun schouders namen. . . . ) . De sosiale kontrole welke 
in die tijd de buurt uitoefende, blijkt uit artikel 6: „Indien, 
onverhoopt, de eene Buur zich jegens den anderen onordentelijk 
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gedraagt of van een ergerlijk leven en wandel zij, zal denzulken 
zijn aandeel aan de Beurs worden te huis gezonden" en zou hij 
in het vervolg „niet meer voor een Buur gerekend worden". 
Afgezien van de diskriminatie die deze bepaling inhield, zaten 
er ook onaangename praktische konsekwenties aan vast in een 
tijd, waarin, zoals gezegd, het begrafeniswezen nog niet in 
verenigingen of ondernemingen georganiseerd was. 

Zeker, er bestonden andere mogelijkheden, maar niet iedereen 
zal die tot zijn beschikking hebben gehad. Artikel 7 laat er iets 
van uitkomen: „Een sterfhuis, goedvindende een Lijk door 
Booden, Adelborsten of Gilden te laaten draagen (de gilden 
hadden inderdaad hun eigen begrafenisorganisatie, kompleet met 
lijkbaren: men zie de sprekende voorbeelden onder meer in de 
hervormde kerk te Workum) zal evenwel iets ( ) ten 
geschenke aan de Beurs moeten geeven". Een weduwe hoefde 
„geen man te stellen", maar kon met 12 stuivers in de beurs 
volstaan. Inwonenden zouden niet onder de buren „worden 
toegelaaten ter verrichtinge van Buurenplicht" (deze was dus 
nadrukkelijk aan de buren of hoofdbewoners zelf voorbehouden), 
maar zouden wel door de buren worden geholpen: „wanneer een 
dier Inwooneren een sterfgeval overkomt, zal de geheele Buurt 
verplicht zijn dien te hulp te koomen als een vasten Buur" 
(artikel 9). Zoals verwacht mocht worden, bestond er een 
organisatie. Aan het hoofd van de buurt stonden namelijk een 
„praeses" (men woonde, zoals opgemerkt, in een voorname 
buurt!), een „rentmeester" en een „fiscaal", die op de jaarlijkse 
bijeenkomst werden benoemd. Die bijeenkomst schijnt, mede 
dankzij de ter sprake gekomen beurs of pot, een hoogtijdag te 
zijn geweest: „De Buuren zullen éénmaal 's Jaars bij Eikanderen 
koomen: namelijk, den eersten Maandag in Augustus, ter onder-
houdinge van de onderlinge gezelligheid en tevens om de Beurs 
(mits er iets in gevonden worde) te ontlasten" (fraai geformu
leerd!). Maar als het een vastendag voor de „Roomschgezinden" 
was, zou de bijeenkomst op de daaraanvolgende maandag worden 
gehouden. Men liet zich steeds deftig uitnodigen: „Zullende de 
Maaltijd door de drie afgaande officieren (praeses, rentmeester 
en fiskaal dus) besteld en de Buuren eene week vooraf moeten 
verzogt worden op welken dag, uur en plaatze zich te vervoegen 
bij boete van 20 stuivers voor ieder officier" (artikel 13). Ging 
het er altijd, ondanks de deftigheid, wel ordentelijk toe? Artikel 14 
bepaalde: „Die op den dag der Maaltijd onrust verwekt, zal zulks 
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met 30 strs boeten". Wie wegbleef moest evengoed zijn aandeel 
in de „Verteeringe" betalen; wie te laat kwam verbeurde zes 
stuivers. De maaltijd mocht niet meer kosten dan 50 car. guldens 
en niemand mocht zich zonder toestemming van de praeses 
„buitenhuis van het Gezelschap begeeven, bij boete van 2 strs", 
zo bepaalde het slotartikel. 

Niet ver van de buurt van dit deel der Nieuwestad bevond 
zich de buurt van „Over de Brol en de Hollandse Bier Kaay"13. 
Daar schijnt men het gezelligheidselement bij de burenplicht wel 
bijzonder sterk op de voorgrond te hebben geplaatst, gezien het 
feit, dat de genoemde „Wet en Articulen Waar na De Buuren 
zig zullen gedraagen", ondertekend door 15 aanwezige buren, 
zich allereerst bezighouden met het jaarlijkse samenzijn. Het 
eerste artikel bepaalt namelijk: „Dat er jaarlijks eene vergadering 
door de gesamentlijke Buuren met derselver Vrouwen zal gehou
den worden om de goede vriendschap te onderhouden", en wel 
in juni of juli, „tussen de Pinxter en de Grote Vacantie, terwijle 
het Vergaderinge van de Heeren Gedeputeerden en den Heere 
Provinciaal is". Blijkbaar waren buren, die van deze kolleges lid 
waren, gewoonlijk in die periode niet aanwezig (zomerverblijf op 
het platteland?), zodat men zijn schaapjes alleen bij elkaar kreeg 
als offisiële verplichtingen hen naar hun woningen in de stad 
terugriepen. De opkomst was verplicht: wie niet verscheen moest 
zes stuivers betalen. Rentmeester en fiskaal moesten „de con
sumptie" regelen en de „Presente Buuren" moesten betalen. Men 
schijnt er een gezellige boel van te hebben gemaakt; artikel 5 
zegt namelijk, „dat het elk van de weduwen, weduwnaars, 
vrijsters off vrijers vrij zal staan om hunne vrijer of vrijster, 
broeder of zuster, zoon of dochter op deese vergadering meede 
te nemen". 

Na deze toespeling op een feestelijk samenzijn vormt artikel 6 
wel een ietwat vreemde overgang: „Dat om de goede ordre te 
bewaaren zal Elke Buur bij het afleggen van Een Lijk moeten 
Present zijn bij verbeurte van 6 strs". Hierop volgt onmiddellijk: 
„Desgelijks bij het begraaven zal elk moeten dragen bij verbeurte 
van 12 strs. Dog zoo 'er niemand gezonden word, zal daar en 
boven verbeuren 20 strs". Dadelijk hierna bepaalde het reglement 
zich weer tot prettiger zaken: „Dat al wie van de Buuren koomt 
te Trouwen, zal Elff Guldens in de Beurs moeten betaalen", maar 

13 „Hollandse Bier Kaay": de Kelders; Over de Brol is niet met zekerheid aan te geven; 
waarschijnlijk werd Over de Kelder? bedoeld, 
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dit gold niet voor de kinderen van de buren. Een blijde gebeur
tenis was ook een reden om de pot te spekken: „Desgelijks zal 
yder der Buuren als zijn Vrouw in de kraam komt van het eerste 
kind ( . . . . ) van een zoon zeeven guldens en van een dogter vijf 
guldens in de Beurs moeten geeven, dog zal van de volgende 
kinderen met een paar poffen aan ijder der Buuren te zenden 
kunnen volstaan". 

Wat het bestuur betreft, de fiskaal moest boek houden en de 
boeken invorderen, deze aan de rentmeester ter hand stellen en 
de vergaderingen laten aanzeggen. De eveneens jaarlijks gekozen 
rentmeester moest het geld van de beurs beheren, rekening doen 
en de vergadering presideren (een afzonderlijke voorzitter ont
brak hier dus). Beiden moesten „alleen den geene die op de 
Buuren koomen te woonen" verzoeken „om sig in dit Buure gesel
schap te begeeven en deese wet te ondertekenen". Nieuwe buren 
moesten 30 strs betalen als toegangsgeld, zouden wij nu zeggen. 
Wie van woning veranderde „en daar door van de Buuren aff 
raakt(e)," moest een zelfde bedrag in de beurs storten. De wet 
werd door de fiskaal bewaard, die het stuk in elke vergadering 
moest „vertoonen". Het behoeft wel niet gezegd, dat alle boeten 
in de beurs zouden worden gedaan „en daar van meede jaarlijks 
vertering gemaakt worden". Tot nu toe is het woord burenplicht 
nog niet gevallen, maar in artikel 24 wordt doch duidelijk ge
sproken van „Buure Pligt te moeten doen". 

Onder de ondertekenaars op 28 april 1768, vijftien in getal, 
treffen wij aan E. Jongsma, Melle Bouwer, G. L. Renaud, Jan 
de Booser, J. Rodenhuis, R. van der Wal, N. Tresling, H. G. van 
Wijckel, Jan Dinnenga, terwijl in 1772 als nieuwe (?) buren wor
den vermeld Casparus de Hosson, H. Smeding en Symon Zwart, 
waarna in 1786 Jacob Teewis Backer en in 1791 Pieter Cats nog 
verschijnen. Bij het buurtboek is een rekeningboekje gevoegd, dat 
enig inzicht geeft in de manier waarop zo'n buurt funktioneerde. 
Het begint met een uitgave op 25 mei 1768 aan „Monsr Koumans 
voor 't Wet boek en Schrif boek" (het rekeningboekje dus) van 
f. 1-12-O. Over de in juli 1770 gehouden jaarvergadering worden 
wij ingelicht door posten als 39-9-0 „aan van der mand betaald 
voor de maaltijt en volgens rekening", van 11-17-8 aan Vroeds-
man Jongsma voor Yi anker wijn en 1-12-O aan monsr Brouwer 
voor tabak en pijpen. Koopman Tresling bracht voor thee en 
„zuiker candij" 1-5-O in rekening, terwijl voor 1OO krakelingen 
i-l-O was betaald. Tenslotte brachten de 3 gulden „aan de knegt 
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en twee meiden die de maaltijd hebben bedient", het totaal op 
f. 59-16-8. 

In 1770 kwam er f. 12 in de pot als present van Melle Bouwes, 
terwijl vroedsman Rodenhuis „als nieuw komen woonen op de 
buurt" 1-10-O stortte. Sekretaris Van Wijckel, raadsheer Haersma 
en vroedsman Jongsma moesten allen boete betalen; waarom 
wordt echter niet vermeld. Waarschijnlijk echter lieten zij verstek 
gaan bij hun verplichtingen, want in 1782, om een ander voor
beeld te noemen, betaalden schepen Brouwer en M. Raats respek-
tievelijk 20 en 16 gulden als present en werd van apotheker Hos-
son voor het tekenen van de wet 1-1O-O ontvangen, maar vielen 
er ook boeten voor hen die „bi het afleggen en in de kist leggen 
van vrou Raats absent" waren gebleven. Zo betaalden mevrouw 
Haarsma, Schepenske Brouwer, vrou Reitsma en vrou Berkebyl 
elk 12 strs, terwijl „bi het afleggen van Mons Raats" (die zijn 
vrouw dus spoedig in het graf gevolgd was) absent waren, blijkens 
de boeten, raadsheer Haarsma, schepen Brouwer, Hosson en 
vroedsman Rodenhuis. Waren zij door werkzaamheden of ziekte 
verhinderd of hadden zij er de voorkeur aan gegeven een betaalde 
plaatsvervanger te zenden? Hopman Smeding tekende de wet en 
betaalde dus zijn 1-1O-O. 

Het is voor ons doel van geen belang na te gaan aan welke 
zaken het geld in de beurs op de feestvergadering werd besteed. 
Men wisselde nog al eens van etablissement: in 1790 werd er 
gegeten „op de stads Doele", in 1791 bij de kastelein B. Rol in 't 
Heeren Logement op de Wirdumer Dijk. Maar het schijnt dat 
de omwenteling van 1795 de buurt als het ware (tijdelijk?) heeft 
opgelost. Wel komt er in 1796 nog een introduktie van W. Fed-
dema als lid van de buurt voor, maar op 28 november van dat 
jaar wordt er ƒ21,16 betaald aan de kastelein J. A. Gompeit 
„wegens een avondcomparitie". En aangezien het „schrifboek" 
verder ledig is (het bevat, evenals het wetboek, aan de binnenzijde 
de naam Smeding), mogen wij misschien aannemen, dat op die 
avond de buurt ontbonden is. Hoe dit zij, de hier ten tonele 
gevoerde handschriften vormen een belangrijke bijdrage tot de 
kennis van een traditie, die men in de betreffende voorname stra
ten van Leeuwarden niet zo licht zou verwachten en bovendien 
waardevol vergelijkingsmateriaal voor gegevens van elders. 

Hebben wij van een regeling van de burenplichten vanwege 
het stadsbestuur in Leeuwarden reeds in de 18de eeuw niets kun
nen ontdekken, in Dokkum lagen de zaken anders. Ook daar had 
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men kennelijk door de buren zelf opgestelde wetten, zoals het in 
druk overgeleverde zeer uitvoerige (namelijk 98 artikelen tellende) 
„Reglement voor de buurmannen van de Groote Diepswalster 
buurt binnen Dockum", dat 4 januari 1770 werd „gedaan en 
en gearresteerd" en door 16 personen ondertekend (eksemplaar 
bibliotheek Fries Genootschap 27h/26)14. In tegenstelling met 
Leeuwarden, waar men de beurs met geld kon spekken, heerste 
hier nog de ongetwijfeld oude zede in natura zijn verplichtingen 
te kunnen voldoen: een bewoner die „buurman" wilde worden, 
moest bij ondertekening van het reglement op 1/8 ton acht gul
dens bier trakteren, benevens 7 stuivers betalen „voor de huijs-
vesting", waarmee bedoeld werd de vergoeding voor de buurman
bewoner van het huis, waarin dit bier opgedronken werd. Ook 
wie in de buurt een huis kocht en er zelf ging wonen was een 
biergave schuldig, plus 14 stuivers voor de huisvesting. De onder
tekening door de nieuwe buurman van het originele reglement 
vond plaats op „Koper-maandag" en wel ten overstaan van de 
aanwezige buren, maar de kopie, die bij de fiskaal berustte, moest 
terstond met zijn handtekening worden bekrachtigd. Niet erg 
vriendelijk bepaalde artikel X onder meer, dat niet alleen aan 
degene, die geen buur wilde worden, ook bij nood „alle hulp ont
zegt" werd, maar dat ook elke buurman, die deze onwillige „bij 
voorvallende omstandigheden als een buurman erkende", 12 stui
vers boete moest betalen. 

Het zou te ver voeren dit stuk hier in zijn geheel met zijn vele 
bepalingen over te nemen en aan een ontleding te onderwerpen. 
Er was een duidelijke verdeling van de plichten over de diverse 
buren en de bestuurders, bestaande uit een fiskaal en twee kom-
missarissen („commissariën"). Het stuk zit vol eerbiedwaardige 
elementen: het ambt van kommissaris en fiskaal begon ieder jaar 
met de laatste slag van twaalf uur in de nacht van de Kopper
maandag op de daarop volgende dinsdag en de „afgaande" fiskaal 
moest op dat tijdstip de kopie van het reglement tegelijk met het 

1 4 Dit is niet het vroegste gegeven omtrent het bestaan van burenplicht in deze stad. 
Bij het befaamde doodkistenoproer, veroorzaakt doordat van hogerhand maksimum-
prijzen (!) voor lijkkisten en zekere eisen aan dit produkt der timmerlieden werden 
vastgesteld (20 maart 1715), wekten de ontevreden vaklieden de inwoners op „te 
weigeren Buire pligt te doen en 't lijk te redden off te dragen" indien de betrokken 
familie een kist volgens de nieuwe voorschriften het maken. Dat dit ook inderdaad 
gebeurde, bewijst het voorgevallene in november van dat jaar, toen een kind van de 
wachtmeester Joost Crans stierf: „De bebuire vrouwen zijn versogt 't lijck te redden, 
die zulx alle weigerden, exempt de Burgemeesteresse Smedema. Gelyck oock de gebuire 
mannen weigerden 't Lijck te dragen". (Zie: R. S. Roorda, It Dokkumer deafetten-
oproer, in: „It Heitelân", jrg. 1952, blz. 45—47). 
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origineel aan de nieuw gekozen fiskaal overhandigen; de fiskaal 
moest op de woensdag vóór Koppermaandag het reglement voor
lezen of laten voorlezen, „ten einde dezelve beeter in het geheuge 
moge blijven" (een interessante herinnering aan het mondeling 
overdragen van rechtsregels in een ver verleden en gezien het 
feit, dat het betreffende reglement ook in druk is verschenen, 
een archaïsme!); het geld voor het feest op Koppermaandag moest 
„op ieder bekkendag" (betaaldag) bij elke buurman worden op
gehaald; diensten bij overlijden en begrafenis verleend, werden 
in natura beloond (per persoon „een halve mengele brandewijn 
met zijn toebehooren, te weete een half pond zuijker en een half 
pond rozijnen"); de buren als geheel ontvingen van elke teraarde-
bestelling een vierde ton acht guldens bier, die zij evenwel niet 
in aanwezigheid van de treurende nabestaanden mochten konsu-
meren, maar in een door „de vrinden van het sterfhuis" aan te 
wijzen huis in de buurt. Natuurlijk kon men ook hier zich laten 
vervangen, maar de nog sterk gehuldigde gemeenschapszin — of 
misschien moeten wij zeggen gemeenschapsdwang — eiste, dat de 
buurman, die een ander voor zich liet dragen, toch de begrafenis 
„in perzoon" bijwoonde (art. XXXIV). Het was bij de buren van 
de Diepswal in 1770 dus niet anders dan bij de markegenoten 
van Rechteren en Millingen en van Herculo, drie eeuwen te 
voren, die, zoals wij gezien hebben, ook verplicht waren de uit
vaart van een hunner bij te wonen. 

Kwamen de buren op de woensdag voor Koppermaandag laten 
wij zeggen meer zakelijk bijeen (al werden dan wel het bier en 
de brandewijn gekonsumeerd, die huwende of in ambten gekozen 
buren hadden moeten schenken), op de eerste maandag na Drie
koningen was het jaarlijkse feest, waarvoor iedere buurman een 
vaste bijdrage betaalde, die geregeld geïnd werd. Deze kontribu-
tie „tot de verteeringe op kopermaandag" bedroeg 13 stuivers, 
maar men was vrij mee te doen „en niemand kon daartoe worden 
gedwongen". Maar „pas d'argent pas de Suisses": wie niet mee
betaalde, mocht niet mee aanzitten en was bovendien ook niet 
gerechtigd op de woensdag vóór de grote dag 't bier en de bran
dewijn, zoals er schilderachtig staat, „te helpen consumeren". 

Dat het hier een schriftelijke fixering van een al veel ouder 
kompleks van afspraken betreft, ligt niet alleen voor de hand, 
maar blijkt ook uit de bij deze gelegenheid ingevoerde nieuwig
heid, dat de kommissarissen van de mannen in overleg met die 
van de vrouwen (!) verplicht werden een huis te huren, waar 
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buurmannen en buurvrouwen, zoals er staat, de penningen 
moesten verteren, „weshalve de Fiscaal van de oude gewoonte 
en last om de buurt op koper-maandag aan zijn huijs te hebben, 
mits deze ontheft en ontslage worden" (art. LXXXIV). 

Weinige jaren na de kodifikatie van de hier beknopt behan
delde burenwet ging het stadsbestuur van Dokkum over tot een 
regeling van bovenaf van wat tot dien de verschillende buurten 
zelf mondeling of schriftelijk waren overeengekomen. Het betref
fende gedrukte stuk, waarvan een eksemplaar in de bibliotheek 
van het Fries Genootschap berust (27 h/27), is de „Ordonnantie 
en Reglement Van de Edele Achtbaare Magistraat der Stad 
Dockum, Omtrent eenige plichten der buurten in gevallen van 
nood en dood, mitsgaders de verdeeling van de Stad in gebuurten. 
Gearresteert, in dato den 12 Maart 1774". Uit de overwegingen 
blijken twee zaken: dat er al heel lang onderlinge burenwetten 
bestonden („dat de regering alhier ook zedert onherdenkelyke 
tyden voor goed heeft aangezien, dat de Burgers en Ingezetenen, 
zo mannen als vrouwen in gebuurten zijn verdeelt, onder hun 
schikkingen gemaakt, waar na zig te gedragen, met eikanderen 
by nood en dood ( . . . ) by te staan") en dat de aloude burenzin 
zich naar het schijnt in een krisis bevond, die ingrijpen van 
hogerhand wettigde. De magistraat zegt namelijk duidelijk: „dog 
de begryppen op dat stuk, strydiger wordende dan in vorige 
tyden, hebben ten gevolgen twist, krakeel en scheuringen..." 
Mulder meent in zijn boekje, hiervoor genoemd, de diepere oor
zaak van de hier aan het licht tredende misstanden te moeten 
zoeken in de politieke geschillen van die tijd („tussen Oranje
gezinden en patriotten"), maar veeleer zal naar onze mening een 
grote rol hebben gespeeld het teloorgaan van de gemeenschaps
zin en dan deze niet met moderne ogen geïdealiseerd, maar gezien 
in het licht van de nuchtere beschouwingen van Slicher van Bath 
en Kruijt: de band die het bij elkaar wonen in dorpen of 
gehuchten (en de buurten zou men naar omvang en karakter zeer 
wel als stedelijke gehuchten kunnen opvatten!) schept, waarbij 
nog de noodzaak kwam bij ziekte en dood gezamenlijk de nood
zakelijke handelingen te verrichten, die men toen nog niet tegen 
betaling aan verenigingen of ondernemingen kon opdragen. 

De Dokkumer magistraat stelde geen algemene regels vast, 
maar gaf de bestaande en stellig zeer van inhoud verschillende 
burenwetten een offisieel karakter: iedere ingezetene „van welke 
qualiteit of conditie" moest zich voegen of blijven bij die buurt 
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waaronder het door hem bewoonde huis „voorheen reeds heeft 
behoord". De bestaande lijsten of reglementen voorzover betrek
king hebbende op de „wezenlijke pligten" (dus blijkbaar bijvoor
beeld niet de organisatie van de feestelijkheden!) moest men 
ondertekenen en er zich aan houden op straffe van boete. Met 
boeten niet hoger dan zes stuivers werd gestraft afwezigheid 
„by Fisci reekeningen", bij het afleggen, het besteden en ophalen 
van de kist, het bereiden van het doodlinnen, het kisten en ter 
aarde bestellen. Ook moest ieder aanwezig zijn bij „het stemmen 
van een Fiscaal of Fiscaalsche, het opneemen en sluiten der 
reekeningen", uiteraard omdat bij absentie de organisatie van de 
buurt in het gedrang dreigde te komen. De ordonnantie ver
plichtte de buren ook bij ziekte „verzogt zynde" te waken. Wie 
verhinderd was kon zich door iemand uit zijn of uit een andere 
buurt op eigen kosten laten vervangen. Het getal der naaste buren, 
die „speciaal verplicht" waren „het lyk het eerste te moeten 
aantasten", werd op drie aan weerszijden bepaald. 

Verder werd de verdeling van de stad in gebuurten bekrach
tigd, gerangschikt naar de vier espels, die zich respektievelijk 13, 
12, 13 en 10 buurten telden. Het aantal huizen per buurt varieerde 
van 6 tot 24, maar bewoog zich meestal tussen 10 en 20. In enkele 
gevallen, die blijkbaar „technisch" moeilijk lagen, werden speciale 
aanwijzingen gegeven en kombinaties verplicht, met overburen 
of met huizen in een nabijgelegen buurt. 

Ook werd de moeilijkheid onder ogen gezien, die ontstond in 
die gevallen, waarbij buurten tot twee verschillende espels 
behoorden en de bewoners als burgers „wegens stemminge van 
een of meer perzonen tot Raaden in de Vroedschap uit dat Espel 
gewoonlijk praesenten ontvangen, om hem, in plaatze van voor-
maals in de herbergen, nu op de buurt te vergasten". Het kollege 
vond het billijk, „dat een ander buiten hun Espel van die voor
rechten niet kan eischen, dog daar tegen moetende veronderstelt 
worden, dat de geever zodanig een praesent niet als een ver-
schuldige pligt, aan dat stemrecht verknogt, heeft gegeven, terwijl 
telkens daar bij behoort geconsidereert te worden, dat het geen 
daar van over en weder inkomt gevonden word en het dus voor 
den eenen zo goed als voor den anderen is, zo vinden Wij niet 
alleen billijk maar ook zeer dienstig, dat tot voorkoming van 
verwijderingen zodanig een praesent ten algemeene voordeele 
van de geheel buurt zal verstrekken, alwaeromme Wy elk en een 
iegelijk op het ernstigste recommandeeren, om tot onderhouding 
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van eene goede vrindschap en eendragt zulx als een Artikel en 
derzelver Lysten of Reglement te plaatsen". 

Hiermee was deze ietwat tere aangelegenheid dan ook weer 
geregeld. Niet aan de buurt werd overgelaten wat er gebeuren 
moest ten aanzien van onwilligen. Indien er zulken waren, moest 
de buurt of zijn fiskaal(se) zich tot de presiderende burgemeester 
richten, die dan het reglement van de buurt alsmede de ordon
nantie van de stad „op hun kosten aan de onwilligen zou laten 
voorlezen". Overtreders zouden „met convenable middelen" tot 
het betrachten van hun plicht worden gebracht en drie car. 
guldens boete verbeuren, waarvan de ene helft aan de buurt, de 
andere aan de armen ten goede zou komen. Aan elke buurt werd 
een eksemplaar van de ordonnantie gestuurd, dat bij de eigen 
„lijst" moest worden bewaard. 

Een stukje plicht-praktijk uit Dokkum levert de dood van een 
zwerver, genaamd Johannes Drievoet, op. Hij, „als hebbende 
dezelve geen woning en alzo nergens thuis behoorde", werd 
2 januari 1801 dood aangetroffen in een paardestal van Jan Jelles 
Posthumus, molenaar aldaar. In een verslag van een getuigen
verhoor verklaarde de koemelker Michiel Cops, „behorende op 
de buiren van de Grote molen", dat hem was aangezegd „om 
op Een uur te compareren om de kist voor Johannes Drievoet 
in te halen, dat hij ook is gecompareert en met de andere buiren 
de kist uit (de) Stads timmerschuur hebben gehaalt, dat hij 
vervolgens tusschen 1 en 2 uir het dode lichaam van Johannes D. 
met de andere buiren in de kiste heeft gelegd". Georg Fredrik 
Lang, Stads Majoor, verklaarde, dat hij „aan de buiren kennis 
gaff en order om als de kist tusschen 1 en 2 uir klaar was, hem 
Johannes D. daar in te leggen, en als 't Graf f klaar was dan te 
begraven, maar teffens zeggende tegens Focke Jacobs, dat hij 
Dept. daar bij wilde wesen, dat de dept. tusschen 1 en 2 uir in 
zijn voorkamer sittende eenig geloop sag voorbij zijn glazen en 
tot zijn verwondering de buiren met 't lijk zag volgen". Tenslotte 
gaf de schoenmaker Claas Creeft, die tot de buren van de Grote 
molen behoorde, te kennen, dat „hij door de Fiscaals knegt van 
de buiren is aangesegt op de 2 Jan. 1801 om op 1 uir te compa
reren om de kist te halen" (Informatieboek Dokkum D 1 ; R. A. 
Leeuwarden). De kwestie waarom het hier gaat, is op zichzelf 
van weinig betekenis, maar wij zien hier duidelijk hoe een in 
het ressort van de buurt aangetroffen lijk wel degelijk in het 
kader van de burenplicht ter aarde werd besteld. 
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Tenslotte zij nog gewezen op de nogal eens aangehaalde 
beschrijvingen van de feestelijke buurtbijeenkomsten op Kopper
maandag, welke bijdragen tot de Dokkumer folklore wij danken 
aan H. Potter (men raadplege zijn uit 1808 daterende „Reize door 
de oude en nieuwe oostelijke departementen ( . . . ) gedaan in 
den jare 1808", deel I, blz. 74—80) en aan de oud-Dokkumer 
D. Hansma (in: „De Oude Tijd", jrg. 1872, blz. 220-221). Mulder 
heeft er in zijn hiervoor genoemd boekje op gewezen, dat het 
niet in alle buurten zo schijnt te zijn toegegaan als Hansma 
bericht, maar er zal dan ook, in elk geval voor een wat oudere 
periode, op dit stuk wel geen eenheid bij de buurten hebben 
bestaan. 

Als wij Dokkum nu even laten rusten — wij komen er straks 
nog op terug — blijkt het, dat ook in het begin van de 19de eeuw 
wel burenplichten zijn gekodifiseerd. In het gemeente-archief van 
Leeuwarderadeel bevindt zich de „Wet op de Burendiensten in 
de Schrans en onder Leeuwarden" (1805—1806) benevens een 
„Aantekening omtrent ontvang en uitgaaf, verkiezingen van rent
meester, fiscaal en bode en data van het Meibier in de jaren 
1805—1814". Het valt weer op, dat het ook hier een deel van 
Huizum betreft, dat door de aaneengesloten bebouwing een meer 
stedelijk dan landelijk karakter draagt, al kwamen daar tot voor 
een aantal jaren nog wel enkele boerenbedrijven voor. 

Naar een der steden voert ons ook het „Reglement der Buurt 
No 33 binnen Franeker"15 uit 1808, welk stuk, zoals ons bij het 
raadplegen ten gemeente-archieve bleek, op 14 juli 1811 gewijzigd 
werd. Onder meer werd toen bepaald, dat men in plaats van op 
Nieuwjaarsdag voortaan op 30 april bijeen zou komen om te 
beslissen over de ingezamelde gelden. Voor deze interessante 
datum (de oude „Meiavond") vergelijke men de aanduiding 
„Meibier" in Leeuwarderadeel. De betreffende buurt zal stellig 
zijn rangnummer hebben ontvangen ingevolge bemoeiingen van
wege het stadbestuur. In het gemeente-archief van Franeker 
bevindt zich namelijk een publikatie van 6 maart 1820, waarbij 
de burenplicht opnieuw wordt geregeld, maar waarbij tevens 
verwezen wordt naar het „Reglement op de Buurten in deze 
Gemeente, gearresteerd bij de Regering deser Stad op den 
21 Augustus 1801 en van de daaruit voortgevloeide speciale 
Reglementen voor iedere Buurt"16. Het betreft hier dus kennelijk 

15 M. A. en M. I. Telting, Register van het archief van Franeker (1867), nr. 3192. 
16 Alsvoren, nr. 3250. 
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een stedelijke reglementering zoals wij die hiervoor in Dokkum 
hebben leren kennen. Zoals straks nog zal blijken, gingen na de 
Franse tijd ook plattelandsgemeenten er weldra toe over de 
burenplichten bij verordening te regelen. 

Alvorens ons hier mee bezig te houden, willen wij nog enige 
aandacht besteden aan de antwoorden, die binnenkwamen op 
een enquête van de prefekt te Leeuwarden van 26 juni 1811, 
„betrekkelijk de gebruiken bij het begraaven van Lijken opge
maakt ingevolge Besluit van den 12 Juny 1811 No 16" (Pref. 
1811 B 29, R. A. Leeuwarden). Hoewel dit materiaal voor de 
kennis van het Friese volksleven in die tijd van groot belang is, 
wordt niet altijd vermeld, of er burenplicht bestaat. Ook heeft 
men in een enkel geval volstaan met voor een geheel arrondisse
ment te antwoorden, zodat wij dan geen materiaal omtrent de 
grietenijen aantreffen. Gaan wij de gegevens na, dan krijgen wij 
het volgende overzicht (in de volgorde van het handschrift): 

Arrondissement Heerenveen1^. 
„Bij het afsterven worden de klokken ongeveer één uir lang of wel ander
half uur door de naaste buuren, op enkele plaateen door de gewone klok-
luiders, geluid, waarvoor aan de eerstgemelden gezamelijk één drinkpenning 
word gegeven en laastgemelden gesalarieerd, terwijl hetzelfde plaats heeft 
gedurende de begrafenissen. Overal worden de lijken door de naaste buren 
gedragen en ter aarde besteld, terwijl slegs op enkele plaatsen doodgravers 
zijn, welke laatste daar voor een klein salaris genieten." 
Sneek. Gegevens over de burenplicht ontbreken. 
Bolsward. Begrafenis door 10, 14 of 16 dragers, „doorgaans Buuren, die 
daartoe verpligt zijn, ingevolge Buurewetten". 
Workum. „De lijken worden kosteloos door de buren te grave gedragen". 
Hindeloopen, Staveren, Sloten, Geen gegevens over burenplicht. 
Wymbritseradeel. „ . . . dat door de naaste Buuren van den overledenen het 
graf in de kerk of op het kerkhof gegraven wordt en door hun ook het lijk 
naar het graf gedragen en begraven wordt." 
Wonseradeel. „De naburen verpligten zich in het algemeen de afgestorvenen 
naar de begraafplaats te dragen en doen zulks voor niets, ten zij hun 
vrijwillig een teerpenning wordt gegeven." 
Hemelumer Oldeferd (en Noordwolde). Geen gegevens over burenplicht. 
Gaasterland. „Het lijk wordt ( . . . ) afgeleid en gedragen naar het graf en 
de klokken dan geluid als mede bij het overlijden om niet, door de naaste 
Buuren". 
Lemsterland. Geen gegevens over burenplicht. 
Doniawerstal. „Het graf wordt gemaakt door de naaste buren". 
Baarderadeel. „De begravingen der lijken in deze gemeente geschieden door 
de buren en zonder kosten". 

!7 Dit arrondissement omvatte de grietenijen Ængwirden, Haskerland, Ooststellingwerf, 
Opsterland, Schoterland, Smallingerland, Utingeradeel en Weststellingwerf. 
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Idaarderadeel. De begravingen geschieden „door de naaste Buren, die mede 
onder de naam van Burepligten gehouden zijn het graf te maken en het 
lijk naar de grafplaats onder het luiden der klokken heen te dragen en ter 
aarde te bestellen." 
Rauwerderhem. De doden worden „zo als hier en hieromstreeks zedert 
onheugelijke tijden ten platten Lande gebruikelijk is geweest, door de 
geburen ( . . . ) naar de graven gedragen ( . . . ) " . Ook het luiden der klokken 
bij de begrafenis wordt door de buren kosteloos verricht. 
Ameland. „Dat bij Versterf van een Persoon de naaste Buuren gehouden 
zijn daar van aanzegging aan de geheele buurt of Dorp te doen. Dat alsdan 
de gezamentlijke buurt gehouden is, het Lijk te ontkleden en te kisten, 
behiydingen te doen, het graf te maken en het Lijk te begraven, voor al 
het welke geen hoegenaamde kosten of regten betaald worden"18 . 
Het Bildt, Kollumerland. Geen gegevens overburenplicht. 
Dantumadeel. Een dode wordt zonder enige kosten of rechten door de naaste 
buren begraven. 
Achtkarspelen. De teraardebestelling geschiedt „door yder buurt, als zijnde 
zulks op elke buurt eene wederkeerige plicht". 
Ferwerderadeel. De lijken worden „gedragen door de Buuremannen, die 
zulks gratis verrigten", evenals het klokluiden. 
Barradeel. Geen gegevens over burenplicht. 
Tietjerksteradeel. De naaste buren begraven, openen en sluiten het graf, 
zonder enige vergoeding. 
Hennaarderadeel. „De Nabuuren verpligt zijnde hun afgestorven Nabuur te 
helpen begraven, genieten daarvoor niets, tenzij hun vrijwillig een teer
penning wordt gegeven; ook voor de hunnen dezelve dienst kunnende 
verwagten in kas van Versterf". 
Dókkum. De dode wordt naar het kerkhof gedragen „door enige van de 
nabuiren, die daar voor slechts eene geringe beloning genieten". 
Westdongeradeel. Geen gegevens over burenplicht. 
Oostdongeradeel. Het dragen geschiedt „door de naaste buurmannen", 
zonder enige kosten. 
Franeker. Geen gegevens over burenplicht. 
Harlingen. Geen gegevens over burenplicht. 
Franekeradeel. „En de naaste Buiren zijn verplicht zowel bij het afsterven 
als bij de Begraafnis de klok te luiden en het Lijk ten grave te dragen." 
Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland. Geen gegevens over burenplicht. 
Dronrijp (Menaldumadeel). In Menaldumadeel moet alleen een vergoeding 
worden betaald aan de doodgraver, als die er is. Anders doen de naaste 

18 Het verdient opmerking, dat, blijkens mededeling van de heer O. Straatsma, arts te 
Ballum, in partikulier bezit zich enkele bescheiden bevinden, die althans voor Hollum 
een iets andere taal spreken. Het betreft onder meer een afrekening van de „onkosten 
der dood en begrafing schulden" van de op 15 februari 1820 aldaar overleden walvis-
vaarder Andries Klaasen Das. Er staan gedetailleerde posten op voor „uijtkleden, Luijders 
(zes in getal), Dragers (twaalf) en Omnoders" (vier, maar van hen gaven er twee kennis 
van het sterfgeval in Ballum en Nes, dus buiten het dorp). Bij de nog bestaande (maar 
wel bedreigde) burenplicht te Hollum worden ook nu kleine vergoedingen aan de buren 
betaald. In Ballum evenwel ontvangt niemand iets. Daar beantwoordt de situatie ook 
nog vrijwel geheel aan die in 1811: de naaste buur organiseert de begrafenis, de andere 
buren kisten, dragen, luiden, maken het graf en verrichten de teraardebestelling. 
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buren diens werk. (Deze mededeling wijst dus duidelijk op het bestaan van 
burenplicht.) 

Hoewel dus het overzicht niet volledig is (Leeuwarden en 
Leeuwarderadeel ontbreken), kan toch worden vastgesteld, dat 
in 1811 in grote delen van Friesland de burenplicht normaal was. 
Daar wij na de Franse tijd in enkele gemeenten, die op deze lijst 
blanko voorkomen, een regeling van overheidswege van de toen 
bestaande onderlinge burenplichten aantreffen — voorbeelden: 
Westdongeradeel, Lemsterland, Barradeel, Franeker, IJlst, Sneek, 
Leeuwarden — kan wel worden aangenomen, dat in het begin 
van de vorige eeuw de burenplicht in Friesland nog algemeen 
was. Trouwens: hoe zou men ook op andere wijze — uitzonderin
gen als hulp van gildebroeders, teraardebestelling door eigen 
personeel of pachters, door militairen of overheidsdienaren daar
gelaten — zich hebben moeten redden? 

Maar ook hier moeten wij ons hoeden voor idealisering. Weldra 
blijkt de overheid op vele plaatsen het nodig te achten zich met 
de burenplichten in te laten. Wij komen hier op een punt, waar
over tot nu toe in Friesland niets gepubliseerd is en waaraan ook 
geen aandacht is geschonken. Nu is er in het algemeen ook wei
nig over de burenplicht in Friesland geschreven — wij zeiden 
dat reeds —, maar stellig als gevolg van de door de literatuur 
gevoede mening, dat wij hier met „ongeschreven" wetten te maken 
zouden hebben, is ook vrijwel niemand op de gedachte gekomen, 
dat er overheidsbemoeiing kon zijn geweest en dat daarvan de 
geschreven of gedrukte bewijzen voorhanden zouden kunnen zijn, 
al moet hier een uitzondering worden gemaakt voor C. Mulder, 
die in zijn genoemd geschrift juist de verhouding overheid en 
burenplicht zorgvuldig heeft bestudeerd en zijn lezers dan ook 
presies kan vertellen, hoe in Dokkum door die plicht een streep 
werd gehaald. Het karakter van zijn boekje is echter van louter 
plaatselijke aard, zodat de schrijver zich niet buiten de wallen 
van de Bonifatiusstad kon begeven. 

Het was dan ook een verrassing, toen wij in de Provinsiale 
Bibliotheek twee gedrukte reglementen aanwezig vonden, die 
een nieuw licht op de situatie na de Franse tijd wierpen. Het 
oudste was het „Reglement van Plaatselijke Policie in de dorpen 
der Gritenij Lemsterland, tot regeling der burenpligten en dien
sten" (van 20 februari 1823, dat een op 27 november 1816 vast
gestelde regeling verving), het jongste een van een langademige 
titel voorzien „Reglement op de Burendiensten of burenpligten 
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en merking der huizen in de grietenij Barradeel benevens de 
Publikatie van ten gevolge van dat Reglement gedane indeeling 
der huizen in Buurten", vastgesteld 29 maart 1849. Het zou, zo 
meenden wij, wel heel toevallig zijn indien (behalve Dokkum en 
het hiervoor genoemde Smallingerland, met betrekking tot het 
„stedelijke" Drachten) Lemsterland en Barradeel de enige platte-
landsgrietenijen waren, die op het stuk van de burenplicht ver
ordenend optraden. Een enquête bij of een onderzoek in de ge
meentelijke archieven zou dat natuurlijk prompt aan het licht 
kunnen brengen, maar het stond wel vast, dat daarvoor een bij
zonder tijdrovend onderzoek zou moeten worden ingesteld. Het 
feit echter, dat het grietenijbestuur van Barradeel op het gedrukte 
reglement ook de mededeling plaatste, dat het bewuste stuk aan 
Gedeputeerde Staten was gezonden en door hen ontvangen was 
„blijkens hun resolutie van 24 april nr 23", deed ons de weg in
slaan naar het Provinsiaal Archief (Provinsiehuis, Leeuwarden), 
in de hoop daar wellicht onder het hoofd burenplicht of iets der
gelijks vóór 1852 vastgestelde gemeentelijke verordeningen aan 
te treffen. Zo gemakkelijk bleken de zaken nu ook weer niet te 
liggen. Mejuffrouw M. Eerdmans, die wij hierbij graag dankzeg
gen voor haar medewerking, moest ons al spoedig teleurstellen, 
daar er geen verzamelingen van stukken of opgaven in de klap
pers op de resoluties van Gedeputeerde Staten onder een dergelijk 
hoofd bleken voor te komen. Het nummer van de resolutie met 
betrekking tot het reglement van Barradeel gaf echter de oplos
sing: de betreffende verordening was vermeld onder het opschrift 
„Keuren en reglementen". Wij behoefden dus alleen maar voor 
elk jaar de daaronder vermelde resoluties door te zien om de 
gezochte verordeningen te vinden. 

Wij hebben dan ook, terugwerkende van 1852 af (de toen inge
stelde Gemeentewet betekende het einde van de verplichte buren-
diensten: „het vorderen van burenplichten bij ziekte en overlijden 
was blijkens de jurisprudentie niet onder de persoonlijke diensten 
van art. 192 (thans 226) der wet te vangen", aldus Mulder, blz. 39), 
de resolutieboeken doorgenomen en wel tot 1826, in welk jaar als 
eerste nog geen verordeningen en reglementen onder één hoofd 
in de klapper bleken te zijn opgenomen. Terugwerkende tot 1815 
zou het noodzakelijk zijn geweest voor ieder jaar de vele blad
zijden van al de „elf en dertig" door te lezen, waartoe ons helaas 
de tijd ontbrak. Het resultaat zou bovendien geen andere kon-
klusie toelaten dan op grond van de wel gekontroleerde periode 
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verantwoord is, namelijk, dat zowel steden als grietenijen regle
menten inzake de burenplichten hebben vastgesteld. 

Wat de steden betreft, naast Dokkum, dat in 1826 een „Regle
ment omtrent de verplichtingen der buren in geval van ziekte 
en overlijden" vaststelde (gewijzigd op 6 januari 1841, waarbij 
met behoud van alle burenplichten de buurt het bestuur uit han
den werd genomen en gelegd in de van gemeentewege voor elke 
wijk aangestelde buurtmeesters), kennen wij dergelijke regelingen 
voor Franeker (1820, waarbij een reglement van 21 augustus 1801 
werd vervangen: zie hiervoor), Sneek (1825, gewijzigd in 1849), 
IJlst (1840, gewijzigd in 1849) en Leeuwarden (1842). Voor de 
plattelandsgemeenten hebben wij dergelijke reglementen aange
troffen in Lemsterland (1816, gewijzigd 1823: zie hiervoor), Smal-
lingerland (1828 voor Drachten, 1838 ook voor Boornbergum en 
Kortehemmen), Ferwerderadeel (1843, gewijzigd 1848), Oostdon-
geradeel (1847), Westdongeradeel (1848) en Barradeel (1849: zie 
hiervoor). In het geheel dus vijf stedelijke en zes plattelandsge
meenten, een aantal, dat wellicht nog groter zal blijken, als ook 
de niet geraadpleegde resolutieboeken worden nagegaan. Dat 
evenwel alle steden en grietenijen een dergelijke verordening zou
den hebben gehad, geloven wij niet. Met name zal dat niet nodig 
zijn geweest in de Zuidoosthoek, waar tot voor kort de buren-
plicht nog volop leefde, ook al doordat de wijze van wonen aan 
vaarten en wijken, waarbij begrafenissen tot zelfs na de tweede 
wereldoorlog per praam moesten geschieden, geen andere moge
lijkheden bood. Bovendien kan de meer gesloten vorm van de 
dorpssamenleving in dit deel van Friesland een konserverende 
faktor zijn geweest. Het is in elk geval niet zonder betekenis, dat 
indien bij de gemeentelijke reglementering overwegingen vermeld 
worden, moeilijkheden bij het funktioneren van de burenplicht 
een rol blijken te spelen, zoals enkele voorbeelden mogen aan
tonen: 

„De raad der stad Franeker, met leedwezen gezien hebbende, dat 
er van tijd tot tijd in vele Buurten twist en oneenigheid ontstaat 
omtrent het vervullen van Bure-pligten, en zommige, onder voor
wendsel van niet tot de buurt te behooren, zich aan dezelve zoeken 
te onttrekken, zoo dat daar door arme en behoeftige menschen niet 
zelden van de noodige hulp verstoken zijn . . ." (1820) 

„In aanmerking nemende, dat het meermalen zwarigheden heeft 
ontmoet om bij sterfgevallen ( . . . . ) het noodige getal personen te 
doen opkomen, tot het bekleeden, in de kist leggen, opdragen der 
dooden en verdere burepligten bij sterfgevallen, Dat het algemeen 
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belang van de Ingezetenen dezer Gemeente en aanhorigheid vandien 
vordert, dat in dezen geene vertraging, veelmin verzuim plaats hebbe 
en dat ieder ingezetene onder de verpligting worde gesteld, in dezen 
aan zijne burepligten te voldoen . . ." (IJlst, 1840) 

„dat in dezen deele (is: grietenij) soms moeijelijkheden ontstaan, 
door dat er niet overal behoorlijk in acht worden genomen de, van 
ouds bestaande Costumen, met betrekking tot de wederkeerige diensten 
der buren, waar die volstrekt nodig zijn bij ziekten en ongesteldheden; 
maar vooral tot de behandeling en het ter aarde bestellen van lijken; 
en dat het noodig is dat voorzien worde tegen de ongelegenheden 
welke daaruit zouden kunnen voortvloeijen . . ." (Barradeel, 1849) 

„in aanmerking nemende dat in de dorpen Boornbergum en Korte
hemmen gedurig verschillen plaats vinden bij gelegenheden van 
sterfgevallen over de werkzaamheden en de verpligtingen der geburen, 
Overwegende dat het belang der Ingezetenen vordert, dat met in 
acht neming der plaatselijke gesteldheid en gebruiken hier omtrent 
eenige bepalingen worden vastgesteld . . ." (Smallingerland, 1838) 

Met ziet: het zijn dezelfde euvelen, die reeds in 1774 voor 
Dokkum werden vermeld („twist, krakeel en scheuringen": zie 
hiervoor) en die kennelijk wijzen op het teloorgaan van de voor
dien zo sterk aanwezige gemeenschapsgevoel, hetgeen weer het 
gevolg was van een reeks faktoren, zoals het verdwijnen van het 
isolement, het teloorgaan van de eenheid van godsdienst, het ster
ker worden van de sosiale verschillen (de mogelijkheid zich door 
betaalde krachten te laten vervangen zal ook niet bevorderlijk 
zijn geweest voor het aanvaarden van de plichten als een vanzelf
sprekende zede), de aanstelling van gemeentelijke doodgravers 
en klokluiders, die de buurt een deel van het werk uit handen 
namen, het zwakker worden van de groepsmoraal en van het 
„dorpsbesef" (beter nog: de verbondenheid met de eigen buurt
schap, straat, wijk, huizengroep of andere bebouwingskern), en 
dergelijke. Het is de vraag, of de in onze tijd gehoorde bezwa
ren — die vaak op het vlak liggen van wat wij in 1955 in Haule 
een der oudere buurmannen zeer tekenend hoorden zeggen, 
namelijk: „De measte jongeren binne bang fan in dea minske" — 
in 18de en 19de eeuw al een rol speelden. Ook was er toen nog 
niet de invloed van instellingen zoals Groene Kruis, Gezinszorg, 
Begrafenisvereniging of -onderneming, die het werkterrein voor 
de buurplichtigen tegenwoordig zo sterk hebben ingeperkt. 

De 19de eeuwse verordeningen die de burenplicht reglementeren, 
lopen intussen onderling nogal uiteen. Er zijn er, zoals te IJlst, 
die zich niet inlaten met het aantal en de omvang der buurten en 
en dan ook alleen beogen ieder ingezetene „onder de verpligting" 
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te stellen, „in dezen aan zijne burepligten te voldoen". Maar 
Dokkum, Smallingerland, Lemsterland en Barradeel stelden het 
aantal buurten offisieel vast en gaven ook aan welke huizen bij 
welke buurt behoorden. Zo kwam Dokkum tot 50 buurten, ver
deeld over vier wijken. Deze wijken werden heel nuchter met de 
letters A tot en met E aangeduid, de buurten al even zakelijk 
met getallen, terwijl de nummers der huizen werden benut om 
aan te geven tot welke buurt de bewoners werden gerekend. De 
veertiende tot en met de drie en twintigste buurt bijvoorbeeld 
vormden de wijk B, terwijl de eerstgenoemde buurt uit de huis
nummers 1—11, de drie en twintigste uit de nummers 140—154 
bestond. Smallingerland verdeelde Boornbergum in vijf buurten 
(vier in het dorp en de vijfde voor de omgeving: de Veenhoop, 
de Vlaarbosch en Goingahuizen), maar beschouwde Kortehem
men (met 21 huizen) als één buurt. Lemsterland verdeelde Lem
mer in vier wijken met telkens vier buurten, Oosterzee in twee 
wijken met telkens twee buurten en bepaalde, dat Echten, Eester-
ga en Follega elk één wijk uitmaakten, „welke zich ook tot één 
buurt bepaalt". Hier werden dus 23 buurten geformeerd of ge
handhaafd. 

Barradeel maakte wel opmerkelijk veel werk van zijn reglement. 
Niet alleen telt dit boekwerkje bijna 40 bladzijden met vijf ge
wone en nog een „additioneel" hoofdstuk — 1. Van de verplig-
tingen tot het verleenen van burenhulp, 2. Van nalatigheid in de 
burenpligten en deswege te verbeuren buurtgelden, 3. Van het 
bestuur der burendiensten, 4. Van de lettering der buurten en de 
nummering der huizen, 5. Aanklagten wegens het niet naarkomen 
of overtreden der bepalingen van dit Reglement en straffen des
wege —, maar het geeft ook, in schema's, de indeling der buurten 
aan. Elke buurt was daarbij met een hoofdletter aangegeven. Zo 
bestond Minnertsga uit de buurten A tot en met M; daar I ont
brak, dus 12 eenheden. Tzummarum telde er 14, waaronder het 
armhuis als een afzonderlijke buurt („wegens de daarin geplaatste 
armen, met inbegrip van het gezin van den baas"), Klooster Lid-
lum 1, Oosterbierum 7, Sexbierum 10, Pietersbierum 4, Wijnal-
dum 6 en Almenum 8. In het geheel dus 63 buurten. 

Om aan te geven hoe binnen de buurt de plicht werkte („hoe't 
it buorre" zegt men nu nog in de Zuidoosthoek) werden de huizen 
door hun huisnummers „in rmgregel" rondom de letter van de 
betreffende buurt geplaatst en bepaald, „dat hunne volgorde in 
die ringregel is die van de kleine cijfers onder de nummers ge-
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plaatst." Deze kleine sijfers vormden dus een tweede (binnenste) 
cirkel. Nemen wij als voorbeeld Firdgum (uit één buurt bestaan
de), dan stonden in de buitenste ring de huisnummers 2, 3, 7, 8, 
9, 14, 15, 13, 12, 11, 10, 6, 5 en 4. Te beginnen bij 2 en eindigende 
bij 4 waren in de binnenste sirkel de sijfers 1 tot en met 14 ge
plaatst, die dus de volgorde van de huizen aangaven, waarbij 
evenwel de huisnummers 1 en 16 van Firdgum bij buurt K van 
Minnertsga waren geplaatst en daarin de nummers 7 en 8 vorm
den. Waarschijnlijk hield dit verband met de ligging van beide 
huizen aan de rand van het eigen dorpsgebied. Om het nog even 
met de woorden van het reglement te zeggen: „Naast aan elkan
der burende huizen zijn die welke in den ringregel (•.••) het 
naast bij eikanderen zijn geplaatst." 

Alle verordeningen verplichten de inwoners tot het nakomen 
van de burenplicht, hetzij in de door het grietenijbestuur aan
vaarde bestaande gebuurten, hetzij in de buurten „nieuwe stijl". 
Het heeft weinig zin ons bezig te houden met de aantallen buur-
genoten, die voor elke handeling waren aangewezen of met de 
taakverdeling, die bijvoorbeeld in Barradeel omvatte: aanzeggen 
van de dienst bij de andere buren, bestellen van lijkkist en graf, 
doen van aangifte van overlijden en afhalen van permissiebiljet 
tot de begraving, bekleden, in de kist leggen, ophalen van lijk-
kleed en baar, luiden der klokken, „ter aarde brengen", „opdragen 
rondsom de begraafplaats en begraven van het lijk". Ferwerdera-
deel verplichtte zijn inwoners voorts tot bijstand bij ziekte, zoals 
„het halen van genees- en Heelmeester en van Medicijnen, als van 
waken enz." IJlst vermeldde ook „het zoogenaamde beluiden", 
waartoe daar de gehele buurt verplicht was; zoals bekend was 
dit het luiden van de klokken op een bepaald tijdstip en voor 
een bepaalde tijd om kennis te geven van een sterfgeval, hier en 
daar ook thans nog niet in onbruik, maar dan niet meer door de 
buren, doch door de koster (met helpers) verricht. 

Er moet nog wel enige aandacht worden besteed aan de be
moeiingen van de gemeentebesturen met het bestuur van de buur
ten. En ook hier zien wij verschillen. IJlst verplichtte ieder ge
buurte „een Fiscaal of Ouderman19 te verkiezen", met dien ver
stande, dat b. en w. de eerste benoemden en zijn opvolgers door 
de „buremannen en burevrouwen" moesten worden gekozen. In 

19 Deze term (in Friesland aanvankelijk een stedelijke funktionaris, later de benaming 
voor de deken van een ambachtsgilde) werd door Van den Berg onder meer aangetroffen 
in Gasselternijeveen als bestuurder van de buren(plicht) („Een goede buur", blz. 6). 
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de meeste gevallen werd echter een wijkmeester (Dokkum, Lem-
sterland, Smallingerland), buurtmeester (Franeker, Franekeradeel) 
en daarboven soms een opperbuurtmeester (Barradeel) aangesteld, 
met vaak uitgebreide bevoegdheden. In Leeuwarden werden nog 
tegen het einde van de behandelde periode de reeds in de 18de 
eeuw optredende wijkmeesters belast met het toezicht op de 
burenplicht. 

De situatie in Leeuwarden geeft overigens wel reden tot enige 
verwondering. Terwijl zoals wij hebben gezien in Bolsward, 
Dokkum en Franeker in de 18de of in het begin van de 19de 
eeuw het stadsbestuur zich met de burenplichten ging bemoeien, 
was daarvan in de Friese hoofdstad nog niets te bespeuren. Het 
feit evenwel, dat elders wijkmeesters als offisiële toezichthouders 
op de burendiensten fungeerden, deed ons in die richting zoeken. 
Zowel in 1673 als in 1723 bleken er resoluties omtrent deze wijk
meesters in het stedelijk archief aanwezig te zijn, waaronder uit 
1723 een volledig reglement. Maar daarin komen de wijkmeesters 
alleen als een soort armmeester voor en hebben zij geen be
moeienis met enige vorm van burenplicht. Eerst op 27 oktober 
1834 behandelde de raad een konsept-reglement voor het bestuur 
der wijkmeesters en daarin nu troffen wij (voor het eerst) als 
artikel 25 het volgende aan:20 

„Bij sterfgevallen hulp van de buren verlangt wordende, zullen 
de vier of zes naaste buren verpligt zijn dezelve op order van 
den wijkmeester en aanzegging der wijkbode, dezelve dadelijk te 
verleenen op het bepaalde uur; bij gebreke hiervan zullen de in 
deze hunne pligt betracht hebbende, van de nalatigen zestig cents 
kunnen vorderen." 

Het zou evenwel nog acht jaar duren voordat in Leeuwarden 
de burenplicht (en dan veel uitvoeriger) door de overheid werd 
geregeld. De raad besloot namelijk op 7 april 1842 een „Regle
ment en instructie voor de wijkmeesters, opperwijkmeester en 
wijkboden der stad Leeuwarden en derzelver jurisdictie" vast te 
stellen. Deze wijkmeesters — twee in elk der 74 wijken (in om
vang doorgaans niet meer dan buurten) — zouden bij voorkeur 
gekozen worden uit de wijk waarin zij werkzaam moesten zijn 
en werden aangesteld door b. en w. In dit stuk nu (voorkomende 
in het „Wijkboek van Leeuwarden", in 1843 in gedrukte vorm 
uitgegeven) komt een aantal artikelen voor met betrekking tot 

20 Een woord van dank aan de heren M. J. van Lennep en W. Dolk voor bun behulp
zaamheid is hier op zijn plaats. 
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de burenplicht Zo verplichtte art. 32 de bewoners van iedere 
wijk „ingeval van ziekte of bij heelkundige behandeling van 
behoeftigen ( . . . ) bij dezelve te waken, of daarvoor, te hunnen 
koste, door anderen te doen zorgen, zoo de Genees- of Heel
kundige zulks volstrekt noodig oordeelt, en de huisgenooten 
daarin niet kunnen voorzien". Ook art. 33 spreekt met name over 
behoeftige personen. Indien een dergelijk iemand was overleden, 
waren namelijk de vier naaste buren verplicht „liet lijk af te 
leggen en te kisten, of daarvoor, op hunne kosten, te zorgen en 
zulks op aanwijzing der Wijkmeesters". Het heeft er dus veel 
van, dat de stad op deze wijze een voor haar goedkope oplossing 
beoogde van zekere sosiale ploblemen, eenvoudig door er de 
bevolking voor te laten opdraaien, hetzij in persoon, hetzij door 
haar plaatsvervangers te laten betalen! 

Het verrichten van de burenplichten zou „des daags te voren 
door de Wijkboden worden aangezegd" en „door daartoe geschikte 
personen, bij toerbeurten, volgens een te houden rooster, worden 
vervuld" en wel door een zodanig aantal als de wijkmeesters 
zouden bepalen. De stok stond ook hier achter de deur: „Bijaldien 
een of meer der buren ongenegen mogten zijn, aan deze hunne 
verpligtingen te voldoen, zal door den Wijkmeester daarin 
onmiddellijk worden voorzien, zullende de nalatige buur of buren 
worden gestraft met eene geldboete van een tot vijf Nederlandsche 
guldens en eene gevangenis van een tot drie dagen, gezamenlijk 
of afzonderlijk" (art. 35). 

Men kan bij dergelijke stringente bepalingen moeilijk vol
houden, dat burenplicht zo nog iets te maken had met „gehei
ligde traditie, gedragen door Hogere Macht", en beter gewagen 
van een op sterven liggende zede, die „gedwongen door hoger 
gezag" haar voortbestaan nog enige tijd voortsleepte. Om met 
de gesiteerde Mulder te spreken: „ten slotte werd besloten de 
buurten alle romantiek21 te ontnemen", wat ook in Dokkum 
geschiedde door het aanstellen van gemeentelijke wijkmeesters, 
die tot taak hadden het nakomen van de burenplichten bij ziekte 
en overlijden te regelen (besluit van 6 januari 1841). 

Voor de jaren na het inwerkingtreden van de gemeentewet 
kunnen wij kort zijn. Het feit, dat in Friesland nog lang — hier 
en daar tot op heden — de burenplicht is gehandhaafd, kan er 
op wijzen, dat men vooral op het platteland de noodzaak heeft 

21 Men zou beter kunnen spreken van gemoedelijkheid, 
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gevoeld de offisiële regeling (maar nu zonder sankties van boven 
af) voort te zetten en op die manier dus weer als vanouds de 
diensten bij onderlinge afspraak te laten fungeren. Dat geldt 
dan voor die gemeenten, waar tot 1852 ook een offisiële regeling 
heeft bestaan. Waar dit niet het geval was, is men eenvoudig 
als van ouds doorgegaan, al schijnt op verschillende plaatsen wel 
degelijk de noodzaak te zijn gevoeld de onderlinge afspraken 
(die bovendien van tijd tot tijd aan de veranderde omstandig
heden moesten worden aangepast) vast te leggen. Dat kon 
gebeuren in keurig gedrukte boekjes (zoals ons bijvoorbeeld uit 
Gorredijk — de eerste en de tweede buurt van de Langewal — en 
uit Irnsum — voor „de buurt Noordeinde", vastgesteld 5 mei 
1901 — bekend zijn), maar men kon het ook met eenvoudige 
schrijfboekjes doen. Het was een zodanig schriftuur uit de om
geving van Boyl, dat Prakke tot zijn naspeuringen bracht. Wij 
hebben er verschillende onder ogen gehad, maar nergens elders 
een zo fraaie formulering gevonden als in 1954 in het buurtboek 
van de z.g. Middelbuurt aan de vaart te Wijnjeterp (dat nog in 
1952 was gewijzigd). Daarvan luidde het eerste artikel namelijk: 
„Zo iemand de hulp nodig heeft op de buurt, 't zij bij ziekte, 
vervoer van zieken of sterfgeval, zo zullen zij de naasten bereid 
vinden deze hulp te verlenen". Hoewel wij hiermee dus buiten 
het tijdvak zijn gekomen, dat wij wilden behandelen, leek het ons 
toch verantwoord deze woorden te benutten als titel van dit 
opstel, waarbij wij er wel de aandacht op willen vestigen, dat 
het betreffende reglement niet ouder kan zijn dan omstreeks 
1750. In die tijd werd namelijk ter plaatse de Opsterlandse 
Kompagnonsvaart gegraven en pas daarna kon de bebouwing 
ontstaan, die aan de vaart en de aftakkende wijken een geheel 
nieuwe samenleving deed ontstaan. Dat in dergelijke „sateliet-
dorpen" (los en soms ver van het dorp gelegen) nog in de 18de 
of zelfs 19de eeuw de burenplicht in het leven werd geroepen, 
is een fraai bewijs voor de juistheid van Slicher van Baths 
opvatting, dat bij de nabuurschap meer de nadruk moet worden 
gelegd „op de band, welke het bij elkaar wonen in dorps- of 
gehuchtsvorm ( . . . ) schept". In zijn boek vindt men tussen de 
hier geplaatste haakjes onder meer de woorden „in Gelderland". 
Aan het einde van onze onderzoekingen mogen wij echter wel tot 
de slotsom komen, dat dit evenzeer voor Friesland gold. Maar 
wie zou een andere uitkomst hebben verwacht? 



VOORDEELSGOEDEREN IN FRIESLAND 

S. J. FOCKEMA ANDREAE 

De rechtshistoricus W. van Iterson heeft, jaren geleden reeds, 
een opstel gepubliceerd onder de titel: „Vorderlijk goed"; zo 
lang geleden, dat men het niet bekend mag veronderstellen. Maar 
die, vooral in het Nedersticht Utrecht gebruikelijke, term laat 
zich al dadelijk taalkundig verklaren. Het voor-deel kan op twee 
manieren worden uitgelegd. Het kan aanduiden: eensdeels een 
goed dat in een voordelige rechtspositie verkeert, dat degeen die 
daarbij betrokken is voordeel aanbrengt; — en anderdeels, een 
goed dat in geval van boedelscheiding vooruit aan een der parti
cipanten moet worden toegekend. De beide betekenissen kunnen 
uiteraard heel goed samengaan en elkaar ondersteunen. 

Die vorderlijke goederen kon Van Iterson in het gefeodaliseerde 
Sticht in allerlei gedaanten aanwijzen. Leengoederen vormden 
wel de grootste en voornaamste categorie. Maar tijns- en erf
pachtsgoederen en dergelijke kunnen zich ook doen gelden. In 
al zulke gevallen betreft het goederen die (doorgaans) onsplits-
baar zijn, die in hun geheel vererven op de oudste in de mans-
stam veelal, welke gerechtigde aan hen die met hem in gelijke 
graad staan dan doorgaans vergoeding (restoir) moet geven om 
hen aan hun erfdeel te laten komen (maar er zelf meestal toch 
bevoordeeld bij weg komt). Het voordeel heeft nog een andere 
kant: executie op het voordeelsgoed is veelal niet wel mogelijk, 
hiervoor is de tussenkomst van het aparte gerecht (leen-, hof-
of tinsgerecht) vereist en dit verleent die tussenkomst slechts ter 
zake van verbintenissen voor datzelfde gerecht verleden en 
geregistreerd. De naastgerechtigde kan dan ook naasten. 

Wat de maatschappelijke betekenis van die aparte rechtspositie 
betreft: Wijs heeft in zijn proefschrift over de Hollandse leen
kamer aannemelijk gemaakt, dat die betekenis tegen het jaar 1800 
aanmerkelijk gereduceerd is, maar in de overgangstijd der 16e 
eeuw groot was; deze indruk hebben wij bij de bestudering van 
de kastelen in Rijnland (de Rijnstreek bij Leiden, bedoelen we) 
ook gekregen. Dat hier de „voordeelsgoederen" een belangrijk 
hulpmiddel waren om de regerende stand ten plattenlande in zijn 
politiek en economisch beheersende positie gevestigd te houden, 
is voor de latere middeleeuwen zonder meer duidelijk. 

In Friesland zou zo iets theoretisch niet kunnen bestaan. Hier 
immers beleed men de gelijkheid. Maar, gelijk een zogezegde 
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waarnemer over een der grote machten van onze tijd heeft op
gemerkt: „all men are equal, but some are more equal than 
others". Men doet onze Friese voorvaderen geen onrecht indien 
men zulke gedachten of gevoelens ook bij hen veronderstelt. 
Gosses heeft, naar ons idee volkomen terecht, voor de positie van 
de Friese hoofdelingen een volstrekt feitelijke basis aangenomen, 
los van al wat men uit oude standsonderscheidingen had menen 
te kunnen afleiden. En hetzelfde ziet men gebeuren in het gebruik 
van onroerend goed als standsonderscheidingsmiddel: in het 
scheppen van voordeelsgoederen, tegen het eind van de middel
eeuwen en geheel los van oud-Friese rechtsverhoudingen. 

Deze scheppingen konden zich uiteraard niet van de feodale 
rechtsvormen bedienen die Van Iterson voor het Sticht Utrecht 
beschreef. Eigenlijke lenen kende Friesland praktisch niet; het 
was er trots op deze niet te kennen; en de beide uitzonderingen 
(een in Het Bildt en een in Kollumerland), beide op nieuw-
aangewonnen land betrekking hebbende, zijn uitzonderingen die 
de regel bevestigen. Van hofhorige goederen, die plaag van andere 
gebieden waaromtrent b.v. Theodor Storm ons voor Holstein 
zulke treffende beelden heeft getekend, kon voor Friesland eerst 
recht geen sprake zijn; Slicher van Bath heeft ons geleerd, dat 
de vrijheidsstrijd van de Friezen en anderen, van de Stedingers 
b.v., vooral daarin bestond, dat zij de oplegging van het juk der 
„hoven" afwezen. Ook van tinsgoederen of wat dies meer is weet 
men in Friesland geen bewijzen bij te brengen — onder voor
behoud gezegd: misschien heeft iets dergelijks ergens wel bestaan, 
gezien het feit dat er toch veel tijnsplichtige complexen geweest 
moeten zijn (wij kennen slechts de rudimenten), maar van enige 
aparte positie die goederen, door eigen middelen gehandhaafd, 
is ons althans uit schriftelijke bewijzen niets bekend. 

Toch gaat het naar de voordeelsgoederen toe. Omstreeks het 
jaar 1600 kan men in rechte beweren, dat het Friese gewoonte
recht voordeelsgoederen meebrengt. Een gewoonterecht echter, 
door geschreven rechtshandelingen uitgedrukt en gehandhaafd; 
en wel door testamenten. 

Men weet, dat het oude recht in ons land geen beschikkingen 
bij testament kende, althans niet ten aanzien van onroerend goed; 
hiervoor moesten bij uitsluiting de regels van erfopvolging van 
het gewoonterecht gelden. Eén deel van ons land, de Veluwe, 
heeft zelfs de beschikking bij testament over onroerend goed tot 



64 

op de nieuwe tijd niet erkend (al wist men ook daar deze regel 
te ontduiken). 

Friesland leerde tegen het eind van de middeleeuwen de testa
menten wèl kennen, door invloed van de „geleerde" rechten, het 
Pauselijke en het Keizerlijke. Aanvankelijk slechts van beperkte 
betekenis, gingen de testamenten meer en meer het gehele ver
mogen van de erflaters betreffen. In Sipma's Oudfriesche Oorkon
den vindt men de testamenten die ons van de vijftiende eeuw en 
van het begin der zestiende euew bewaard zijn. Uitsluitend erf
laters van zekere positie en zeker fortuin komen hier aan het 
woord. 

Bij hen blijkt dan de gewoonte — die kort na 1600 in een 
„turbe" zal worden vastgelegd —, dàt deel van het vermogen dat 
het eigenlijke kernbezit der familie uitmaakt, de state die de 
naam van de familie voert, van mannen op mannen te doen over
gaan: aan zoons met uitsluiting van dochters, aan dochterszoons 
met uitsluiting van eigen dochters, zelfs aan broeders- of zusters-
zoons met uitsluiting van dochters, waarbij dan die dochters uit 
andere goederen of door uitkeringen aan enige vergoeding moeten 
worden geholpen. Ten aanzien b.v. van zusterszoons wordt dan 
wel het beding gesteld, dat zij de naam van de erflater (in wezen 
dus de naam van hun moeder) zullen aannemen en voeren, tot 
misleiding van latere genealogen. Nog verder gaan de bedingen, 
waar óók wordt vastgelegd met wie de jongeman zal trouwen, 
indien hij het voordeel van de making wil genieten. En voor de 
eerst-begunstigde, die geen zoons of geen volwassen zoons zou 
achterlaten bij zijn overlijden, wordt een subsidiaire begunstigde 
aangewezen. „De hand uit het graf" vervolgt de begunstigde erf
genaam tot in het verre geslacht, ook door het beding, dat het 
erfgoed onverminderd bewaard moet worden, niet verkocht of 
anderszins vervreemd mag worden, dat het herenhuis in stand 
gehouden èn door de gerechtigde bewoond moet worden. 

De uitdrukking voor dit alles vonden de erflaters of liever hun 
adviseurs in de fideicommissen van het Romeinse recht. Het 
woord fideicommis komt in de testamenten (althans in de oudere) 
zozeer niet voor; leest men er een geleerd woord, dan is het veel
eer „praelegaat"; het begrip echter en zijn rechtsinhoud is recht
streeks aan het Corpus Juris Civilis ontleend en de regels daar
van worden gevolgd en door de rechtspraak toegepast. 

De schrijvers, die met zo'n nadruk hebben verzekerd dat Fries
land geen leenrecht kende en dat dit een van de voorrechten van 
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de Friese samenleving zou zijn geweest, hebben verzuimd erbij 
te zeggen, dat door de ruime werking van het stelsel der 
fideicommissen de maatschappelijke werking van het leenstelsel 
evenzeer bereikt werd. Ook hier waren de kernvermogens der 
aanzienlijken door een aparte status aan het gewone rechtsver
keer en aan de vrije rechtsovergang onttrokken, door regels, niet 
minder klemmend dan die van het leenrecht. Ook in Friesland 
bestond het streven, aan deze status-symbolen, de Staten, een 
onvervreemdbaar statuut te geven als basis voor de positie van 
de opeenvolgende bewoners, die zich hierdoor in staat zagen ge
steld in het streek- en het landsbestuur invloedrijk te kunnen zijn. 
De hoofdelingen, die tot in de zestiende eeuw steeds met de 
priesters en de „gemeente" voor de dorpen en de delen optreden 
en de desbetreffende akten medebezegelen, zijn de bewoners der 
Staten. Later zijn zij de edelen, die tot het grietmanschap en tot 
de eerste plaats in de landsvertegenwoordiging zijn bevoorrecht. 

Maar, zal men zeggen, er is toch een kenmerkend verschil tus
sen het leen en het fideicommissaire goed, het praelegaat. Een 
leenverhouding kan niet eenzijdig geschapen worden; hiervoor is 
de medewerking van de leenheer resp. van zijn leenkamer nodig 
en deze handeling is dan ook aldra aan het gerecht ter plaatse 
en dus aan de openbaarheid bekend. Het fideicommis daaren
tegen kan gevestigd worden bij een private rechtshandeling, die, 
hoezeer de medewerking van getuigen vereisende, lang geheim 
kan blijven. Deze geheimhouding werd dan ook als een bezwaar 
in het rechtsverkeer ondervonden, als een gevaar in het rechts
verkeer, omdat, zoals b.v. De Blécourt opmerkt, de bezitter van 
een fideicommissair goed credietwaardiger kon schijnen dan hij 
was. Men moet zich in dit opzicht de gevolgen van de onver
vreemdbaarheid eens indenken. 

De Bourgondisch-Oostenrijkse regering had dan ook in de 
Nederlanden de registratie voorgeschreven van de testamenten 
waarbij fideicommissen zouden worden in het leven geroepen. Dit 
voorschrift is echter, zoals men wederom bij De Blécourt kan 
lezen, over het algemeen niet nageleefd. Men vond, schijnt het 
de nadelen van zo'n publikatie van familierechtelijke bescheiden 
groter dan de voordelen die daaruit voor derden-belanghebben
den zouden kunnen voortkomen. Te eer kon men tot die mening 
overhellen, daar toch in de patrimoniële, gefeodaliseerde gewes
ten de fideicommissen niet licht de grote, bevoorrechte, goederen 
konden betreffen: deze immers waren allicht leengoederen en als 
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zodanig in hun rechtstoestand aan ieder bekend. Men zou geneigd 
zijn het voorbeeld van Engeland in te roepen, waar door de 
„entails" en andere rechtsmiddelen de grote agrarische fortuinen, 
in handen van de bevoorrechte adel, niet slechts gevormd maar 
ook tot de nieuwe tijd in stand gehouden zijn. 

In Friesland evenwel heeft de publikatie van de fideicommissen 
wèl plaats gehad, namelijk ingevolge het plakkaat van het jaar 
1654, dat vervolgens in titel XIX van het eerste boek van de 
Landsordonnantie is opgenomen. Het voorschrift kreeg terug
werkende kracht, want ieder die zich voortaan te zijnen voordele 
op het bestaan van een fideicommis wilde beroepen zou hebben 
te zorgen, dat de titel ervan binnen bekwame tijd bij het Hof zou 
zijn geregistreerd in registers die voor een ieder zouden open
staan en waaruit belanghebbenden kopieën zouden kunnen lich
ten. Die registers zijn in het archief van het Hof (Rijksarchief in 
Friesland) bewaard en wel in twee seriën, hierin onderscheiden 
of er al dan niet enig verschil deswege had plaats gehad. Op deze 
seriën is door de opeenvolgende griffiers één index gehouden, 
een deel dat aan twee kanten beschreven is naar het bovenge
noemde onderscheid der seriën. De hedendaagse onderzoekers 
hebben daarenboven deze seriën van nieuwe, betere „ingangen" 
voorzien met het oog op hun gewijzigde (genealogische en andere) 
behoeften. Waarop het echter ons hier aankomt is het feit, dat 
men uit deze registers praktisch alle „edele staten" in Friesland 
kan leren kennen, mèt, in vele gevallen, hun stichters, of althans 
die erflaters wier fortuin groot genoeg was en wier positie zodanig 
was dat zij hiertoe konden overgaan. 

Zoals de adel in Friesland onder de Republiek nauwkeurig 
gelimiteerd was, zo waren nu ook de edele staten, de ridder-
matige goederen kan men zeggen, gedefinieerd en in hun uit
zonderlijke rechtstoestand bepaald. Zelfs werd er in de nadagen 
van het tijdperk nog iets aan toegevoegd door het jachtvoorrecht. 
De jachtwetgeving van na het jaar 1748 verbiedt het jagen binnen 
zekere afstand van de edele staten door anderen dan de eigenaars 
daarvan; die staten worden omschreven en men vindt ze op lijsten 
vermeld. 

Welk verschil is er nu tussen deze Friese edele staten en de 
ridderhofsteden van andere gewesten? Verschillen in benamingen 
en bizonderheden, niet in wezen. 

In Drenthe en Overijssel waren de havezaten, die een kwalifi
catie voor een zetel in de landdag konden opleveren, nauwkeurig 
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geregistreerd. Al deze havezaten waren leengoederen. Het effekt 
van de registratie werd in Drenthe verzacht door de mogelijkheid 
van verlegging van het recht en in Overijssel bovendien door 
oogluikend toegelaten schijnhandelingen — J. D. van der Capel-
len's geschiedenis met de Breedenhorst kan het getuigen. 

In Oostfriesland had de ten einde toe gevoerde ontwikkeling 
van het hoofdelingenwezen geleid tot leenroerige heerlijkheden 
en tot echte majoraatsgoederen, afschaduwing van de toestanden 
in Duitse vorstendommen verder landinwaarts. 

Van de borgen in de Groninger Ommelanden staat ons het 
sympatieke beeld voor ogen door Jhr. Mr. J. A. Feith getekend. 
Over de maatschappelijke betekenis van deze edele huizen laat 
de auteur ons niet in twijfel; over de rechtsmiddelen daartoe 
aangewend zegt hij weinig. Misschien zullen de herzieners van 
zijn werk ons meer Ieren. 

In Westfriesland daarentegen, het Friese land door Graaf 
Floris V van Holland onderworpen vóór de tijd der hoofdelingen, 
heeft men noch adel, nóch edele staten gekend. Hier juist is het 
egalitaire beeld van de Friese samenleving voor ons het zuiverst 
gehandhaafd: een land waar de oude standonderscheidingen 
te loor zijn gegaan en waar de nieuwe onderscheidingen niet zijn 
opgekomen. Der Keerlen God begreep zijn mensen in dit opzicht. 
Onder de latere Gravenhuizen zal meermalen gepoogd worden 
in Westfriesland heerlijkheden, lenen, kastelen en edelen te intro
duceren, maar er komt eigenlijk niets van terecht; geen ander 
kasteel dan dat van Schagen bereikt het nageslacht — maar 
Schagen, reeds vroeger onder Hollandse invloedssfeer, is geen 
echt Westfriesland. Medemblik telt als grafelijke burcht, lands-
vesting, natuurlijk niet mee. 

Merkwaardig is het met welk een hardnekkigheid de schrijvers 
over Friesland aan Westfriesland voorbijzien. In het debat tussen 
Gosses en Heek over de vraag of men de hoofdelingen al dan 
niet als een in de latere middeleeuwen nieuw opgekomen stand 
of groep zou hebben te beschouwen, had Westfriesland naar het 
ons voorkomt een beslissend argument vóór de voorstelling van 
Gosses kunnen opleveren. 

* * + 

Het oude is voorbijgegaan en ziet, alles is nieuw geworden. 
De verdwijning op grote schaal van de edele staten uit Friesland 
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heeft deels dezelfde oorzaak als de afbraak van vele havezaten 
en ridderhofsteden elders: de maatschappelijke kwalificatie, aan 
zo'n huis met toebehoren verbonden, was vervallen, de afzon
derlijke rechtstoestand, het „voordeel", was verdwenen. Gelijk
heid en verhandelbaarheid van alle onroerende goederen was niet 
minder een programpunt van de Verlichting als de gelijkheid van 
alle personen voor de wet. Reeds de benaming van voordeels
goederen riep om gelijkmaking. 

In Friesland hebben de volksrepresentanten zich wel met het 
onderwerp der fideicommissen bezig gehouden. Zij zagen, in hun 
meer aggressieve periode, niet op tegen ingrepen ook in burger
rechtelijke verhoudingen. Hebben zij niet bv. op eenmaal een 
eind weten te maken aan de pseudo-beklemmingen, als hoedanig 
de meeste kerk- en pastorieplaatsen waren uitgedaan? Maar op 
het stuk der fideicommissen aarzelden zij toch. Zij zagen zich 
verrast door de staatsgreep van 1798; de herziening van de wet
geving zou nu nationaal zijn en voor de Hollanders leek de 
afschaffing van de fideicommissen niet zo dringend. Het kwam 
er evenwel toch van, in het Wetboek Napoleon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland, en in art. 896 van de Code Civil. Dit laatste 
kent nog wel de majoraten verbonden aan de „dotations d'un 
titre hereditaire" krachtens de decreten van 1806, attributen 
waarmee Van Hogendorp ook de Nederlandse adel gelukkig had 
willen maken, maar dit ging er toch niet in bij de Hollanders 
die aan de Vecht, in Kennemerland en elders allang gewend 
waren aan „herenplaatsen" zonder enig voorrecht. Het Burgerlijk 
wetboek van 1838 zou in artikel 926 het artikel 896 van de Code 
herhalen zonder de reserve voor de majoraten. Dan eerst, als het 
vaststaat dat de voordeelsgoederen verdwenen zijn (aan een 
nieuwe wetgeving omtrent „Erbhöfe" kan nog niemand denken), 
dan pas meent de Gelderse edelman die het „voordeel van 
Liauckama" door erfenis verkregen had vrijheid te kunnen vinden 
het als een gewoon stuk goed te verkopen. Anderen waren hem 
al voorgegaan of zouden hem volgen. 

Eén bizonderheid nog van het Friese voordeels-recht hebben 
wij voor het laatst bewaard, om de gang van het verhaal niet 
te onderbreken. We bedoelen de omstandigheid, dat een fidei-
commis of voordeel in Friesland soms in het leven werd geroepen 
niet bij testament, maar bij akte onder de levenden: bij schenking 
of huwelijkscontract. In familie-archieven zoals het Rijksarchief 
in Friesland er bevat kan men ze tegenkomen. De schrijvers 
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vermelden de mogelijkheid hiervan ook, als gewoonterechtelijk 
toegelaten: maar zij vermelden het met zekere afschuw als zijnde 
een markante afwijking van het Romeinse recht. Deze afschuw 
zal het einde van deze praktijk, nog vóór het einde van het oud-
vaderlandse recht, hebben verhaast. 
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DE ZOGENAAMDE AFGODSBEELDJES VAN ST. MARIE TE UTRECHT 

H. HALBERTSMA 

Een der belangrijkste vertegenwoordigers van het gilde der 
16de-eeuwse geschiedschrijvers, wier verknochtheid aan de Friese 
stam uit iedere regel sprak, is wel Cornelius Kempius geweest. 
Omstreeks het jaar 1520 te Dokkum geboren en te Keulen tot 
„magister artium" bekwaamd, verbleef hij het grootste deel van 
zijn leven te Groningen en bracht het daar tot raadsman van bis
schop Knijff. Hij speelde bovendien een rol bij het verraad van 
Rennenberg in 1580 en haalde zich als ijverig dienaar des konings, 
inquisiteur en fiscaal procureur, de haat en minachting van vele 
uitgewekenen op de hals1. Evenals zijn landgenoot Joachim Hop
per het op hoger plan vanuit Madrid deed, meende Kempius van
uit Groningen de Friese belangen niettemin het beste te dienen 
door geheel Friesland onder het gezag van één vorst te brengen, 
dat orde en vrede waarborgde. 

Een jaar voor Kempius' dood verscheen in 1588 te Keulen het 
werk, dat als één lofzang op het oude Friesland klonk. Fries
land, dat thans zijn trouw aan het geloof der vaderen dreigde te 
verzaken en onvermijdelijk te gronde moest gaan, indien het in 
zijn afdwaling volhardde. Met welbehagen strengelt Kempius dan 
ook de lotgevallen van figuren als Willibrord, Bonifatius, Wille-
had en Liudger met de Friese historie dooreen en grijpt plaat
selijke overleveringen en gebruiken gretig aan, om op deze ge
schiedenissen in alle uitvoerigheid terug te komen2. 

Uiteraard was dit in de eerste plaats het geval in het hem zo 
dierbare Dokkum — „Doccomiensis Frisius" heet hij op het titel
blad van zijn kroniek —, waar hij ons door zijn mededelingen over 
de jaarlijkse bedevaarten en de Bonifatiusrelieken zozeer heeft 
verplicht3. 

1 De te Emden verblijf houdende banneling Abel Eppens uit Eekwerd in Fivelgo noemt 
Kempius „een smydts soen, in vole wateren gevysschet", „konincklick fiscus", „con
fiscatie drivende . . . . over alle uthgewekene guederen als rebelligen des konicks", er 
behagen in scheppende „to ondersoecken, wel des Roemschen Catollische religie wolde 
sijn und wel die Reformierde begeerde". Vgl. Abel Eppens tho Equart, Ver Vresen 
chronicon; ed. J. A. Feith en H. Brugmans, Amsterdam 1911, I, p. 306, 557; II, 
p . 134, 621 . 
Over de figuur van Kempius, zie tevens E. H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschied
schrijving; Groningen 1952, p. 13, 97 -99 . 
2 C. Kempius, De origine, situ, qualitate et quantitate Frisiae, et rebus a Frisiis olim 
praeclare gestis, libri tres; Coloniae Agrippinae 1588. 
3 H. Halbertsma, Bonifatius' levenseinde in het licht der opgravingen; Berichten R.O.B., 
X-XI, 1960-1961, p. 395-444. 
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De Groninger Ommelanden wekten echter niet minder zijn 
verbeelding op, getuige onder meer de aandacht, door hem aan 
de te Bedum vereerde martelaren Walfried en Radfried besteed. 
Het is voorts de abdij te Rottum in Fivelgo welke Kempius het 
verhaal in de pen gaf waarmede wij ons thans willen bezighou
den. 

Sprekende over de kerstening van de Groninger Ommelanden 
en het aandeel, dat Liudger daarin genomen had, vertelt Kempius 
ons dat de bevolking van dit gebied tot dusverre bronzen, dan 
wel koperen beelden placht te aanbidden. Deze stonden in grote 
tempels opgesteld, aan de bouw waarvan kosten noch moeiten 
waren gespaard. Overblijfselen van zulk een tempel, zo verzekert 
hij ons, kon men nog altijd in het klooster der Benedictijnen te 
Rottum in Fivelgo vinden, waar eertijds over de ganse breedte 
van het dak de bronzen beelden prijkten, door de offerende Frie
zen aan hun afgoden opgedragen. Naar de overlevering wilde 
zouden er daar wel honderd idolen hebben gestaan welke de 
ongelukkige heidenen, met blindheid geslagen, om raad of hulp 
smeekten en uit welker monden door duivelse machinaties orakel
taal weerklonk4: 

„Fuerunt enim illi antiqui Frisii idololatriae maxime dediti, et 
habuerunt magnifica atque amplissima delubra, multorumque 
deorum statuas atque idola ex aere et cupro confecta. Et adhuc 
hodie conspicitur in Monasterio Rottum, Abbatia ordinis B. Bene
dict!, delubrum quoddam antiquissimi operis, iam praepositurae 
templum, ubi ad omne testudinis latus, idola Frisonica ex aere 
immolabantur. Et in eo centum idolorum fuisse imagines, ab 
antiquorum relatione, potius quam approbatione sunt adducta, 
quas miseri illi rum infelici caesitate obruti adorabant, illis di-
cabant, ab illis et consilium et auxilium implorabant, decipiente 

4 O. c , III, 28, p. 314—315. De stichting van de Rottumer abdij moet ná het jaar 
1183 hebben plaatsgevonden, het stichtingsjaar van de nabij gelegen benedictijnenabdij 
Oldeklooster te Feldwerd bij Krewerd. Uit de Vita van de stichter, Hathebrand, valt 
namelijk op te maken dat er in gemeld jaar elders in Fivelgo, noch in Hunsego andere 
kloosters bestonden. Vgï. De S. Hathebrando Abbate en Confessore; Acta Sanctomm, 
VII, Antverpiae 1731, XXX Julii, p. 161 ss. 
Over de stichting van de St. Juliana-abdij te Rottum is niets bekend. Abt Emo maakt 
in het jaar 1234 gewag van een kluizenaar, die zich te Stitswerd aan of binnen de 
kerk had laten inmetselen doch voordien lekebroeder te Rottum was geweest. Wegens 
zijn opstandige taal tegen de bisschop van Munster en de Kruispredikers, die allerwege 
het volk zochten mee te krijgen tegen de wederspannige Stedingers aan de Wezermond, 
werd hij tot levenslange kerkerstraf te Rottum veroordeeld; vgl. Kronijken van Emo 
en Menko, ed. H. O. Feith en G. Acker Stratingh, Utrecht 1866, p. 127: „Qui post 
confessionem multarum blasfemiarum vix quod non combureretur evasit et in 
poenitentiam perpetuam in specu subterraneo peragendam abbati suo de Rottum 
redditus est, nam ibi olim conversus fuit". 
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diabolo, et per ora eorum ficitia loquente, et dante responsum 
populo insipienti, et pleno peccatis." 

Het onderhavige bouwwerk bezat twee torens, op de hoogste 
waarvan sommigen plachten te klimmen om het volk bijeen te 
roepen en tot offeren aan te sporen. Anderen deden hetzelfde 
op een naburige heuvel. Tot twee- of driemaal toe vernam men 
vervolgens de in het Fries geroepen kreet: „Kom tot het heilig
dom van Petrus en Paulus": 

„Et cum in delubro populum sacrificandi gratia convocare sole-
bant, in editissimam delubri turrim nonnulli, alii in eminentiorem 
quedam collem conscendebant, voce altissima aeris companae vi-
cem supplentes, inclamabant populum alternatis aut trinis vicibus 
sermone patrio, Kum tho tyarcka Pyre en Pou, id est, venite ad 
delubrum, venite ad delibrum Petre et Paule." 

Onderhoudend, maar toch weinig geloofwaardig geschrijf, om
dat Petrus en Paulus moeilijk iets met een heidense tempel uit
staande gehad kunnen hebben. Afgezien daarvan bezat het 
klooster St. Juliana tot schutspatrones. Niettemin, de zeer oude, 
en blijkbaar met twee torens versierde kerk sprak tot de ver
beelding en liet niet na indruk te maken op Cornelius, die Rottum 
ongetwijfeld heeft bezocht5. 

Al voortkoutende beschrijft hij de onderhavige, bronzen af
godenbeeldjes die gehelmd, gewapend en gevleugeld waren doch 
verder naakt: „Haec idola pectoribus pinguebantur armatis, ga-
leam in capite gestantia, brachiis et pedibus nudis, in dorso alias 
habebant, quibus per aera volitasse fabulabantur". In het vervolg 
van zijn uiteenzettingen laat hij intussen doorschemeren dat hij 
de inspiratie tot het betoog niet te Rottum opdeed doch te 
Utrecht! Het waren, aldus Kempius, in het bijzonder Medea en 
Fosete geweest, die door de Friezen plachten te worden vereerd 
— Medemblik en Helgoland ontleenden er hun naam aan —, 
terwijl daarnaast „Freda" en „Woeda" verering vonden: Freia 
en Wodan, wier beeldjes, ten getale van drie, tot een eeuwig
durend getuigenis in de sacristie van St. Marie te Utrecht werden 

5 Het weinige dat er van kloosterkerk, pandhof, abtshuis en verdere gebouwen in 1889 
nog restte werd in vermeld jaar afgebroken. Belangwekkende beschrijvingen van de 
abdij en het bijbehorende, omgrachte terrein gaven J. G. Rijkens, Verhandeling en 
plaatsbeschrijving van Stitswerd, Suidwende, Rottum en Bethlehem; Almanak ter be
vordering van kennis en goeden smaak voor het jaar 1837, uitgegeven door het 
Departement Leens der Mij tot Nut van 't Algemeen, X, 1837, p. 22 ss., alsmede 
D. E. Zuidhof, Geschiedenis van het oude dorp Rottum; Uithuizen 1857, p. 152 ss. 
Mogelijk is de „eminentior collis" de molenberg geweest, waarvan de overblijfselen aan 
de oostzijde van het kloosterterrein vallen op te merken. 
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bewaard en welke hij zelf in handen had mogen nemen. Waren 
deze beeldjes uit Rottum naar Utrecht overgebracht zo had 
Kempius zulks stellig niet verzwegen: „Praeterea Fredam et 
Woedam incredibili veneratione prosecuti diem Veneris, in cuius 
honorem aeternae commemorationi consecrabant, et pro Deo 
colebant, in dextera manu sagittam, et in sinistra acervum 
frumenti preferentem per quam a fame praeservari, frugibusque 
et omnium bonorum affluentia se beari credebant. Sunt qui dicant 
hanc Martis imaginem fuisse, cuius patrocinio utebantur in 
praeliis. Haec omnia Idola (baptismate assumpto) à Carolo Magno 
subversa sunt, et in hunc diem ad perpetuam rei gestae memoriam 
Traiecti in archivis Collegii D. Mariae virginis, tria adhuc 
reservantur et visuntur Frisiorum idola, quae ego meis oculis 
vidi, et in manibus habui." 

De beschrijving, door Kempius van de „idola" gegeven, moge 
sterk zijn gekleurd door de verklaring, welke hij daarbij wenste 
te verstrekken, zij stelt ons niettemin in staat deze beeldjes aan 
te wijzen onder de voorwerpen, welke er van de kerkschatten 
eertijds in de Mariakerk aanwezig, bewaard bleven. Het geldt 
namelijk de „duo ydola erea", hangende „ante chorum sub 
ymagine Crucifixi", gelijk een inventaris uit het jaar 1525 ver
meldt en waar zij tot aan het jaar 1579, blijkens een tweede 
inventaris, te zien bleven6. Aernout van Buchell vestigde er in 
het jaar 1592 wederom de aandacht op, doch toen waren de 
beide beeldjes inmiddels reeds uit de kerk verwijderd en elders 
opgeborgen. Evenals Kempius maakt Buchelius van drie beeldjes 
gewag, in tegenstelling met de beide inventarislijsten doch het 
is zeer de vraag of deze schrijvers inderdaad drie beeldjes onder 
ogen hebben gehad. Buchelius wekt bovendien de schijn dat hij 
Kempius zonder meer naschrijft, zonder zich van de juistheid te 
hebben overtuigd7: 

„Fuere et tria idolorum simulacra antiquitus conservata, Cor-
nelius Kempius Frisonica esse vult. Frisii vero colebant Fosetam, 
Fredam et Woedam, hique praecipui ipsorum dii." 

Fenacolius Batavus schrijft op zijn beurt in het jaar 1645 over 
de Utrechtse beeldjes doch hij kent er maar twee, welke ter sprake 

6 G. Brom, Middeleeuwsche kerksieraden; Archief Gesch. Aartsbisdom Utrecht, XXVI, 
1900, p. 292, 303. 
7 Aernout van Buchell, Traiecti Batavorum Descriptie-, ed. S. Muller F.zn; Bijdr. en 
Meded. Hist. Gen. Utrecht, XXVII, 1906, p. 187. 
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komen wanneer hij in zijn commentaar op Tacitus' Germania 
over de „huys-Goden" uitweidt8: 

„Dit waren Goden, die elk in 't bysonder in sijn huys hadde, 
dese wierden aangebeden om aFerley huyselijke saken, en om 
de huysen en huysghesinnen te beschermen voor alle onheyl, en 
werden groote eerbiedinghe bewesen. 

Tot Uytrecht in St Maryen kerk, worden 'er twee bewaart, die 
elk ontrent soo groot zijn als een kloeke mans vuyst, zijn gantsch 
swart, en niet heel aardigh van maaksel, dat niet vreemt is, over-
midts de oude Duitschen zoo konstigh niet waren, dan in die tijdt 
de Romeynen: Dese souden sulke Huys-Goden geweest zijn, soo 
men seydt. 

Doch alhier ter plaatse meent Tacitus de sorge voor de haerd-
steden, keuken, leef-tocht of spijse, want dese huys-Goden wierden 
gemeenlijk bezijden de haert-steden gestelt in een nis of uytge-
houwen gat in de muyren, gelijk men in oude muyren van haerd-
steden noch wel sodanige uytgeholde plaatsen heeft, gemaakt 
zijnde om het een of het ander in te leggen, dese Goden wierden 
hier gestelt om den haerd te behoeden, met de kost die men daar 
bereyde." 

In 1650 maken de beeldjes zulk een indruk op de Noord-Friese 
predikant Heimreich, als deze Utrecht bezoekt, dat hij aan de 
hand van zijn herinnering het titelblad van zijn in 1668 gedrukte 
kroniek laat versieren met twee gegraveerde figuren, voorstellende 
„Weda" en „Fosta", waarbij de ontwerper was afgegaan op de 
beeldjes welke de predikant met eigen ogen had aanschouwd9: 

„Es sein aber besonders von den Fresen vornehmlich vier 
abgötter geehret und angebetet worden, welche Phoseta oder 
Fosta, Freda, Meda und Woeda geheissen. Unter denselben 
hatten Meda und Phoseta in der rechten hand einige pfeile, und 
in der lincken hand eine korngarbe; Freda und Woeda aber auf 
ihrer brust ein schild, auff dem haupt einen helm, an armen und 
beinen waren sie nacket, und hatten flügele auf den rücken; 
daraus zu schliessen, das jene beym feldbau, diese aber bey den 
vorgefallenen kriegen werden angebetet worden sein. Und habe 

s Beschryvinge van de gelegentheydt, zeden, en volkeren van Duitschlandt, soo ah die 
tvaren nu geleden omtrent 1550 iaar e t c , uyt het Latijn in Duytsch vertaalt door 
J. Fenacolius Batavus en door den selven met vele uytleggingen verrijkt; Amsterdam 
1645, p. 682-683 . 
9 Erneuerte Nordfresische Chronick, Varin die Beschreibung derer dem SchlesswigUchen 
Hertzogthum incorporirten Freschen Landschafften etc., durch M. Antonium Heimreich, 
Pastoren auf dem Mohre im Nordstrande; Schleswig 1668, 8, p. 49—50. 
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ich den 12. jun: A.165O. der Phostae und Woedae bildnussen 
neben einem grossen hom, dadurch man das volck beym götzen-
dienste zusammen geblasen, in S.Marien Kirche zu Utrecht selber 
gesehen." 

Heimreich veroorloofde zich bij het afbeelden wel zeer grote 
vrijheden en indien de beide beeldjes uit St. Marie niet bewaard 
gebleven waren zouden wij ons daarvan, alleen afgaande op 
Heimreichs uiteenzettingen, een volkomen onjuiste voorstelling 
hebben gemaakt. Wat hij verder nog beweert over de verering 
van de vier voornaamste Friese afgoden op met name genoemde 
plaatsen in Noord-Friesland kan men rustig als schomelijk opge
blazen fabeltjes beschouwen. 

Niettemin, Heimreichs verhalen werden in brede kringen voor 
waarheid versleten en zo liet Trogillus Arnkiel zich in het jaar 
1691 verleiden de onbeholpen prentjes uit Heimreichs kroniek 
over te tekenen en deze te pas te brengen in een verhandeling 
over de afgodendienst der Kimbren10. Hiermede waren de 
grondslagen gelegd voor een taai voortlevende mystificatie, waar
van de onzinnigheid nog in het jaar 1935 met klem moest worden 
aangetoond11. 

Een afwijkende lezing over de herkomst der beeldjes verneemt 
men in het jaar 1687 van de Engelsman Brown, die in het jaar 
1668 de Mariakerk had bezocht. Men had hem daarbij verteld 
dat beide voorwerpen door keizer Hendrik IV — tijdens wiens 
bewind de Mariakerk werd voltooid — aan het kapittel geschonken 
waren12: 

„ . . . two Idols, taken (in time of War) long since in Germany, 
and given to this place by the Emperor Henry the Fourth, are 
worth the seeing, not so much for their neatness, as their Anti-
quity and odd shape." 

Tot aan het jaar 1811 bleven de „dii lares" of „affgodekens" 

10 Cimbrische Heyden-Religion etc., Beschrieben von M. Trogiilo Arnkiel, Praeposito 
Holsatice; Hamburg 1691, p. 111-112. 
11 L. van Vuuren & G. A. Evers, De zgn. afgodsbeelden Fosta en Weda uü de Maria
kerk te Utrecht, Atlantis, de voorvaderen der Germanen en het Oera Lindaboek; Jaar
boekje Oud-Utrecht, 193S, p. 92 ss. Tevens Maandblad Oud-Utrecht, 30 mei 1936, 
p. 36 ss. 
12 Edw. Brown, A brief account of some traveîs in divers parts of Europe; London 
1687, p. 101. 
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in de kerk van St. Marie bewaard13. In gemeld jaar werden de 
Utrechtse kapittels op last van het Franse opperbestuur opge
heven en de voorwerpen van geschiedenis en kunst die deze 
instellingen toebehoorden, tot nader orde overgedragen aan het 
Departement van Ontvangsten14. In 1822 kwam de beschikking 
af deze antiquiteiten, voorzover nog aanwezig, te bestemmen 
voor het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden, dat naderhand 
zou opgaan in het Rijksmuseum te Amsterdam. De bij deze 
gelegenheid opgestelde inventaris vermeldt ook onze beide 
beeldjes: „Twee metale heidensche afgoden"15. 

Tot aan het einde van de 19de eeuw heeft men aan de geijkte 
verklaring niet getornd, totdat Muller er in zijn bekende studie 
over de Utrechtse Mariakerk een geheel nieuw licht over deed 
schijnen16. In de catalogus der beeldhouwwerken van het Rijks
museum, door Pit in 1915 verzorgd, wordt de veronderstelling 
uitgesproken, dat de beide, 19 cm hoge beeldjes, twee fragmenten 
van een bronzen kerkluchter waren, in welke richting de ver
klaring ook thans nog wordt gezocht17. Wij zouden zelfs nog 

13 Nachgelassene Schriften B. G. Niebur's nichtphïlogischen Inhàlts, ed. M. Niebuhr; 
Hamburg 1842, Circularbriefe aus Holland von 1808, 8, d.d. 17 april, p. 63 ss., in 
het bijz. p. 67—68: „In Utrecht ist noch eine uralte Kirche, welche Kayser Heinrich IV, 
also am Ende des elften Jahrhunderts, zur Sühne seiner Sünden erbaut, und der heiligen 
Jungfrau geweiht, und zu einem Kapitel dotirt hat. Diese ist ziemlich unverändert 
erhalten. 
. . . . Unsre Führerin war eine reformirte Alte, aber der Geist des alten Stifts ruhte 
so auf ihr, dass sie, was dieses betrifft, vollkommen katholisch glaubte. Sie zeigte uns 
das Schwerd Petri, und den Stab womit Büeam seine Eselin schlug: dieser ist Fischbein. 
Ein Paar unförmliche metalîne Götzen waren wohl friesisch und nicht römisch." 
Vgl. tevens L. E. Bosch, Het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, voorheen de 
Mariekerk; Utr. Volks-Almanak voor 1844, p. 65 ss., in het bijz. p. 68: „Ik zeide, dat 
er vele merkwaardigheden in de Mariekerk te zien waren. Ik bezigtigde dezelve het 
laatst den 5den Aug. 1811, toen juist al de voorwerpen door de Fransche overheerschers 
genommerd en opgeschreven waren, ten einde naar Parijs te worden vervoerd." 
Tevens p. 72: „In eene bovenzaal vertoonde men ons: 1 °. Twee Heidensche afgods
beeldjes of huisgoden (Dii Lares) van metaal" etc. 
i* Th. H. Lunsingh Scheurleer, Het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden en zijn 
betekenis voor het Fiijksmuseum; Oudheidkundig Jaarboek, XII, 1943, p. 61—63. 
15 Afgedrukt door W. J. A. Visser, Archief Gesch. Aartsbisdom Utrecht, LVIII, 1934, 
p. 207-209 . 
16 S. Muller Fzn, Utrecht's Mariekerk; Oud-Holland, XX, 1902, p. 193 ss.s in het 
bijzonder p. 203. 
17 Catalogus Beeldhouwwerken Rijksmuseum, 2de druk 1915, no. 7. 
Dr. R. van Luttervelt te Amsterdam maakte ons opmerkzaam op de bronzen ,,pigna" 
in het voorportaal der Munsterkerk te Aken, daterende uit de 11de eeuw en versierd 
met vier borstbeelden van stroomgoden, zijns inziens stijlverwant aan de beide Utrechtse 
figuren. Vgl. Die Kunstdenkmaler der Staat Aachen; I, Das Munster zu Aachen, 
Düsseldorf 1916, p. 139 ss. 
In dit verband kan bovendien worden gewezen op een bronzen figuurtje, 11 cm hoog 
en vóór 1877 te Sneek gevonden; vgl. Gids voor de bezoekers der Hist. Tentoonstelling 
van Friesland; Leeuwarden 1877, p. 46, beschreven als „Byzantijnsch krijgsman". Nadien 
raakte het voorwerp zoek, doch wij danken W. Pleyte een afbeelding, weergegeven in 
diens Nederlandsche Oudheden; I, Leiden 1877, p. 80; II, Plaat XXVII, no. 7. 
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verder willen gaan en de mededeling van Brown, die de beeldjes 
een geschenk van keizer Hendrik IV noemde, geenszins van 
waarheid ontbloot achten. Op een der zo fraaie schilderijen, 
welke Pieter Saenredam van de in 1844 tenslotte geheel gesloopte 
kapittelkerk maakte, is namelijk in alle uitvoerigheid het opschrift 
weergegeven, dat eenmaal tegen de oostelijke vlakken van de 
beide westelijke vieringpijlers, op de scheiding van middenschip 
en dwarspand derhalve, was geschilderd18. De in het Latijn 
gestelde tekst laat ons weten dat de betrekkingen tussen keizer 
Hendrik IV en bisschop Koenraad van Utrecht zo nauw waren — 
„nutricus olim principis et duris semper comes acer in armis" — 
dat de bisschop zich bij de bouw van de nieuwe kerk bij voorbaat 
van 's keizers stoffelijke steun verzekerd wist: „adiutus donis et 
multo Caesaris auro". 

Er is dus alle aanleiding, dunkt ons, de vraag te stellen of de 
beide „ydola", mede gezien in het licht van Browns mededelingen, 
geen onderdeel kunnen hebben uitgemaakt van een bronzen 
luchter dan wel monumentale sierkroon, tevens keizerlijk hoog
heidsteken, door Hendrik IV ter gelegenheid van de kerkwijding 
in het jaar 1099 geschonken. Zulks temeer, aangezien de datering 
der beide beeldjes zich zeer wel met een dergelijke voorstelling 
laten rijmen. 

Blijft de vraag, hoe ooit het verband tussen de fragmenten van 
het naderhand blijkbaar vernielde keizerlijke geschenk en de 
heidense Friezen kan zijn gelegd. Natuurlijk, men wist hoe Karel 
Martel bij zijn inval van het jaar 743 de „fana" in het land der 
Friezen aan weerszijden van de Boorne had verwoest en met 
grote buit beladen was teruggekeerd19. Tevens had men in de 
Vita Liudgeri kunnen lezen hoe bisschop Alberik, kort na diens 
ambtsaanvaarding in het jaar 775, Liudger uit Utrecht naar de 
Friese uithoeken van zijn bisdom had gezonden met de opdracht 

IS Cataïogue Raisonné van de werken van Pieter Jansz. Saenredam; 2de druk, Utrecht 
1961, p. 205 ss., in het bijzonder p. 219 ss.; plaat 159 en 160. 
De tekst van de muuropschriften vindt men, aan de hand van Saenredam's schilderij, 
tevens afgedrukt bij Muller, l .c , bijlage I, p. 207—208. Onafhankelijk daarvan en op 
eigen aanschouwing berust de tekst, opgegeven door Buchelius, o.c, p. 187—189. 
19 Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastci continuationes, ed. Bruno Krusch; 
Mon. Germ. Hist., SS. Rerum Merov., II, Hannoverae 1888, p. 176 (17): „Itemque, 
quod superius praetermissimus, gentem dirissimam maritimam Frigionum nimis crudeliter 
rebellantem, praefatus princeps audacter navale evectione praeparat; certatim alto mare 
ingressus, navium copia adunata, Unistrachia et Austrachia insulas Frigionum penetravit, 
super Bordine fluvuo castra ponens, Bubonem gentiîem ducem illorum fraodolentum 
consiliarium interfecit, exercitum Frigionum prostravit, fana eorum idolatria contrivit 
atque conbussit igne; cum magna spolia et praeda victor reversus est in regnum 
Francorum." 
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de haarden van de nog altijd voortwoekerende afgodendienst met 
wortel en tak uit te roeien en daartoe de „fana deorum et varias 
culturas idolorum" zonder pardon op te ruimen. 

Onvervaard kweet Liudger zich van deze taak en keerde 
behouden in Utrecht terug, beladen met de schatten welke hij 
in de heidense heiligdommen had aangetroffen. Deze vervielen 
aan koning Karel doch Alberik mocht een derde deel voor zijn 
bisdom behouden20. 

Ieder kende tenslotte de wederwaardigheden van Willibrord, 
en na hem Liudger, op het heilige eiland „in confinio Fresonum 
et Daenorum", het huidige Helgoland, waar voor de afgod Fosite 
een tempel was opgericht welke door Liudger werd afgebroken 
en door een kerk vervangen21. 

Toch moet er een bijzondere aanleiding hebben bestaan, dat 
men op de gedachte kwam de brokstukken van 's keizers geschenk 
of wat het ook geweest moge zijn, de „ydola erea", zulk een 
mysterieuze herkomst toe te schrijven. Welnu, het tweede der 
beide pijleropschriften licht ons in over de moeilijkheden, welke 
zich weldra voordeden, nadat men in het jaar 1081 met de bouw 
van de Mariakerk was begonnen. De ondergrond van het kerk-
terrein bleek namelijk uit „lutum fluidum" te bestaan, slijkgrond 
derhalve, waarin de grondvesten wegzonken. Niemand wist raad 
en het werk stokte, totdat zich een „rudis Friso" aanmeldde, die 
een middel aan de hand wenste te doen, waardoor de bouw 
voortgang kon vinden. Hij bedong evenwel zulk een hoge belo
ning, dat de bisschop van zijn diensten vooralsnog geen gebruik 
veinsde te maken. In stede daarvan benaderde de bisschop op 

20 Vita Liudgeri, auctore Aïtfrido, ed. O. Diekamp; Die Vitae Sancti Liuâ^eri, Geschichts-
quelien des Bisthums Munster, IV, Munster 1881, I, 16, p. 20: „Post haec misit 
Albricus Liudgerum et cum eo alios servos Dei, ut distruerint fana deorum et varias 
culturas idolorum in gente Fresonum. At illi iussa completentes attulerunt thesaurum 
magnum ei, quem in delubris invenerant. Ex quo imperator Carolus duas partes acceperat, 
tertiam vero partem praecepit Albricum ad usus recipere suos." 
Bonifatius had bij zijn laatste twee zendingsreizen naar Friesland in de jaren 753 en 754 
al evenzeer aanleiding gevonden krachtdadig opruiming te houden onder de tastbare 
verschijningsvormen van het heidendom. Vgl. Vita Bonifatii, auctore Willibaldo, ed. 
Wilhelmus Levison; SS. Rer. Germ. in usum schol., Hannoverae et Lipsiae, 1905, p. 47: 
,,Per omnem igitirr Fresiam pergens, verbum Domini, paganico repulso ritu et erraneo 
gentilitatis more destructo, instanter praedicabat ecclesiasque, numine confracto dilubrorum, 
ingenti studio fabricavit." 
21 Vita Willibrordi, auctore Alcuino, ed. W. Levison; M. G. H., SS., XV, Hannoverae 
1887, 10, p. 124—125: „Et dum pius verbi Dei praedicator iter agebat, pervenit in 
confinio Fresonum et Daenorum ad quendam insulam, quae a quodam deo suo Fositae 
ab accolis terrae Fositesland appelabatur, quia in ea e.'usdem dei fana fuere constructa." 
Vita Liudgeri, auctore Aïtfrido, o.c, I, 22, p. 26: „Pervenientes autem ad eandem 
insulam destruxit eiusdem Fosetis fana quae illic fuerant constructa, et pro eis Christi 
fabricavit ecclesiam." 
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listige wijze de zoon van de Fries, en beloofde hem een vorstelijk 
geschenk, indien hij kans zou zien het geheim aan zijn vader te 
ontwringen en de bisschop tersluiks hierover in te lichten. Inder
daad slaagde de bisschop in zijn oogmerken en de kerk verrees 
in volle glorie zonder dat de bedrogen Fries er verder nog aan 
te pas behoefde te komen. Op de 14de april van het jaar 1099 
kon de nieuwe kerk worden gewijd, maar de plechtigheid had 
een droef einde: in razernij ontstoken doorstak de Fries bisschop 
Koenraad, onmiddelijk nadat hij de mis had opgedragen en 
aanstalten maakte de koortrap af te dalen: 

„Me sed irarum stimulis agitatus acerbis, 
Deceptumque dolo, tantus dolor urget, ut ipsum 
lam descendentem gradibus, missa celebrata, 
Pontificem ferro trux Friso necaret acuto. 
Eius in Aprili mortem dant festa Tiburti 
Anno millesimo nonagesimo quoque nono." 

Over het tijdstip, waarop de pijleropschriften werden aange
bracht, vallen slechts gissingen te maken. Aan de kanunnik Jan 
van Scorel wordt wel toegeschreven de afbeelding van een stier, 
geconterfeit boven een in sierlijke, laat-gothische minuskels 
gehouwen opschrift,, bekroond door het jaartal 1099 en aange
bracht tegen een der zandstenen zuiltrommels, welke de middelste 
der noordelijke pijlers in het middenschip uitmaakten. De tekst 
rept van moeilijkheden bij de fundering, welke door het gebruik 
van ossenhuiden konden worden ondervangen en kennelijk op 
de historie, in de andere opschriften vervat, betrekking hadden. 
Het verhaal van op ossenhuiden gebouwde kerken is trouwens 
aan menige andere kerk gehecht en doelt vermoedelijk op het 
afdekken en stuiten van wellen in de bouwputten22: 

22 Muller, p. 208; Buchelius, p. 186. Over de bevindingen bij het uitbreken der pijler
funderingen tijdens de afbraak van het middenschip gedurende de jaren 1813—1816, vgl. 
Bosch, o.c., p. 82 ss., in het bijz. p. 91 ss. Omdat er geen ossenhuiden werden aan
getroffen — de onderhavige pijler werd augustus 1815 afgebroken en men had er zich 
op gespitst — werd in een inmiddels al weer verdwenen muur voor de inmetseling van 
de beschreven zuilentrommels zorg gedragen, toegelicht met het volgende rijmpje: 

„Op ossenvel was ik gesticht, 
Zoo als de oudheid hier bericht, 
Maar toen men mij in deze tijde, 
De oude standplaats eens ontzeide, 
Toen stond ik op een grond van klei: 
Op geene wel, nog ossenhuiden, 
Zoo als het opschrift wil beduiden; 
En dus 't verhaal een fabel zij. 

Anno 1815. 
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„Accipe posteritas quod per tua secula narres: 
Taurinis cutibus fundo solidata columna est." 

Muller achtte geen termen aanwezig aan een historische kern 
in het verhaal te twijfelen. Melis Stoke kende het in ieder geval 
reeds, wat op een zekere populariteit wijst23: 

„In sinen tiden, als men seghet, 
— Dusent wast ons heren jaer 
Ende xcix, dats waer —, 
Was biscop Coenraet von Utrecht 
Vermort van enen Vrieschen knecht 
In sijn huis daghes na mistijt, 
Ende ontran wech sonder strijt, 
met groevene in onser vrouwen kerke, 
Die hi van harde sconen ghewerke 
Selve maken dede twaren 
Ende setter in provendenaren." 

In zoverre wijkt de hier gegeven schildering van die der 
pijleropschriften af, dat de moord niet in de kerk zou zijn 
geschied, doch in 's bisschops hof, kort na afloop van de kerk
dienst. Hiermede in overeenstemming blijken de veel uitvoeriger 
gestelde mededelingen, door Johannes van der Beke aan de dood 
van bisschop Koenraad gewijd in diens tussen 1341 en 1350 
voltooide kroniek. Met de pijleropschriften lopen zijn bewoor
dingen daarentegen slechts tot op een bepaald punt in de historie 
evenwijdig. Hij schrijft namelijk hoe bisschop Koenraad, „Henrici 
quarti Caesaris Nutritius", het voornemen opvatte „in occidua 
parte civitatis suae" een kapittelkerk te bouwen24. De bodem 
bleek ter plaatse evenwel zo „lutosus" te zijn „quod bases 
pilariorum stabilire non potuit". Vervolgens verschijnt onze Fries 
ten tonele, die hier de naam Pleberus draagt — „Friso, Pleberus 
nomie" —, „qui eandem Ecclesiam sub judicio mortis fundere 
promisit, verumtamen immoderatum inde salarium exegit". De 

23 Melis Stoke, Rijmkroniek; II, 94 -104 , ed. W. G. Brill, Utrecht 1885. 
Het onderhavige gedeelte van de kroniek werd kort na het jaar 1305 op schrift gesteld; 
vgl. J. Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de 
middeleeuwen, Haarlem 1932, p. 51 ss. 
24 Iohannes de Beka, Canonicus Ultraj'ectibus e t c , De Episcopis Vltraiectinis, ed. Arn, 
Buchelius; Ultraiecti 1643, p. 4 3 - 4 4 . 
Over de datering van dit werk, vgl. Romein, o.c , p. 82—86; tevens H. Bruch, 
Supplement, Haarlem 1956, p. 25—26. 
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bisschop wenst hierop niet in te gaan en ontfutselt tegen steek
penningen het geheim aan de zoon van de Fries, waarna de 
bouw voortgang kan vinden. 

De moord werd niet in de kerk gepleegd, aldus De Beke, maar 
in alle heimelijkheid in 's bisschops huis: 

„Demum anno Domini MXCIX, dum Episcopus Conradus post 
missarum solennia solus in domo recumberet, et privatas orationes 
cum devotione legeret, praefatus Friso, visa jam oportunitate, 
cultrum eduxit, et reverendum Pontificem instigante diabolo 
trucidavit." 

Over de aanleiding van de bouw der St. Mariakerk laat De 
Beke zich verder niet uit, doch de onbekende auteur van een 
kroniekje, gehecht aan een lijst der Utrechtse bisschoppen en 
kort na de verkiezing van bisschop Jan van Arkel in het jaar 
1342 voltooid weet daar meer over te vertellen25. De kerk ver
rees namelijk ten gevolge van een door keizer Hendrik IV geuite 
wens, aldus te boeten voor het feit dat zijn leger een andere kerk 
had verwoest tijdens de verovering van Milaan26: 

„Conradus construxit ecclesiam beate Marie Virginis juxta 
muros Trajectenses infra civitatem Trajectensem, ad instar cujus-
dam ecclesiae juxta muros civitatis Mediolanensis, per eundem 
Conradum destructe,, in honorem beate Marie ante dedicate." 

Dezelfde schrijver deelt ons bovendien mede, dat de moord in 
's bisschops hof geschiedde en dat de Friese moordenaar wist te 
ontsnappen, eer zijn snode daad werd opgemerkt: 

„Hic Conradus die Mercurii immediate post solempnitatem 
Paschalem sequente post missarum solempnia in aula episcopali 
per quendam Frisonem occulte interfectus fuit anno Domini 1099 
die Mercurii, ut predictum est. Iste tarnen Friso, qui latrocinium 
istud perpetravit, omnino evanuit et subterfugit." 

Uitvoeriger nog lichten ons de beide wandopschriften over het 
verband tussen de beide Mariakerken te Milaan en Utrecht in. 
Die te Milaan was zelfs uit marmer opgetrokken geweest en werd 
een prooi van de vlammen: „nee templo flamma Mariae Virginis 
abstinuit, candenti marmore structo". Ter delging van zijn schuld 
had de keizer nu bisschop Koenraad in staat gesteld te Utrecht 
een andere Mariakerk te laten verrijzen, waarbij een zo getrouw 
mogelijke nabootsing werd nagestreefd: 

25 Catalogus episcoporum Utrajectirwrum, ed. S. Muller Fz.; Drie Utrechtsche kroniekjes 
vóór Beka's tijd, Bijdr. en Meded. Hist. Gen., XI, 1888, p. 460 ss., in het bijz. p. 482 ss. 
26 C c , p. 492. 
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„Unde dolens, mentemque pio succensus amore, 
Instaurare novam venerandi nominis aedem 
Proposuit, quocunque solo solisve sub axe. 
Tune Traiectensis praesul, nutricius olim 
Principis et duris semper comes acer in armis, 
Nomine Conradus, tulit hoc a Caesare munus. 
Ut templum sublime loco fundaret in isto, 
Turribus excelsis constructuraque perenni, 
Adiutus donis et multo Caesaris auro, 
Quale vides firmis subnixum stare columnis, 
Fornice perpetuo fastigia summa tegente." 

Al vermeldt de „Origo fundati templi" zulks niet, men zal toch 
wel een Lombardisch bouwmeester hebben moeten ontbieden, om 
zulk een uit de toon vallend wonderwerk als de Utrechtse 
St. Mariakerk tot stand te kunnen brengen. Muller wees er reeds 
op, dat deze kapittelkerk de andere drie te Utrecht in grootte en 
monumentaliteit verre overtrof en afgezien daarvan opmerkelijke 
overeenkomst vertoonde met een nog bestaande basiliek te 
Milaan — de beroemde St. Ambrosiuskerk. 

De alleroudste bron over de moord op bisschop Koenraad 
lieten wij intussen nog buiten beschouwing — de Annales van 
St Marie. Sinds 1130 bijgehouden in het kapittel van St Marie, 
zijn deze annalen wat de voorafgaande mededelingen betreft 
ontleend aan de verloren gegane Domannalen, de „Annales 
Trajectenses deperditi"27. De summiere bewoordingen, aan de 
moord op bisschop Koenraad gewijd, vallen derhalve te begrijpen: 

„1099 — Cunradus episcopus interfectus est". 
De copiïst uit het kapittel van St Marie voegde er naderhand 

evenwel een sober gesteld bericht aan toe: 
„(interfectus est) a quodam plebeio cultello miserabiliter, eodem 
momento postquam missam cantaverat et ad domum vix venerat". 

Een bericht, dat in ieder geval de betrouwbaarheid der veel 
uitvoeriger gestelde beschrijvingen, in de hiervoor aangehaalde 
kronieken te vinden, niet al te zeer buiten kijf stelt28. De zin-

27 Annalen van het kapittel van St Marie te Utrecht, ed. S. Muller Fzn., o .c , p. 465 ss. 
Over samenstelling en datering van deze bron, vgl. Romein, o.c., p. 37—38; Bruch, 
o.c., p. 5—7. 
28 Idem, p. 475. Muller citeert ter plaatse het met gelijktijdige hand in rode inkt 
aangetekende doodsbericht in het martyrologium van St Marie: „XVIII Kal. Mai. — 
Anno dominia incarnacionis 1099 obiit Cuonradus episcopus memoria dignus, qui fecit 
ecclesiam nostram et constituit fratrum prebeidam." 
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snede „a quodam plebeio" heeft immers kennelijk ten grond
slag gelegen aan Van der Beke's bewering dat de moordenaar 
„Pleberus" heette. Als „Plebo van Dokkum" laat Van Lennep 
hem nog in zijn voorstelling van de moord optreden, gelijk ook 
latere omvormingen van het verhaal 's moordenaars zoon tot een 
onnozel kind maakten, „'t Wittebroodskind" geheten, omdat de 
vader het in zijn drift met een wittebrood zou hebben dood
geslagen — 't grafje wees men in het koor der St. Mariakerk nog 
aan, gekentekend door een zerk, gesierd met het afbeeldsel van 
een kind met gevouwen handen29 . 

Ernstiger staat het met de misvatting als zou Hendrik IV ooit 
Milaan hebben belegerd, veroverd en gebrandschat. Evers spreekt 
in zijn meergemelde geschrift de veronderstelling uit dat hier 
verwarring in het spel kan zijn geweest met Frederik Barbarossa, 
die op gespannen voet met Milaan stond en deze stad tot drie 
maal toe — in 1154, 1158 en 1162 — zijn macht moest doen 
gevoelen. Bij de laatste gelegenheid werd de burgerij uit de stad 
verjaagd en ontkwamen alleen de kerken, zij het van al hun 
kostbaarheden ontdaan, aan verwoesting. Het was ook bij deze 
laatste campagne dat de keizer door een Utrechts bisschop — 
Godfried van Rhenen (1156—1177) — gewapender hand werd bij
gestaan. 

Men is inderdaad geneigd aan te nemen dat twee geheel 
afzonderlijke historiën — de bouw van de St Marie en de ver
woesting van Milaan — op den duur vervaagden en tot één 
verhaal samensmolten ten gevolge van de overeenkomstige om
standigheid, dat er tussen keizer en bisschop zéér nauwe banden 
bestonden. De kortsluiting kwam tot stand, toen niemand meer 
een antwoord vermocht te geven op de vraag, hoe de Utrechtse 
St Marie ooit zulke uitgesproken Lombardische trekken had 

2 9 J. Van Lennep, Onze Voorouders; IV, Amsterdam 1842, De Friesche Bouwmeester, 
p. 93 ss., met Aanteekeningen, p. 127 ss. Vgl. bovendien Bosch, op. cit., p. 79 ss., 
alsmede G. A. Evers, Utrechtsche Overleveringen uit de Middeleeuwen; Utrecht 1941, 
p. 53 ss. Over de zogenaamde grafsteen van Plebo's zoon, wien de naam Plebardus 
werd toegedicht, vgl. De St. Maria Kerk; Tijdschr. voor Gesch., Oudheden, Merkwaardige 
Bijzonderheden en Statistiek van Utrecht, I, 1, 1835, p. 199 ss., in het bijz. p. 205-206, 
aantekening: „Wij hebben echter in een handschrift, getiteld: Grafzerken en Wapens 
der Kerken van Utrecht de afteekening eener zerk gevonden, van licht gele kleur, 
liggende bij het choor, vertoonende de beeldtenis van Plebardus zoon van den Vrieschen 
bouwmeester, dien men zegt door zijn'vader vermoord te zijn; hij is voorgesteld met 
gevouwen handen, in eene biddende houding." 
Aldaar tevens een verwijzing naar de reeds door Matthaeus in diens Batavia Sacra 
aangehangen opvatting dat de bisschopsmoord veeleer in verband zou staan met de 
tussen graaf Egbert van Brunswijk en bisschop Koenraad jaren lang gevoerde strijd 
om de grafelijke rechten in het Friesland tussen Vlie en Lauwers. 
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kunnen verkrijgen en men kan zelfs de vraag stellen, of het ook 
bisschop Godfried niet is geweest onder wiens bewind de Maria-
kerk een grondige herstelling onderging, nadat dit bouwwerk in 
1131 door brand was geteisterd en in 1133 door Floris de Zwarte 
tot een vesting misbruikt. Een restauratie, welke goeddeels de 
kerk het Lombardisch karakter verleend zou kunnen hebben, dat 
zij in haar aanvankelijke gedaante nog niet vertoonde. In ieder 
geval moet de kerk, in het bijzonder de voorgevel, in de tweede 
helft van de 12de eeuw een belangrijke wijziging hebben onder
gaan en kan zij er niet reeds ten tijde van bisschop Koenraad 
op dezelfde wijze hebben uitgezien als in latere eeuwen30. 

Hendrik IV is trouwens wel meer aan uitspraken of voorwerpen 
verbonden, de Mariakerk rechtstreeks dan wel zijdelings rakende, 
waarbij de waarheid in het gedrang kwam. Wij denken hierbij 
in de eerste plaats aan het falsum, gedateerd 29 oktober 1088, 
waarin bisschop Koenraad oude voorrechten van het Domkapittel 
ten aanzien van de verkiezing der proosten van St Paulus, 
St Pieter en St Jan bevestigt en deze mede van toepassing ver
klaart op St Marie, „per me noviter dotata et fundata", aldus 
opgemaakt „presentibus domino meo Henrico IIII imperatore" 
en andere belangrijke personagiën31. 

In de tweede plaats zij gewezen op de drie vermaarde „een-
hoornen" of narwal-tanden, welke sinds 1811 dezelfde lotgevallen 
doormaakten als de beide „afgodsbeeldjes" en thans in het Rijks
museum te Amsterdam te vinden zijn. In 1574 worden deze, tot 
kandelaars gefatsoeneerde voorwerpen omschreven als „ghe-
schoncken van den Keyser Henricus quartus, die oock de Kercke 
ghefondeert heeft". Althans twee daarvan werden in werkelijk
heid evenwel in het jaar 1095 of kort daarna door Wulfram, de 
abt van Prümm, aan zijn broeder Koenraad te Utrecht gezonden 
ter opluistering van de St Marie. Op zijn beurt had Wulfram 
beide curiosa ten geschenke ontvangen van St Hubertus, terwijl 

30 Aldus Jan Kalf op een voordracht, gehouden op 9 november 1929 voor de Kon. 
Akademie van Wetenschappen over de herkomst van de romaanse gevelbouw in Limburg. 
Een samenvatting in Maandblad Oud-Utrecht, 1930, p. 6. Vgl. bovendien Jos. Th. J. 
Cuypers, Afbeeldingen van oude bestaande gebouwen; uitg. Maatsch. tot bevordering 
der bouwkunst, afl. 31 , alsmede J. W. C. van Campen, Jan W eissenbruchs schilderij 
van de Mariakerk te Utrecht; Historia, 1944, p. 125 ss. 
31 Oorkondenboek van hef Sticht Utrecht; I, ed. S. Muller Fz. en A. C. Bouman, Utrecht 
1920-1924, no. 253, p. 226-228 , met literatuuropgave. 
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deze de tanden, met nog een derde exemplaar, uit het bezit van 
hertog Godfried met de Baard verkreeg32. 

Trachten wij de uitkomsten van onze onderzoekingen naar 
aard en herkomst der beide „afgodenbeeldjes" nog eens samen 
te vatten zo menen wij te mogen stellen dat twee geschiedenissen 
— de daadwerkelijke steun, door bisschop Koenraad van keizer 
Hendrik IV bij de bouw van de St. Mariakerk te Utrecht onder
vonden enerzijds, de moeilijkheden bij de fundering ondervonden 
anderzijds, uitlopende op de moord van bisschop Koenraad door 
een Fries in het jaar 1099, de volksverbeelding prikkelden en 
aanleiding vormden tot een reeks legenden. Deze legendevorming 
omwoekerde tenslotte ook twee fragmenten van een vermoedelijk 
door Hendrik IV geschonken, bronzen kroon waarvan de oor
spronkelijke bestemming niet meer werd begrepen totdat ook zij 
met het land van 's bisschops moordenaar in verband werden 
gebracht, om voortaan als „idola erea" tot onverdiende vermaard
heid te stijgen. 

Het antwoord op de vraag, wanneer deze titel aan de bronzen 
figuurtjes kan zijn gehecht, zijn wij schuldig moeten blijven. Het 
ommeschrift, dat het zilveren omhulsel van een andere, niet 
minder vermaarde Utrechtse reliek — de „hamer van St Maarten" 
— laat lezen en gewaagt van de „ydola", door deze hamer ver
jaagd, laat het vermoeden toe dat de Utrechtse clerezij in de 
14de eeuw reeds ten volle rijp was voor godsdiensthistorische 
gesprekken en vermeende tastbare herinneringen aan het Friese 
heidendom naar waarde wist te schatten. Met de St Maartens-
hamer had zij trouwens niet eens zulk een ongelukkige greep 
gedaan als met de beeldjes uit St Marie, doch hierover is het 
verkieslijker nog eens in een afzonderlijk opstel uit te weiden. 

32 M. van Vaernewijek, Die historie van België, diemen anders namen mach: den 
spieghel der Nederlantscher audtheyt; Gent 1574, Fol. 103 b . Over de Lotharingse 
herkomst van de narwaltanden, vgl. Chronieon sancti Huberti Andaginensis, ad annum 
1095; ed. G. H. Pertz, Mon. Germ. Hist., SS., VIII, Hannoverae 1848, p. 613-614. 
Over de verering en het gebruik der „eenhoorns", in het bijzonder die in de Mariakerk, 
vgl. Evers, o.c., p. 63 ss. 



HET BEELD VAN DE DOMINEE IN DE FRIESE LITTERATUUR 

J. J. KALMA 

Na de verschijning in een Prismapocketvertaling van Darrel 
Huffs boekje „How to lie with statistics" moet men zich des te 
meer in acht nemen voor getallen, maar ik waag het toch met 
een jaar cijfers, die m.i. niet liegen, te beginnen. Dr. A. S. Wad
man wijst er in zijn doorwrochte dissertatie over „H. G. van der 
Veen. Libbensgong fan in skoalmaster" (Drachten, 1955) op, dat 
van de 27 in de 19de eeuw naar voren tredende, Friese schrijvers 
15, d.i. 55 %, onderwijzer zijn geweest. Ik heb het register van 
de 2de druk van J. Piebenga's „Koarte skiednis fan de Fryske 
Skriftekennisse" (Drachten, 1957) nagegaan en kwam tot de ont
dekking, dat bij de 237 vermelden, die in aanmerking komen, 
slechts 19 dominees zijn geweest, d.i. 8 % x . 

Voor de insiders geven deze cijfers eigenlijk weinig nieuws. 
Zij zouden ook nog meer spreken, als wij over vergelijkbare tabel
len voor b.v. de Nederlandse litteratuur konden beschikken. In 
ieder geval hebben wij hier een aanduiding, dat onder de Friese 
schrijvers het aantal schoolmeesters — al of niet „on active ser
vice" — groot is, het aantal dominees daarentegen gering. Dit wil 
niet zeggen — wij komen daar nog op terug — dat er geen preken
de onderwijzers zijn. Ook zijn er, ondanks het grapje van Foeke 
Sjoerds, lerende dominees. Maar het is duidelijk, dat in dit opstel 
moeilijk over de predikant als actief Fries litterator gesproken 
kan worden. Daarvoor is er — vooral in de 19de eeuw — in tegen
stelling met Holland een te grote leegte. Een boekje als dat van 
dr. G. Brom, „De dominee in onze litteratuur" (Utrecht, ca. 1923) 
zou er voor Friesland heel anders uitzien. Een „domineeslittera
tuur" heeft hier nooit bestaan. 

En tweede opmerking, die ik vooraf moet maken, is deze: Na
tuurlijk zou een volledig overzicht van het domineesbeeld in de 
litteratuur gewenst zijn, maar dit vraagt niet minder dan een 
volledig doornemen van alles wat na 1600 in het Fries geschreven 
is. Ook zou het Latijnse en Hollandse werk moeten worden opge
nomen en even goed de litteratuur van Friezen, die buiten Fries
land geleefd en gewerkt hebben als van de mensen, die hier 
bleven. De tijdschriften en jaarboekjes zouden niet mogen worden 

1 Vgl. KI. Dykstra, Oersettingen yn it Frysk. Diss. A'dam 1962, p, 45: De skoalmasters 
geane as oersetters foarop, earst op in slim greate ofstân foîge fan de theologen! 
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overgeslagen en evenmin de stroom van toneelwerkjes, waarin de 
dominee paradeert. Memoires en dergelijke moesten ook worden 
geraadpleegd. Het is duidelijk, dat dit nauwelijks doenbaar is. 
Ik beschouw het hier gegevene als een terreinverkenning, waarop 
meer moet volgen, maar dat toch meer geeft dan een subjektieve 
indruk. 

Omdat er echter een Fries spreekwoord is: „Trije is skippers-
rjocht en ien foar de feint" maak ik ook nog een derde en heel 
kort een vierde opmerking. 

Het gaat hier over het beeld van de predikant in de Friese 
litteratuur. Het zal blijken, dat dit beeld soms niet zo vrolijk is. 
Ik heb geen behoefte, om met de ontwerpers veel te discussiëren 
en geef bij voorbaat toe, dat er ook zulke predikanten zijn ge
weest, als er in de litteratuur optreden. Dat neemt niet weg, dat 
wij steeds weer moeten bedenken, dat een beeld soms — of 
moet ik zeggen: vaak? — meer over de ontwerpers zegt dan van 
de afgebeelde2. Vooral als wij bespeuren, dat er nog al wat 
onderwijzers zich met de dominees hebben beziggehouden of ook 
lieden, die, evenals Ibsens jarl Skule, net niet koning — in dit 
geval dominee — zijn geworden, worden wij een beetje arg
wanend. „Dy't de waer lekket makket der gading oan." 

Tenslotte de laatste opmerking vooraf: Er leven in de Friese 
volksmond nog al wat gezegden over de dominee en zijn gezin. 
Het is de vraag, of deze spreekwijzen tot de litteratuur mogen 
worden gerekend en of ze helemaal Fries zijn, maar het geval 
van Gysbert Japiks, van wie bekend is, dat hij uitdrukkingen 
heeft, waarbij men twijfelt of hij deze zelf heeft gesmeed dan 
wel of hij ze ontdekt heeft in de volksmond, zal, waar Friesland 
een groot aantal volksschrijvers biedt, wel geen uitzondering zijn. 
In elk geval lijkt het mij om allerlei redenen goed de oorsprong, 
het eerste voorkomen van zulke uitdrukkingen zo veel mogelijk 
vast te leggen en ook te zoeken naar parallellen. 

De uitspraak is bekend: „Er gaat een dominee voorbij!" Er valt 
ergens in een gesprek stilte en, vooral als er een dominee in de 
kring is, grijpt men naar deze uitdrukking, ook, om de ban te 
breken. Het is duidelijk, hoe deze spreekwijze ontstaan is. De 

2 Een soortgelijke opmerking w.b. de Jood bij J. Melkman, Geliefde vijand. Het beeld 
van de Jood in de na-oorlogse Nederlandse literatuur (A'dam, 1964). 
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dominees waren eenmaal de oppercensors. Ruardus Acronius, de 
Cornjumer pastor, trok vlak voor 1600 er op uit, om op de samen
komsten der Mennisten van het z.i. enig ware geloof te 
getuigen. Bogerman en Geldorp deden even later te Sneek precies 
zo en ze vertaalden ook nog Beza's boek over het ketterdoden en 
zoals zij zijn er velen geweest. Zoals Calvijn te Genève waren 
zijn geestverwanten hier tuchtmeesters, die de leer der Gerefor
meerde minderheid wilden doen zegevieren. En omdat er velen 
waren, die in reuke van ketterij verkeerden, viel er vaak een 
angstige stilte of ook een stilte gelaten met agressiviteit, als de 
dominee passeerde3. 

Ik herinner aan deze uitspraak om twee redenen. Er zullen in 
dit opstel heel veel dominees voorbijgaan, maar — rest ook van 
het verleden — als hun schaduw op de wand viel gaf dit meestal 
geen aangename sensatie. De dominee was in de 17e en ook nog 
in de 18de eeuw vaak een gerespekteerde, soms een gevreesde, 
maar ook wel een gehate en, laat ons dadelijk maar zeggen, ook 
geminachte verschijning. Dit hangt ook samen met een verschil
lende waardering van zijn taak. 

De eerste, die in de Friese litteratuur iets van een dominees
beeld geeft, is de „puikdichter" Gysbert Japiks. Hij laat Good-
frjuen, de landedelman, het leven op de adellijke state prijzen: 
„Hier sil so gjealp naet spije of lijts, de Presterlijcke gall' dij fier 
de bitterste' iz boppe al; dy blixemje mey domme kreften, om-
tsjeande Slot, Toer, Porte aef Greften." (Wurken, p. 71) Gysbert 
wist hiervan ook door zijn vader, die als burgemeester te Bols-
ward een konflikt heeft gehad met de kerkeraad. Misschien zou 
men deze priesterlijke heers- en vitzucht nog hebben verdragen 
als uiting van een wel lastige, maar goedbedoelde zorg, als er 
niet meer te vertellen was geweest. Wie de twee boeken van dr. S. 
Cuperus over het Friese kerkelijke leven tijdens de Republiek 
kent, weet echter, dat er vele predikanten hebben geleefd, die als 
mens alles behalve geacht werden. De verhalen over dronken
schap en onzedelijkheid zijn talloos. Ook is er veel domheid en — 
hoe kan het anders? — schijnheiligheid geweest. Dit komt wel 
niet uit in de litteratuur, maar dat vindt dan zijn oorzaak in het 
ontbreken daarvan. Er zullen echter wel vele verhalen verteld 
zijn die in vaak oeroude anekdoten voortleven, waarin men zijn 
ergernis heeft afgereageerd. Men neemt vaak aan, dat de 17de 

3 Vgl. Dr. F. A. Stoett, Nederlandse Spreekwoorden, 4e druk, Zutphen, 1923, I, p. 173. 
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eeuw een zeer kerkse eeuw is geweest en ook leraarlievend, maar 
reeds in 1599 schreef de genoemde ds. R. Acronius een brochure 
over het onderhoud der leraren en verdedigde daarbij, dat zij van 
hun prebende moesten bestaan. In 1652 publiceerde ds. Ph. Koël-
ler van Akkrum een „Verdedinghe van de weerdicheydt des H. 
Predich—Ampts", waaruit wij ook vernemen, dat er in zijn dagen 
onkerksheid bestond en in 1738 kwam er te Leeuwarden een 
boek uit, waarin uit de doeken werd gedaan, hoeveel er speciaal 
te Groningen aan de opleiding haperde en welke vreemde snuiters 
op de gemeente werden losgelaten. 

Wij mogen aannemen, dat deze dingen ook in de gemeenten 
bekend waren en dat zij meegeholpen hebben het volksbeeld 
van de dominee te vormen, zoals dat tijdens de Republiek heeft 
bestaan. Hoe dit beeld echter precies geweest is is bij gebrek 
aan materiaal moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk varieerde het van 
heel wit tot heel zwart. Mee door de opleiding, die zij hadden 
genoten, misschien moeten we zeggen: mee door het gebrekkige 
daarvan, maar ook door het milieu, waarin zij geplaatst werden 
en de omgang met vele ongeletterden en dan ook door hun positie 
tussen volk en heren in, krijgen wij het type, dat straks bij de 
Halbertsma's veel zal voorkomen: Gewoonlijk is de, vaak stads
fries brabbelende dominee niet erg ontwikkeld. Vele predikanten 
doen het met een klein stapeltje preken. Ze drinken nogal, houden 
ook van hun gemak, schitteren soms, echter niet vaak, door hun 
woorden, maar meestal helemaal niet door hun daden. Van een 
van deze dominees, n.1. ds. J. C. Wiersma van Jelsum (1738—'92), 
ontwierp dr. S. Cuperus een schets (Vrije Fries XXIII, 1915, 46-81 
vgl. ook V. F. XXV, 1917, 1-31), terwijl andere Friese dominees-
typen te vinden zijn in de studies van dr. S. D. van Veen (vgl. 
Historische schetsen en Uit de vorige eeuw). 

In de 18de eeuw heeft o.a. E. M. van Burmania, een aarts-
snuffelaar, vele anekdoten omtrent predikanten opgetekend, die 
later dankbaar door de Halbertsma's en de 19de eeuwse volks
schrijvers zijn verwerkt. Hiernaast moeten allerlei gezegden wor
den vermeld, die b.v. het Fries Woordenboek van W. Dykstra c.s. 
geeft en die getuigen van veel kritische zin. Deze kritiek bevat 
negatieve en ook positieve elementen. Er leeft afgunst, wrok en 
ook ressentiment in, het afreageren van een eigen tekort en ook 
het verlangen naar echtheid. Als straks in de 19de eeuw de demo-
kratische gezindheid groter wordt zal dit alles nog toenemen. Er 
is ook teleurgestelde liefde: De dominee is geen halve heilige! 
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De dominees hebben deze ontwikkeling van aanbeden figuur 
tot mens, die tegenvalt, zelf ook bevorderd. Zeker, zij wisten, dat 
in art. 29 van de Ned. Geloofsbelijdenis, als daar gesproken 
wordt over de kenmerken van de ware kerk, duidelijk stond op
getekend: „Niet alsof er geen grote zwakheid meer in hen (de 
Christenen) zou zi jn . . . . " , maar toen in de loop der 18de eeuw 
de religie steeds meer in moraal dreigde op te gaan en dit door 
de theologie werd bevorderd, moest wel voortdurend de vraag 
opkomen: Wat zien wij er van? Dat de litteratuur, die daarna 
kwam, vaak geen onderscheid meer maakte tussen bewuste en 
onbewuste bedriegers en vergat, dat in datzelfde art. 29 N.G.B, 
ook gesproken wordt van „de huichelaars, die in de kerk onder 
de goeden gemengd zijn en toch niet tot de kerk behoren, hoe
wel zij naar het lichaam in haar zijn", is begrijpelijk. 

Een overzicht van de gezegden en anekdoten, die dus vaak 
reeds uit de 18de eeuw stammen of van nog vroeger, bevat, dit 
valt niet te ontkennen, een schat van volkshumor. 

Ik denk b.v. aan de benamingen: in dûmenyspypfol, in dûme-
nysstik (paterstuk), in dûmenystraktemint, dûmenysklontsjes, die 
alle wonderlijk genoeg op overvloed wijzen en dus waarschijn
lijk ook iets van galgenhumor bevatten. Vervolgens wijs ik op 
uitdrukkingen als: Men sjocht de dûmenys net fierder as oan 
de mul ta; it is mei de dûmenys: de bûse ticht en de hân oan de 
hoed; hwa't de dûmenys en de froulju tsjin hat, sil faek de 
skinen stjitte; dûmenys binne wriuwpeallen, dêr't it Kristlike fé 
de rudige hûd oan rost; dûmenys en Dimter koeke moatte wy 
út de frjemdte ha, oars doge se net; gjin dûmenys yn'e krûd-
keamer. 

Vooral de 19de eeuwse volkslitteratuur is straks vol van deze 
typische volkswijsheid. Soms zijn deze uitdrukkingen onbarm
hartig. Zo wordt van een dominee gezegd: „Hy sil dêr de sliep-
mûtse wol opkrije!", als hij maar geen beroep krijgt. Van een 
andere predikant horen wij, dat „hy it fier mei de letter bringt, 
mar de geast net hat", een collega van hem is een „hôfpreker 
of -sjonger", omdat hij enkel de groten der aarde bezoekt, ter
wijl weer een ander een „hounegelove hat: it flesk leaver as de 
bonken". Er is het raadsel: „Hwat is it ûnderskie tusken in grien-
wiif (groentevrouw) en in dûmeny?" met als antwoord: „In grien-

4 Men vergelijke ook: D. A. Tamminga, Op 'e taelhelling, 1963, 263—265 en D. Jaarsma, 
De dominé yn it folksteltsje, Drachtster Courant 1954, nrs. 26, 30, 35, 50, 54 en 56. 



91 

wiif forkeapet seis dagen yn 'e wike koal, in dûmeny ien dei". 
Hoe vinnig de kritiek geweest is blijkt hieruit, dat vele van 

de anekdoten gelokaliseerd zijn en soms naam en toenaam ver
melden. Ik noem er slechts een: „Kollega, kollega: sei Feitse 
trekskipper." Feitse woonde te Sneek en zei dit tegen de predi
kant van Oosterwierum, waarschijnlijk Sibr. Jac. Mancadan, die 
daar van 1658—'76 stond. Toen de predikant vroeg, waarom 
Feitse hem kollega noemde, antwoordde de trekschipper: „Om
dat wij beide alle avonden met een roes naar bed gaan, beide 
onze meid hebben beslapen, beide onze schulden niet kunnen 
betalen, beide zes weken hebben gehad, b e i d e . . . . " „Houd op!" 
zei dominee, „met het maken van meer vergelijkingen". Ze gin
gen daarop met zijn beiden in de herberg een borrel drinken en 
ze deden dit zo lang, tot ze weer kollega's waren. De schipper 
hield na dit geval de bijnaam „kollega". Mancadan, die door dr. 
S. D. van Veen wel terecht een „liederlijk sujet" is genoemd, 
werd, na heel veel moeilijkheden, afgezet en verdween naar de 
Oost. 

Ik moest dit wel vooraf laten gaan — ook om iets van een 
achtergrond te geven — maar kom nu tot het eerste litteraire 
werk in Friesland, dat de dominee wat uitvoeriger tekent en dat 
door zijn grote betekenis waarschijnlijk ook mee bewerkt heeft, 
dat in de later komende litteratuur de predikant telkens weer 
opduikt. 

In 1822 verscheen er te Deventer een klein boekje van 30 blz. 
„De Lapekoer fan Gabe Skroar". De eerst onbekende auteurs 
waren de gebroeders Joost en Eeltsje Halbertsma, een doops
gezinde predikant en een dokter. Uit dit kleine boekje, dat steeds 
weer werd uitgebreid, ontstond het klassieke Friese volksboek, 
de „Rimen en Teltsjes", waarvan nu reeds een 7de uitgave is 
verschenen. De man, die achter deze uitgave stond en die de 
dominee vooral ook naar voren haalde, was de Deventer predikant 
dr. Joost (Justus) Halbertsma (1789—1869). Hij werd geholpen 
door zijn jongste broer, de Grouwster dokter Eeltsje (1797—1858) 
en ook door een andere broer, de Grouwster kaaskoopman Tsjal-
ling (1792-1852). 

De „Rimen en Teltsjes", die vele korte en lange verhalen en ge
dichten bevatten, geven maar een paar iets vollediger schetsen 
van de predikant. Het zijn de verhalen „Doch dyn plicht en lit 
de liuwe rabje" van dr. Joost en „De klúnskonk fan ús âld dome-
ny" van Eeltsje. De dominee paradeert echter ook op vele andere 
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bladzijden en vaak word er niet veel goeds van hem verteld. 
Prof. dr. J. H. Brouwer heeft destijds in zijn Groninger oratie 

(1941) gezegd, dat Joost Hiddes met hart en ziel, gedurende een 
reeks van jaren, predikant is geweest, maar dat niemand in zijn 
tijd, zoals hij met zo felle kritiek dominees en theologen gegeseld 
heeft (p. 5). Piebenga betwijfelt in zijn „Koarte Skiednis fan de 
Fryske Skriftekennisse" het eerste en ik moet mij bij hem aan
sluiten. Dr. Joost is allereerst taalkundige en auteur geweest, beter 
misschien: geworden en heel eventjes maar theoloog en zijn domi
neesschap hing er op den duur eigenlijk wat los bij. Het is nog niet 
helemaal duidelijk, hoe ds. Joost het dominee-zijn precies heeft 
gezien (vgl. C. P. Hoekema in: Leeuwarder Courant 30 juni 1950), 
maar enkele dingen staan wel vast: Hij heeft geaarzeld tussen de 
studie der natuurwetenschappen en der theologie en is vooral 
door zijn oud-plaatsgenoot, prof. R. Koopmans te Amsterdam, 
bij de theologie gebleven. Mee door Koopmans is echter de liefde 
tot de taalkunde en speciaal ook het Fries beginnen te leven. In 
zijn eerste gemeente Bolsward (1814—'21) heeft hij reeds moeilijk
heden gehad, die tot zijn afscheid en vertrek uit Friesland en 
gedeeltelijk ook uit domineesland hebben geleid. Het is vooral de 
vele schijn in de godsdienst en het deftigheidsvertoon van zijn 
collega's, dat hem gehinderd heeft5. Daar komen nog andere 
dingen bij. Halbertsma was een lastig man, te eigenzinnig en te 
ongemakkelijk, om een professorale leerstoel te bekleden, terwijl 
hij de gaven daartoe wel bezat. Het dubbelleven, dat hij geleid 
heeft, heeft hem waarschijnlijk zijn leven lang gehinderd. Zijn 
ergernis hierover heeft hij in „De Doopsgezinden en hunne her
komst" (1843), maar ook in de „Rimen en Teltsjes" van zich af ge
schreven. Een stuk echt-Friese „nocht oan ûnnocht" heeft hem 
hierbij ook gedreven. 

Er is echter meer. Wij hebben reeds gezien, dat in de 18de 
eeuw de predikant al een figuur wordt, waarop men zijn lachlust 
koelt. Velen beschouwden hem toen al als een versleten ornament 
en het is bekend, dat b.v. in de omstreken van Holwerd ook in 
Hervormde kring de gedachte opkwam, dat men het buiten de 
dominee kon stellen. Dit leefde als traditie in de Doopsgezinde 
kring met zijn vele liefdeprekers. De Halbertsma's, die uit deze 
kring stamden, wisten, dat de dominees vaak aanleiding hadden 
gegeven tot dit harde oordeel en hebben instinktief aangevoeld, 

5 Vgl. over de geest van de tijd Prof. Dr. C. W. Mönnich in; Geschiedenis van de Kerk 
in Nederland, Aula 100 (1962), p. 237 v. 
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dat hun kritiek in vele kringen gedeeld zou worden. Zoals zij ook 
meegeholpen hebben de Dokkumers jarenlang tot de risee van 
Friesland te maken, zo hebben zij de dominees in de lachspiegel 
gezet, daarbij getrouw aan hun devies, dat zij hun lezers even
veel plezier wilden geven als in de herberg en evenveel wilden 
leren als in de kerk. 

Men moet echter niet menen, dat Joost Halbertsma en zijn 
broers de predikanten „kaltgestellt" hebben. Bij nadere beschou
wing valt het op, dat het domineesbeeld van de „Rimen en 
Teltsjes" minder ongunstig is dan de geciteerde uitspraak van 
prof. Brouwer zou doen vermoeden. Zeker, er is spot, b.v. met 
het geluid, dat de dominees produceren (p. 19; wij halen de 6de 
uitgaaf van 1944 aan), met hun quasi-geleerdheid (21), hun preek-
wijs in punten, al of niet met onderverdelingen (23, 49). De pre
ken — "it skuorjen fan de kaeijen fan de himel" — zijn vaak ver
velend (259). Van de predikant van Toppenhuizen wordt verteld, 
dat hij 's zondagmiddags naar de preekstoel ging, om de mensen 
„in swiet neimiddeisknipperke to bisoargjen" (471). Maar meestal 
blijft deze spot vrij luchtig. De hoofdpersoon van „Doch dyn 
p l ich t . . . . " is een verstrooide figuur, die de eieren in zijn hand 
houdt en het horloge in de ketel met kokend water dompelt. Dit
zelfde geldt van de predikant, die de Classikale vergadering te 
Sneek moet bijwonen en de ene onhandigheid na de andere laat 
zien. Zeker, soms schieten de schrijvers los. Dr. Grypius is gierig 
en wordt deswege door het lot gestraft (98). Ditzelfde geldt voor 
de Noordhollandse predikant, die graag een beroep naar Workum 
had willen ontvangen (397). Meestal is echter de spot goedmoedig, 
zo b.v. in het veel gelezen „De klúnskonk fan ús âld dûmny". De 
Halbertsma's weten, dat er veel armoede in de pastorieën geleden 
is. Daarmee is de houding van ds. Skrokstra, die een man in zijn 
blozende wang bijt, als er te veel over vette kalkoenen wordt 
gesproken, niet enkel verklaard, maar ook goedgepraat. Skrokstra 
had n.1. „suppletie" (389). 

Het is waar: Geen van de dominees wordt bij de Halbertsma's 
tot een krachtfiguur, maar het wordt nadrukkelijk gezegd, dat er 
goede predikanten waren en zijn (268). Mag het dan waar zijn, 
dat „der nearne better koalrapen forboud wurde as by dûmenys" 
(260) en dat niemand van de meisjes het raadsel van Gabe kan 
raden: „Hwat gelikens is der tusken in goede dûmeny en de ton-
ger en de bliksem?" (120), het is een predikant, die het tussen 
de Jonkerboer en zijn vader weer in orde maakt (487). 
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De Halbertsma's willen zeggen: Dominees zijn ook mensen. 
„Hja binne net fan kalk en stien" (486). Dat werd in die dagen 
te veel vergeten. Men maakte nog steeds halve heiligen van hen, 
zette hen te veel apart. Dan moeten zij — zo is het oordeel van 
de nuchtere Grouwsters — wel teleurstellen. Een dominee die echt 
probeerde op allerlei terreinen uit te blinken, zoals dat het geval 
was bij Lieuwe Halbertsma, de zoon van Eeltsje, kon als dominee 
niet slagen (38). De oorzaak? Joost Halbertsma zegt ergens: „Def
tigheid is de al verzoenende deugd, dikwerf de enigste deugd in 
Holland." Deze deftigheid streefden ook de meeste Friese domi
nees na. Vandaar, dat de grote ongenietbare van Deventer, die 
zijn hond met de domineesbef om de straat opstuurde, hen voort
durend hekelde. Het ging hem en zijn broers niet tegen de predi
kanten in het algemeen, maar wel tegen de karikaturen, die er 
veel rondstapten. Dat zij ook meegeholpen hebben, om van de 
dominee een karikatuur te maken, hebben zij moeten weten, maar 
was ongetwijfeld niet hun opzet. 

De „Rimen en Teltsjes" hebben veel invloed gehad. Na en door 
dit boek blijft de predikant voorlopig een gewone verschijning in 
de volksletterkunde. De toon echter wordt steeds feller. Wij zien 
dit reeds in (Wopke de Jongs?) De domenys hifke, mar follen te 
ligt achte (St. Anna, 1840) en in Harmen Zylstra's „Tsien Tuwsen 
uwt de Lottery oaf Jouke Rommerts Scriften" (1843), dat Zylstra-
Sytstra ongetwijfeld in navolging van de Halbertsma's heeft ge
schreven. Er komt in dit boekje drie keer een dominee voor. De 
ene is wegens zijn kwade praktijken onder de stoel gezet en liegt 
(120), de tweede is gierig en heeft felle ogen (160 v.) en de derde 
wordt genoemd — en dat zegt genoeg — in het gedicht: „De 
koalforkeaper" (207). Dit blijft ook later bij de onderwijzer Sytstra 
het gewone beeld, al moet men daar zeker niet uit konkluderen, 
dat hij de godsdienst verwerpt. Hij ageert juist tegen de dominees 
van uit zijn godsdienstig besef. De oude vraag: Wat brengen zij 
er van terecht? komt steeds weer op. Is hij wel drager van hoge, 
morele waarden? 

Bij de Halbertsma's dreigde reeds het gevaar, dat de godsdienst 
helemaal in moraal opging. Hun hoofdpersoon, Gabe Skroar, 
heeft als antwoord op het door hem opgegeven raadsel: „In goe 
dûmeny dy tongert mei syn wurden, bliksemt foarôf mei syn 
eksimpel (120)". Dat de goede werken zo weinig te zien zijn geeft 
straks aanleiding tot de schepping van de dominee-huichelaar
figuur, die wij bij echte volksschrijvers als Waling Dykstra, 
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Tsjibbe Gearts van der Meulen en Hjerre Gjerryts van der Veen 
tegenkomen. Hierbij mag niet worden vergeten, dat deze schrijvers 
eigenlijk „blikken dominees" zijn. 

Een tante van W. Dykstra heeft gezegd: „Waling had dominee 
worre motten." Van H. G. van der Veen is bekend, dat er sprake 
is geweest van een opleiding tot mennist predikant. Vele volks
schrijvers hebben ook een orthodoxe achtergrond. Zij hebben 
moeten worstelen met de orthodoxie, om er van los te komen en 
hadden dus allen min of meer een renegatenmentaliteit. Er is in 
de 2de helft van de 19de eeuw een felle strijd aan de gang tussen 
een vrijzinnig liberalisme, dat zich een tijdlang heel zeker heeft 
geweten en een orthodoxie, die zich herstelde en op den duur 
ook weer meer terrein won. De volksschrijvers, die allemaal links 
stonden, hebben hun aandeel in die strijd gehad en die ook be
vorderd. 

Het is goed dit laatste even te onderstrepen. De latere voor
ganger van de „Vrije Gemeente" te Amsterdam, ds. P. H. Hugen-
holtz, die ook als modern dominee te Leeuwarden heeft gestaan, 
heeft beweerd, dat één De Génestet met zijn puntdichten wellicht 
meer betekenis heeft gehad voor de doorwerking van het moder
nisme in Nederland dan allerlei verhandelingen van theologen 
en predikanten (vgl. Indrukken en Herinneringen, 1904, p. 94). 
Hierin schuilt ongetwijfeld waarheid, ook voor Friesland. Op de 
kansels en de katheders van de Nutssamenkomsten en in de 
Vrijmetselaarsloges en later op de vergaderingen van de Prote
stantenbond en van Volksonderwijs heeft men getracht het Friese 
volk te beïnvloeden. Ook de Vrijdenkersbeweging, die in Fries
land sterk was, heeft meegeholpen, om een nieuwe geest te doen 
opkomen. Maar de z.g. Winterjounenocht, die van 1860—ca. 1914 
hier heeft gebloeid mogen we evenmin over het hoofd zien. Man
nen als W. Dykstra, Tsj. G. van der Meulen, G. Colmjon, A. 
Boonemmer, J. Sytema hebben jarenlang haast elke winteravond, 
weer of geen weer, volle zalen getrokken en als „vrijzinnige 
oefenaars" vol verlichtingsidealen geijverd tegen allerlei misstan
den, die zij op kerkelijk en sociaal terrein zagen. Men kan de stel
ling verdedigen, dat vooral in de eerste periode van dit „winter-
avondgenoegen" gedachten tot ontplooiing zijn gekomen, die 
straks ook in de vroeg-socialistische beweging zouden gaan leven. 
Dat het dan zal gaan tegen de 3 K's (kerk, kroeg en kapitaal) en 
natuurlijk ook tegen de dominees, die immers als beschermheren 
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van deze machten met hun „giftig moraline" (dr. S. H. Spanjaard) 
optraden, sprak bij de talrijke anti-klerikalen vanzelf. 

Natuurlijk kan er niet aan gedacht worden de invloed van de 
z.g. volksschrijvers op de 19de en vroeg-20ste eeuwse geest in 
onderdelen precies na te gaan, maar op een paar kwesties moet ik 
wel wijzen. Daar is 1. het gebruik van het Fries. Deze mensen 
stonden dichter bij het volk dan b.v. de dominees, die, als zij al 
van Friese afkomst waren, zich ook toen nog vaak van een soort 
stadsfries bedienden, om zo hun waardigheid op te houden. Zij 
stonden ook dichter bij het volk dan de geleerde sprekers van 
het Nut, de Protestantenbond, Volksonderwijs en Dageraad. Zij 
kombineerden bovendien veel meer dan de anderen ernst en luim 
en hadden daarmee veel voor. En dan gaven zij hun stof in vaak 
simpele, populaire vorm. Men leerde meer, zo is er gezegd, op het 
„Winterjounenocht" dan in de steeds leger wordende kerken, voor
al ook, doordat er steeds een beroep werd gedaan op het Friese 
sentiment. Vrijwel alle „Winterjounenocht"-sprekers — en dat
zelfde geldt ook voor de schrijvers in de jaarboekjes en almanak
ken, die in die dagen verschenen — keerden zich tegen domheid 
en bijgeloof, tegen schijnheiligheid en onrecht, tegen heerszucht 
en drankmisbruik. Zij predikten verlichting en vooruitgang en 
pleitten tegelijk voor de oude, Friese deugden. Dit heeft veel tot 
de volksopvoeding bijgedragen en de bewustwording en de intel-
lektuele en morele verheffing van het Friese volk bevorderd, maar 
het heeft ook ontbindende invloed op het godsdienstig leven en 
het kerkelijk besef uitgeoefend. Met de woorden van pater dr. M. 
Staverman O.F.M. (Buitenkerkelijkheid in Friesland, 1954, p. 155): 
„Hier waren alle voorwaarden aanwezig, om een toch al zwakke, 
christelijke geloofswereld te reduceren tot een vage godsgedachte, 
christelijke moraal te laten opgaan in burgerlijk fatsoen of mis
schien in de zin voor het „sljochte en rjochte", in de kerk niet 
veel meer te zien dan een verouderd instituut en dominees te 
beschouwen als aftandse wezens. De invloed van een dergelijke 
stroming op het volk is onberekenbaar, wellicht ook in de zin 
van enorm groot." 

Het zal natuurlijk nodig zijn het hiervoor gezegde met voor
beelden te „belegen". Zo heel erg makkelijk is dat nog niet, want 
wij vinden nergens een volledig beeld van een predikant. Aan 
korte karakteristieken en schimpscheuten is er echter geen gebrek, 
beter gezegd: Er is te veel keus. Men heeft, zeker bij H. G. van 
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der Veen en W. Dykstra, de neiging om te zeggen: De dominees 
hebben het steeds weer gedaan! 

Hjerre Gjerrits van der Veen (1818—'81) is door dr. A. S. Wad
man in zijn dissertatie ten voeten uit getekend. Wij hebben het 
reeds gehoord: Hij had dominee zullen worden, maar het liep 
op schoolmeester uit. Vrij laat raakte hij aan de schrijverij, maar 
dan ontstaat er een dusdanige overvloed, dat men respekt moet 
hebben voor de man, die dit allemaal bestudeerde. Bij zijn dood 
is hij genoemd „in man, dy jimmer stribbe nei wierheit, ljocht en 
rjocht, dy foar de frijheit libbe." Waar hij duisternis, onrecht, 
slavernij ontdekt of. . . . meent te zien, is hij dadelijk klaar dit te 
signaleren. Daarbij krijgen de dominees, hetzij persoonlijk, hetzij 
in het algemeen, vaak een veeg uit de pan. Piebenga zegt, dat 
Van der Veen in de grond een vijand van de kerk en van de 
dominees is geweest. Dit lijkt mij niet geheel juist. Hij is de 
vijand van één bepaalde kerkopvatting, die andere uitsluit, hij 
keert zich tegen het doorsnee domineestype, maar in zijn hart 
blijft hij steeds de dominee, die hij niet worden mocht. Zeer 
terecht zegt Wadman, als hij het laatste artikel van Van der Veen 
behandelt — 'n Pleidooi voor de wet van 1806, bij name van art. 
22 en art. 23 (Weekblad Kanton Bergum, 17 en 24 sept. 1887): — 
„Miskien is de tragyk fan Van der Veen syn libben nea sa dúdlik 
oan it ljocht kommen as hjir: Syn léste iepenbiere wurd is in 
preek en hy is jit oan 'e ein fan syn libben de domeny, dy't er 
oan it bigjin der f a n . . . . hast wurde soe. Lei syn wiere bistim-
ming oars earne en hat it lot him allinne mar stiifhollich út 'e 
koerts dreaun, dy't er sa by riten efkes frij folgje koe?" 

Wij halen deze woorden ook aan, omdat o.i. voor Van der 
Veen, W. Dykstra e.a. geldt, dat hun haatreaktie tegen de domi
nees toch eigenlijk met liefde samenhangt. Natuurlijk, er is ook 
zo iets als een haast erfelijke vijandschap tussen de predikant en 
zijn knecht, de onderwijzer, die zich langzaam vrijmaakt. Ver
geten we ook niet, dat de eerste schoolopzieners allemaal domi
nees waren en vaak nog al autoritair optraden. Men vergelijke de 
verhouding van ds. H. W. C. A. Visser en de schoolmeester-dich
ter J. C. P. Salverda. Toch moet hierop ook weer niet te veel 
nadruk vallen. De onderwijzers van de Staatsschool en hun geest
verwanten waren kinderen van de verlichting, die mee door de 
predikanten bevorderd was. Zij trokken de lijnen echter door en 
kwamen op voor — Van der Veen laat het in genoemd artikel 
met hoofdletters drukken — „Waarachtig Mensch zijn". Gods-
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dienst is voor hen „eene overgave des harten aan den, of aan het 
Eeuwige, waarin wij leven, ons bewegen en zijn, zich uitende in 
een nastreven van het goede, in het zoeken van het ware, in het 
opsporen van het edele, in rechtvaardigheid en in liefde tot den 
naaste, den verstafgedwaalde en den diepstgezonkene niet uitge
sloten. En dat niet enkel op daarvoor opzettelijk bestemde plaat
sen, dagen en uren, maar overal en ten allen tijde en in alle 
omstandigheden des levens." Men kan dit godsdienstig gekleurd 
moralisme noemen en konstateren, dat het gevaar van verschrom
peling van de godsdienst hier heel duidelijk aanwezig is. Men 
kan het ook noemen het eenzijdig accentueren van het misschien 
niet dadelijk Paulinische, maar niettemin legitiem Christelijke van 
de Evangeliën, van de 1ste Joh. brief en van de brief aan Jacobus. 
Omdat de dominees, orthodoxe zowel als vrijzinnige, hier te kort 
schoten, daarom staan Van der Veen e.a. op de bres. Bij Van der 
Veen, een querulanterige figuur, die misschien van het begin af 
zijn vader — een slappe man, die de dominees naliep — heeft ge
haat, wordt dit alles erg persoonlijk. Wij kunnen in Wadmans 
dissertatie nalezen, hoe hij zijn ergernis tegen verschillende, met 
name genoemde predikanten, heeft afgereageerd. Hij laat steeds 
weer merken, dat de dominees 's zondags wel erg hoog staan, 
maar door de week veel te laag. De geldkwesties beheersen de 
geestelijke zaken. Als voorbeeld noemen wij enkel zijn aanvallen 
op ds. P. G. Datema, die van 1878—'80 te Ee stond en aan wie 
hij een vers wijdt „De moderne Dathenus. Een lied voor den 
Opperzangmeester Datema te Ee (vgl. Wadman a.w., p. 222, 224, 
268, 298) 

„Wie zegent, wien geen deugd behaagt? Datheen! 
Vloekt elk, die naar volmaking jaagt? Datheen! 
Wie vraagt naar 't reine selfhelp niet. 
Maar naar wat Heidelberg gebiedt? 
Datheen, Datheen, Datheen!" 

Wij nemen echter afscheid van „Frisius Multatulius", zoals hij 
zichzelf noemde, van „de De Genestet van 't Friese Modernisme", 
zoals deze „meester van het kortdicht" door dr. G. A. Wumkes 
is gedoopt. 

Hoe is het beeld, dat W. Dykstra (1821—1916) en zijn vriend 
Tsjibbe Gearts van der Meulen (1824—1906) laten zien? Beide 
zijn van orthodox modern geworden, beiden ondergingen ook in
vloed van Multatuli. Ook al hebben zij zich fel tegen de ortho
doxie van hun dagen gekeerd, toch gaat het niet aan hen zonder 
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meer tot de ongelovigen te rekenen. W. Dykstra zong nog op 
zijn oude dag de Psalmen en van der Meulen geeft behalve 
venijnige kritiek ook diep gelovige stukken. 

W. Dykstra is eigenlijk een lekenprediker, die zich verzet tegen 
de heersende volkszonden en die de zin voor waarheid en een
voud versterken wil, maar daarbij veel te veel op zijn gezond 
verstand afgaat. Hij weet, dat de dominee al sinds lang een stijl
figuur is, die het doet. Met verschillende predikanten uit het vrij
zinnige kamp had hij echter vriendschappelijke omgang. Zij waren 
ook vaak de promotors van zijn „Winterjounenocht". Vandaar, dat 
hij zich vrijwel alleen keert tegen de fijne dwepers onder de afge
scheidenen en bij de orthodox-hervormden. 

Het is goed, hierbij op te merken, dat de liberale kranten van die 
dagen b.v. de Friesche Courant, geregeld staaltjes uit kerkelijke 
kring publiceerden — H. G. van der Veen had daar ook de hand 
in — die lieten zien, hoe erg het wel gesteld was in de predikan
tenwereld. Wij horen van predikanten, die een beroep naar een 
plaats met meer traktement, zoals dát heette „in biddend beraad 
hielden", terwijl ze het soms al hadden aangenomen of die dit 
enkel niet deden, om wat meer goede gaven uit eigen gemeente 
los te krijgen. Ook de hechte band tussen kerk, politiek en school 
werd voortdurend gehekeld. W. Dykstra, die als broodschrijver 
een scherp oog had voor wat zijn publiek vroeg en die zijn lezers 
en toehoorders daarom graag ter wille was, heeft zich bij dit ge
bruik aangesloten. Of de predikanten zijn onnozel en vervelend 
of het zijn verkapte materialisten. Er is veel schijn. Er is sprake 
van „in dûmeny, dy't in ingel op 'e preekstoel is, in hear op de 
dyk en in duvel yn'e hûs" (D. Hansma en W. Dykstra, Hwet teltjes 
for de winterjounen by inoar samle, 1865). De gelijkstelling fyn 
= orthodox = schijnheilig en daartegenover echte godsdienst = 
zuivere moraal, een versimpeling, die zich steeds meer wreken 
zal, komt bij W. Dykstra en de velen, die hem navolgden, telkens 
voor. W. Dykstra's Molière-vertaling „Oebele Glûper" (1875), kan 
als voorbeeld worden genoemd. Dr. G. A. Wumkes konstateerde 
(Vrije Fries XXII, 1914, 93): „Waling had het niet begrepen op 
de dominees. In zijn stapels geschriften heb ik niet één nobele 
predikantenfiguur kunnen ontdekken." Dykstra trekt de ene lijn, 
die de Halbertsma's aangaven, door, maar hij vergat de andere 
en zo is het beeld, dat zijn domineesspiegel biedt, vertrokken. De 
vermaner, die hij in wezen was, verzucht aan het slot van zijn 
Fryske Thyl Ulespegel, dat hij nog wel zo'n groot boek vol moraal 
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bijelkaar kon schrijven, maar hij beseft niet, dat hij daarmee aan 
de diepste problemen van het geloof en ook van het dominees-
leven niet toekomt. 

Wie het in „Aid en Nij. Forsprate en neilittene skriften yn rym 
en onrym" (Bergum, 1908) verzamelde werk van T. G. van der 
Meulen doorleest, komt wel veel over het geloof tegen, maar 
betrekkelijk weinig over de dominees. Een goede dominee is hij, 
die een zuivere moraal leert en daar zelf ook naar leeft (p. 206), 
het is de man, die b.v. in zijn preken, rekening houdt met de 
geestelijke en stoffelijke belangen van zijn gemeenteleden (p, 233). 
Van der Meulen spreekt van een dominee, die meer aan wil „op 
in bidriuwend as leauwend Christendom" (p. 214) en het is dui
delijk, dat hij dit als lof bedoelt. Met de zuivere leer is men er 
nog niet. Gepke, die „sonder moffen oan nei't Sindingsfeest" gaat 
(1877) „tocht by har eigen: Der wurdt Jo mar hwat wiis makke, 
Heare!" en in het naschrift bij dit zeer gelezen opstel zegt de 
schrijver: „My tinkt, sokke mannen, dy safolle leard hawwe, 
kinne net leauwe hwat se preekje." 

Dat is het steeds terugkerend refrein: Wat tegen het gezonde 
verstand ingaat moet evenals het in die dagen nog sterke bijge
loof verworpen worden. De orthodoxie is achterlijk. Ook de 
emotionele Tsjibbe Gearts heeft zijn steentje bijgedragen, om de 
vrijzinnige eigenwaan te versterken. En passant heeft hij het 
beeld van de predikant, die matador-huichelaar is, versterkt, want 
dat ook de liberale predikant vaak mee het slachtoffer werd van 
de orthodoxenbestrijding laat zich denken. 

Een gevolg van de aktie van de drie genoemde volksschrijvers 
was ook, dat het Fries bij het na 1870 weer groeiend rechtzinnig 
volksdeel op een slechte naam kwam te liggen. Dat heeft gemaakt, 
dat de rechtzinnigen eerst laat het Fries als taal des geloofs en 
der geloofspropaganda en ook als romantaai zijn gaan gebruiken, 
zodat het door Dykstra c.s. ontworpen beeld in vele kringen tot 
lang na de eerste wereldoorlog is blijven leven. De bekrompen 
eenzijdigheid van de soms primitief rationalistische gedáchten-
wereld is zelfs in de 3Oer jaren van deze eeuw hier en daar nog 
sterk voelbaar geweest. Tot de meer onverschillige dan vijandige 
„Nachwuchs"-onkerkelijkheid behoorde en behoort hier en daar 
nog het beeld van de dominee-huichelaar, die tegen beter weten 
in zijn gemeenteleden wat wijsmaakt. 

Wij lieten reeds doorschemeren, dat de genoemde volkschrij
vers hun navolgers hadden. „Seitenhiebe" aan het adres van de 
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dominee behoorden langen tijd tot de verplichte nummers. Het 
waren de meesterproeven, nodig om toegelaten te worden tot de 
Friese schrijversbent. Zelfs H. Sytstra doet er aan mee, als hij 
„volks" wil zijn. In zijn dissertatie „It Frysk Folkstoaniel 1860— 
1930" (1940) heeft dr. Y. Poortinga duidelijk gemaakt, hoe er in 
vele toneelstukken ergernis leeft t.o.v. het Christendom en hoe 
spot en veroordeling aan de orde van de dag zijn. Begrip van 
wat rechtzinnig is ontbreekt. Godsdienst moet dienst aan de 
moraal zijn. Is zij dat niet, dan is er sprake van schijnheiligheid. 
De godsdienst is „in falsk fernis, dêr't faek ûndogenske knepen 
mei bidutsen wurde". De gebruiker van de tale Kanaäns is van
zelfsprekend „in fine huchelder". Dikwijls is het een „waermmiel-
rinder", iemand,, die met zijn vroomheidsvertoon de kost tracht 
te verdienen. De toneelschrijvers willen verlichting en keren zich 
tegen de dompersgeest en komen zo meestal tot een zwart-wit-
tekening. Tegenover de oprechte, deugdzame vrijzinnigen staan 
de fijne huichelaars, die het om macht voor hun waandenkbeelden 
begonnen is. 

Wat men bij de toneelschrijvers tegenkomt vinden wij ook bij 
de prozaïsten en rijmelaars. Wij noemen o.a. J. S. van der Steegh, 
wiens werk in 1884 werd uitgegeven („In oantinken"). Hij tekent 
„mynhear Draeijer", d.i. de vrij-evangelische ds. Mooy van 
Triennebuorren, d.i. Oude Leije. Godsdienst is voor deze Draeijer 
een middel, om zich een bestaan te verwerven. De „zonden des 
vleses" zijn ook, nee juist bij de rechtzinnigen, nog al talrijk. De 
oefenaar Draeijer verschijnt ook in een gedicht „Prekersmimering". 
Hij zoekt zijn stoffelijk welzijn. Het werk is voor de dommen. 

„Koart fan dagen, fol fan ûnrest, 
Dat's in wurd, dat ik forsmyt. 
Draei en flaei en sykje hâldfêst. 
Dan bist' gau - in hele Pyt." (p. 160) 

Bij P. Bleeksma („Rymkes. Ut de rarekiek fan it minskelibben", 
1886) vinden we soortgelijke gedachten. Hij vertelt b.v. van een 
nieuwe dominee, die lang niet zo goed bevalt als de oude. Als 
hij het pastorieland in kleine stukjes verhuurt komen de land-
gebruikers echter in drommen. S. K. Feitsma gaf in 1893 een 
boekje uit: „In domenyshúsbisiik en oare grappige foardrachten 
op rym". Het motto is: „Le rire est Ie propre à 1'homme". Het 
genre leren we gauw kennen, als ons wordt verteld, dat de 
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dominee van Nergenshuizen bij jonge, pasgetrouwde mensen komt, 
die reeds een kind blijken te hebben. Als dominee konstateert, 
dat het kind er te vroeg is, verwijten zij hem, dat hij hen te laat 
getrouwd heeft! 

Wij geven nog slechts één voorbeeld van deze quasi-grappige 
litteratuur, die op den duur „sa flau as luzen" wordt. In een 
kluchtspel in één bedrijf van T. W. Sytstra Hz.: „Oanbarnd iten" 
(1896) horen wij van ds. Goedthink, die zijn schoenen bij Sjouke-
schoenmaker komt halen, maar met anderen wordt gedwongen, 
om de „sûpenmoallenbrij" te roeren, terwijl Sjouke met de 
schoenen bezig is. Hij krijgt, als de brij blijkt aan te branden, 
ook nog een klap met de tang van de vrouw van Sjouke, maar 
de zaak loopt goed af. Als goeddenkend dominee kan hij vergeven 
en vergeten! Naar deze kluchtspelen hebben de Friezen lang 
gekeken en geluisterd. In 1924 werd dit stuk zelfs voor de 4de 
keer gedrukt. Het werd ook in het Gronings vertaald (4de dr., 
1922). Klaarblijkelijk was men in Groningerland nog wilder op 
deze stukken dan wij hier. 

Het zou echter verkeerd zijn, als u nu dacht, dat dit soms 
nauwelijks lachwekkend portret het enige domineesbeeld is 
geweest van de 2de helft der 19de eeuw. Vooral in het laatste 
kwart komt naast het geschetste liberale nog een ander, meer 
socialistisch beeld op. Niet enkel de orthodoxe predikant wordt 
nu „à faire" genomen, ook de vrijzinnige dominee moet het ont
gelden. Soms valt het mee met de kritiek, b.v. bij O. Stellingwerf: 
„Ho't de nije domeny en malle Tys elkoarren bikearden" (1890), 
maar meestal is dat niet het geval. Wij noemen b.v. Hartman, 
d.i. K. Stienstra's stuk „Dy Godloazen" (1897), dat wel is waar 
geen dominee tekent, maar wel laat voelen, dat de kerk aan de 
volksverdomming meewerkt. Heger, een van de hoofdfiguren, 
redakteur van een volkskrant, staat aan de kant van Jezus, die 
doodgemarteld werd, omdat hij pleitte voor gemeenschap. De 
dominee komt wel voor in S. Valkema's stuk „Uwt frije leafde" 
(ca. 1898). Valkema woonde te Wirdum en het is duidelijk, dat 
hij met zijn liberale dominee Stedam ds. J. S. Sinnighe Damsté 
bedoelt, die daar van 1873—1910 heeft gestaan. Stedam verdedigt 
de godsdienst als een middel, „om alles hwat yn 'e foegen to 
halden", d.w.z. als middel, om de bestaande maatschappij te 
handhaven, als door God gewild. Men hoeft het volgens hem 
niet met alle kerkelijke leerstellingen eens te zijn. Het hiernamaals 
is b.v. een mooie troost voor armen en ongelukkigen. Een van 
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de hoofdfiguren, Willem, zegt, dat het geloof apekool is. De 
dominee's geloven zelf niet in wat ze zeggen. De godsdienst staat 
in dienst van de rijken en de predikant is een hemelse politie
agent. De goede-God-gedachte van de vrijzinnigen klopt niet. De 
onderwerping aan het lot, die de dominee leert, dient om het 
volk te doen berusten in het kwaad. 

Het is duidelijk, dat Valkema de veel verkochte brochure 
Dominee, pastoor of rabbi?" (ca. 1890), waarvan waarschijnlijk 

de belasting-kontroleur J. G. ten Bokkel, die van 1897—1905 ook 
te Leeuwarden gewoond heeft, de auteur is geweest, goed heeft 
gelezen. In allerlei vorm, b.v. in G. L. van der Zwaags weekblad 
„De Klok" en in vele propagandaredevoeringen van „De Dage
raad" en van de socialistische beweging is het beeld, dat wij hier 
ontmoeten, het gewone geweest. De „giftige moraline", die de 
liberale dominees hebben gebracht en hun oneerlijkheid, hun rol 
in het lang handhaven van het z.g. Fîoreenstelsel, is beantwoord, 
enerzijds met een sterke verorthodoxing der Herv. kerk en met 
de Doleantie en anderzijds met de juist in Friesland het eerst 
massaal voorkomende buitenkerkelijkheid. Wij denken hier ook 
aan de grote invloed van de ex-predikant Domela Nieuwenhuis. 
Het funktieverlies van de kerk, dat reeds eerder was opgetreden, 
wordt zodoende hier en daar totaal en wij zien de predikant soms 
geheel uit het gezichtsveld verdwijnen. Het is opmerkelijk, dat 
b.v. dr. Poortinga in zijn dissertatie wel de opvattingen over de 
godsdienst in de tijd tot 1900 beschrijft, maar van de tijd daarna 
geen godsdienstproblemen in de uiteraard vrijzinnige en zeer 
talrijke toneellitteratuur vermeldt. Vergeten we ook niet, dat in 
de 2de helft der 19de eeuw verschillende vrijzinnige predikanten, 
waaronder vooraanstaande als C. Busken Huet en Allard Pierson, 
hun ambt, naar zij meenden, eerlijkheidsalve hebben moeten 
neerleggen. Ook in Friesland zijn er zulke dominees geweest, zo 
b.v. W. Zaalberg te Bergum (1873) en J. de Koo te Drachten 
(1874). De gedachten van de felle publicist Johannes van Vloten 
(1818—'83) hebben ongetwijfeld ook hier geleefd. Multatuli had 
in Friesland zijn vereerders. 

Als de nieuwe eeuw aanbreekt blijkt, dat zowel de rechtzinnige 
als de vrijzinnige predikant nog in de gevechtszone staan. De 
orthodoxe predikant blijft de schijnheilige bedrieger. Zijn beeld, 
dat immers nauwelijks een beschermer in de volkslitteratuur had, 
verdwijnt nu echter meer en meer uit het gezichtsveld. Ook de 
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kleren van zijn vrijzinnige collega zijn gescheurd en hij verdwijnt 
eveneens van het toneel. Misschien mogen wij T. G. van der 
Meulens „In oproer yn 'e skoalle fan Master Broor yn 1787" 
(Ljouvvert, 1900) symptomatisch achten. Dit stuk speelt in de 
18de eeuw, maar de mensen hebben eind 19de eeuwse ideeën. De 
dominee, die in het schooltumult betrokken raakt, geeft volgens 
de orthodoxe ouders een valse leer en wordt door hen als een 
nieuwlichter afgedaan. Hij verzet zich n.1. tegen spook- en toverij-
verhalen. Tenslotte krijgt hij de opdracht, om meer huisbezoek 
te doen. De schrijver verwacht veel van verlichting. Kennis 
betekent macht. Het is duidelijk, dat de school in Van der Meulens 
ogen minstens zo veel kan doen als de kerk. 

Na 1900 horen we voorlopig weinig meer. Prof. Is. van Dijk, 
die in 1919 verontwaardigd een brochure schreef over „De repu
tatie van onze predikanten" en die daarin klaagde over de vele 
aanvallen, had zeker niet het oog op Friesland. Het duurt tot 
1921, voor er weer een domineesfiguur in de Friese litteratuur 
opduikt, n.1. in Simke Kloostermans boek „De Hoara's fan 
Hastings". De ds. Fleurin uit dit boek is met een rijke Leeuwarder 
vrouw Clare getrouwd. Dit is in het Wouddorp Hastings van 
belang, want hij moet veel geldelijke steun geven en het trakte
ment is gering. Fleurin, die goed kan bedelen, wordt door de 
ongekroonde koning van het dorp, Wychman Hoara, al spoedig 
geminacht. Volgens Hoara staat hij veel te veel naast het gewone 
volk. Dat hij sympathie heeft voor de opkomende, socialistische 
beweging, blijkt overigens nergens. Wat hij precies leert is ook 
niet duidelijk. Het enige, dat wij horen, is, dat hij opkomt voor 
wat humanere verhoudingen. Tenslotte — en daar blijkt zijn 
menselijk tekort — verzet hij zich tegen een huwelijk tussen de 
zoon van Wychman Hoara, Fokke, en zijn dochter, Tine. Daar
mee stoot hij Fokke in de wereld van zijn vader, waaraan hij had 
kunnen ontkomen. Fokke wordt nu een machtsmens, in wie de 
liefde gestorven is. Ds. Fleurin kent wel zelfverwijt, maar doet 
ook geen enkele poging, om het kwaad te keren. Of de schrijfster 
heeft willen zeggen, dat het evangelie en ook de dienaar van 
dit evangelie onmachtig zijn, om „de hardigheid des harten" weg 
te nemen, wordt niet duidelijk. Misschien moeten we konkluderen, 
dat ds. Fleurin ook maar een mens is. 

Deze gedachte: de dominee is ook maar een mens, komt in de 
vrijzinnige, Friese litteratuur uit de 20ste eeuw wel meer voor, 
zo b.v. in J. H. Brouwers schets „Dominé" (1933). De daar 
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getekende ds. Eringa, een zoon van arme ouders, heeft hard 
moeten studeren. Voor de liefde is er geen tijd en plaats geweest. 
Tot dan Elske, de nicht van zijn huishoudster Janne, op de 
proppen komt. Terwijl de jongedochter met hem speelt, heeft het 
dorp de dingen heel goed door. Eringa krijgt zelfs de kerkeraad 
op bezoek, maar hij trotseert de mannen, die zelf ook niet alle
maal brandschoon zijn. In een preek geeft hij een soort zelfrecht
vaardiging en bepleit hij, dat men alles zuiver moet houden. Als 
hij zich op een zondagavond tegenover Elske uitspreekt begrijpt 
die er niets van. Zij doet hem in een afscheidsbrief de hevigste 
verwijten en laat hem, oud en gebroken, achter. 

Het is duidelijk: Er is funktieverlies bij de predikant. Niet 
langer staat hij als heilige boven de mensen. Hij is geen „marte
laar van de eeuwigheid" (S. H. Spanjaard), maar mens onder 
mensen. Zo tekent hem ook D. H. Kiestra in een schets: 
„Maskotte" (in: „Fryske sketsen", 1934). Het gaat hier over een 
oude, orthodoxe dominee, die in een vrijzinnig dorp een vacature-
dienst moet vervullen. De chauffeur, die hem brengt, laat hem, 
door plotseling te remmen, achterover vallen in de auto. Straks 
„hingje de Iju yn tsjerke yn in psalm om" en „nestelet de âld-
dûmny op 'e stoel as in klok op aeijen; hy sil it fan 'e moarn 
hawwe oer „de rust"". Het is duidelijk, wat de schrijver bedoelt: 
Terwijl het dorp, de wereld, de kermis vraagt, is er in de kerk 
een „weltfremde" dominee bezig. Er zijn twee werelden. „Yn 'e 
tsjerke binne se fan it tuskensjongen foartlaboreare oan it léste 
sjongen ta. De measte harkers hawwe nou wol genôch fan „de 
rust", inkelden al to folie." 

Iets van hetzelfde, maar dan wat vinniger, horen wij in de 
bundel „Leksums fan Tamme Tysker" ( = D. A. Tamminga) 
(1945). In het vers: „De kansel-rhetor" staat: 

„En fan syn tongertael fordôve en blyn 
Giet wer de mannichte in wike yn 
Fol lytse soargen en bislommeringen. 
Mar mannich man, him jaende by de stream 
Klimt wer forryfle út syn figebeam, 
En Judas rinklet mei syn silverlingen." 

Wij komen er langzamerhand achter, dat de predikant voor de 
meeste schrijvers iemand is, die eigenlijk geen funktie meer heeft. 
Ook de religie funktioneert nauwelijks. De dominee is een ver-
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sleten ornament geworden. Hij is noch de matador-huichelaar 
van de 19de eeuw, noch ook de brenger van giftig moraline, hij 
is hoogstens mens onder mensen en meestal vrij belachelijk door 
zijn onnozelheid en onhandigheid. 

Dit geldt ook van de Beetsterzwaagster dominees, die Sjoerd 
van der Schaaf („Abbingawâld", 1947) en Sjoerd Leiker („Drie 
getuigen", 1944; Friese vertaling, 1952) hebben getekend. In 
Abbingawâld horen wij van ds. Douwes Dekker, die in de herfst 
aanvallen van melancholie heeft. Hij is met een zeker enthou
siasme begonnen, maar hij is eigenlijk een lafaard en kan de 
situatie niet aan. Ook zijn vrouw is hem de baas. Hij wil uit 
Abbingawâld vandaan, maar hij mag dit niet, omdat de vrijzinnige 
zaak zwak staat. Toch neemt hij, na allerlei geharrewar, een 
beroep naar een gemeente in Groningen aan. Als het besluit 
genomen is hangt de „weltfremde" man, die machteloos tegen
over het leven staat en zich voortdurend te pakken laat nemen, 
zich bij een nieuwe aanval van zwaarmoedigheid, op. Hij beseft 
zelf, dat hij steeds het goede wil, maar ook, dat hij altijd het 
kwade doet en hem ontbreekt het juist bij dominees zo nodige 
gevoel voor humor en het rustige evenwicht, dat ook in Luthers 
„simul peccator simul iustus" uitkomt. 

De predikant, die Leiker als een van de getuigen van Evert 
Jans Jeltema laat optreden, is ook een doodgoede man. Hij heeft 
dameskransjes, die voor een goed doel arbeiden. Deze vrijzinnige 
dominee is niet strijdbaar. De hel is volgens hem een bedenksel. 
Vele van zijn preken handelen over de deugd. Men waarschuwt 
hem voor Jeltema, „in forkearden ien", maar dominee slaat de 
raad in de wind en komt dan tenslotte geheel in de macht van 
de geheimzinnige figuur, die hem laat spekuleren. Als alles vast
zit maakt hij zich weliswaar weer los, maar zijn vrouw sterft. 
De predikant wordt dan van vrijzinnig orthodox en leert nu, dat 
Christus Gods zoon is en de mens een zondaar, die door Gods 
genade gered moet worden. Tenslotte neemt hij echter afscheid 
van het ambt. Hij had een huisje van theatrale, zedelijk vrome 
spaanders opgebouwd. Dit is door Jeltema omvergeblazen. Later 
leert hij begrijpen — neo-orthodox en neo-vrijzinnig zullen het 
straks ook belijden — dat de verliezers en de bijna-onoverwin-
nelijken dicht bij elkaar staan en dan trouwt hij nog met Janke 
Everdina, de dochter van Jeltema. 

Ik zeg hier niets over de ontegenzeggelijk sterk naar voren 
tredende litteraire kwaliteiten van deze novelle. Wij moeten ook 
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erkennen, dat deze iewat slappe predikantenfiguren in de vrij
zinnigheid hebben geleefd en dat ze er nog zijn, mensen dus, 
die met hun theologie en ook met hun geloof niet opgewassen 
waren en zijn tegen demonische figuren als de Jeltema van „het 
huis met de klare koppen". Het gevaar is echter niet denkbeeldig, 
dat zulke dominees als hèt type van hèt genus worden beschouwd. 
Ditzelfde is in de vorige eeuw gebeurd en dreigt steeds weer. 
De dominee wordt klaarblijkelijk makkelijk een soort stijlfiguur. 

In dit verband mag ook worden genoemd het toneelstuk 
„Spoekpastory" van Rudmer Douma Jr. (ds. H. Groeneveld en 
A. S. Wadman) (1954). Dit vrolijke stuk over een jonge predikant 
van ca. 25 jaar, die ongetrouwd de pastorie ingaat, maakt ons 
duidelijk, dat de dominee een boekenwurm is, wat onhandig en 
bleu, ernstig en zwaar op de hand. Hij is idealist en — ook hier 
wordt het weer vermeld — hij meent het erg goed, maar hij komt 
niet zo maar tot het inzicht, dat het in de pastorie zal spoken, 
zolang hij ongetrouwd is. Terloops wordt ons meegedeeld, dat 
de dominee onvolwassen is. Wij horen, dat hij preekt en huis
bezoek doet, maar dit is minder belangrijk. Het belangrijkste is, 
dat er tenslotte drie paartjes op het toneel staan. De jonge 
dominee Waringa moet zichzelf gelukkig maken en kan eerst 
daarna de wereld helpen. Anders komen de spoken evenals bij 
zijn drie voorgangers. 

J. P. Wiersma heeft in zijn „Lyoeske" (1953) verschillende 
domineestypen op de achtergrond. Er is een predikant (p. 51), die 
misschien wel heel geleerd is — een rijk voorziene boekenkast is 
nog al eens het bewijs daarvoor! — maar wiens katechisatie dor 
is en die niet weet van takt en tucht. Daartegenover staat een 
ander (p. 69), die grootmoeder Frone, die, wegens het ontbreken 
van een pokkenbriefje, niet naar school mocht, gratis les geeft 
en dat goed doet. Lyoeske heeft een tijdlang in een menniste 
domina een leidsvrouw. Klaarblijkelijk is dit een nog al vrijge
vochten type. Wij horen n.1., dat zij geen bezwaar heeft, als een 
schilder in haar huis Lyoeske als naaktmodel wil gebruiken. Het 
verzet daartegen acht zij een bewijs van bekrompenheid. Ten
slotte is er nog een Amsterdamse dominee Hamerling (p. 223 v.). 
De kommunisten noemen hem een „standwerker-in-opium". Hij 
trekt volle kerken. Als hij zijn preek maakt wordt zelfs de bel 
afgezet. Hij eet als een polderjongen, ontvangt heel veel mensen, 
waaronder veel vrouwen. Naar zijn zieke vrouw kijkt hij echter 
niet om. De predikant is als een arme jongen met deze rijke 
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notarisdochter getrouwd. Het is klaarblijkelijk een ijdeltuit en 
machtmens. Lyoeske, die daar drie jaar is, vraagt zich na afloop 
van deze periode, als de vrouw, na een lang lijden, half waan
zinnig is gestorven, af, of de dominee wel gelukkig is (!). 

Het is duidelijk: Ook hier wordt de predikant weer vooral van 
de buitenkant bekeken. De pastorale kant van zijn werk wordt 
vooral gewaardeerd. Wat in de predikant omgaat, wat hem 
beweegt, is echter de vraag en het blijft dat ook. Ook is het de 
vraag, wat het Christelijk geloof inhoudt. 

Piter Terpstra's „Fjouwer minsken yn in stêd" (1956) geeft, 
ook weer op de achtergrond, twee dominees, waarschijnlijk uit 
de Gereformeerde kring. De oude ds. Rauwerda is een man met 
autoriteit, die zich vooral bij zijn zoon laat gelden. Hij verdedigt 
de konventie, de veiligheid van een goedaardig geloof. Hij is 
zonder fantasie en zonder durf, een vertegenwoordiger van een 
dode godsdienstigheid, die ontrouw gewoon vindt. De andere 
predikant is jong. Ds. Verdun weet van roeping. Er moet iets 
nieuws gebeuren. Hij pleit voor evangelisatie en een levend 
Christendom en trouw. Het boek is pessimistisch. Ook ds. Verdun, 
hoewel sympathiek, brengt weinig nieuws. 

In Anne Wadmans „Hoe moat dat nou, Marijke?" (1960) 
krijgen we eveneens op de achtergrond met een paar dominees 
te maken. De vader van de medische kandidaat, Gerben de Haan, 
is middenorthodox en houdt taaie preken. Hij kan heftig uitvallen, 
maar sluipt dan weer op sloffen naar zijn studeerkamer, om troost 
te zoeken bij hèt Boek en bij andere boeken. De andere dominees
figuur is de theologische kandidaat Eldert Hornstra, die aan het 
begin van zijn loopbaan staat. Hij zweeft wat boven de werke
lijkheid en haalt zijn levenswijsheid uit tijdschriften. Wij horen 
aan het begin en aan het slot van het boek: „It wie in goede 
jobbe, mar net ien, om fuortdaliks foreale op to wezen" (p. 15, 
215). Terloops wordt ons meegedeeld, dat de dominee een soort 
vader van een weeshuis is en aan de gewetens appelleert. Hij 
heeft dat gemeen met de „blikken dominee" P. in de Leeuwarder 
Courant. „Dy joech jin nochris in fluts âlderwetske deeglike 
morael mei dat it sta sei." In de moderne tijd is het werk van 
de predikant alles behalve eenvoudig: „In dominy kin langer gjin 
poat mear forsette of hy stroffelet oer in psychologysk obstakel 
en oars leit de sociology him wol dwerse kneppels." 

Het is opmerkelijk, dat Wadman, die ook Slauerhoffs schets 
„Waar de levensvreugde vandaan komt" in de Tsjerne (1946) 
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vertaalde, nog al eens op de domineesfiguur terugkomt. Is het 
teleurgestelde liefde of nog steeds sluimerende hoop? Ik wijs b.v. 
ook op zijn verhaal „Doarpshistoarje", waar de predikant tot 
„vleselijke zonde" vervalt, doordat hij niet kan voldoen aan de 
hoge zedelijke eisen, die hij zichzelf stelt of gesteld weet, de 
moderne problematiek dus, die prof. dr. J. de Graaf in „De 
ethiek van het immoralisme" (1961) heeft behandeld. 

De laatste, die ik in deze vrijzinnige reeks moet noemen, is 
Hoatse de Jong, wiens boek „Tarzan" in 1960 verscheen. Dit boek 
speelt in Marswâl, een half orthodox-hervormd, half Gereformeerd 
dorp in de Zuidwesthoek. De hoofdfiguren zijn de onkerkelijke 
arbeider, later molenaar Jorrit Punter met zijn vrouw en zoon 
Aen of „Tarzan". 

De bekrompen machtsstrijd tussen de kerkelijke partijen met 
hun scholen komt goed uit de verf, zo ook de morele en ekono-
mische dwang, die hiermee annex is. De Gereformeerde predikant 
Ypma, zijn opvolger Gratinga en de Hervormde dominee Blom 
verschijnen nu en dan op het toneel en zijn niet veel meer dan 
slappe machtsfiguren, die q.q. wel voor hun groepje moeten 
opkomen. De Gereformeerde Gratinga is nog het felst. Hij staat 
ook op het standpunt, dat Gereformeerde kinderen niet met 
Hervormde mogen omgaan. Leed kan meehelpen, om de mensen 
weer bij de kerk terug te brengen. Als aan het slot Tarzan 
gestorven is, komt het oordeel over al het gewroet, dat klaar
blijkelijk ook het oordeel van de schrijver is: „It tsjerkegean is 
yn ús kristlik doarp de greatste godslastering, dy't men jin tinke 
kin" (p. 239). De dominees staan machteloos tegenover het kwaad, 
dat bedreven wordt. 

Behalve de vrijzinnige litteratoren, waarbij ik, zoals de insiders 
zullen opmerken, de produktieve R. Brolsma niet genoemd heb, 
die — en dat wijst behalve op funktieverlies van de predikant, 
ook op de eerlijkheid van deze schrijver — nauwelijks dominees
figuren laat zien6, zijn er echter in het laatst der 19de en vooral 
in de 20ste eeuw ook rechtzinnige gekomen. Op den duur begon, 
althans wat de kwantiteit van het werk betreft, de wind zelfs 
vooral uit deze hoek te waaien. Dit hangt met allerlei faktoren 
samen. In de eerste plaats was de orthodoxie, die in de 19de eeuw 
doodverklaard was, niet dood en kwam zij, ondanks de profetiën 

6 Vgl. echter: De reis nei it âlde doarp (1933). 
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van W. Dykstra e.a., tot nieuw leven. Ook in de rechtse kring 
kreeg men oog voor de waarde van de Friese taal en de oprich
ting van het Kristlik Frysk Selskip (1908) met krachtige steun 
van predikanten als S. Huismans en dr. G. A. Wumkes, heeft 
voor rechts, maar straks ook voor links een grote betekenis gehad. 
Wat E. B. Folkertsma voor de Friese taal gedaan heeft wordt 
niet makkelijk overschat. Ditzelfde geldt voor F. Schurer, 
J. Piebenga, D. A. Tamminga e.a. Zo ontstond er langzamerhand 
ook zo iets als een Christelijk-Friese litteratuur, al doet men 
beter verschillende schrijvers, die van huis uit orthodox zijn — 
zo b.v. U. van Houten, N. J. Haisma en Y. Poortinga — niet in 
een aparte orthodox-Christelijke groep onder te brengen. Sedert 
1934 bestaat er in de kring der Gereformeerden en orthodox-
Hervormden een Kristlik Fryske Folksbibleteek, die, in het klein 
begonnen, vooral na de oorlog tot een grote organisatie met nu 
ruim 12.000 leden is gegroeid. Vooral door deze Bibleteek, die 
de laatste tijd jaarlijks meer dan tien boeken op de markt brengt, 
is de Christelijke roman in Friesland een feit en ook een probleem 
geworden. Het beeld van de predikant komt in deze boeken 
soms in eens naar voren. 

In een interessante studie over „Schijnheiligen in de litteratuur" 
(in: „Op de keper beschouwd", 1951, p. 67 v.) maakt dr. W. J. 
C. Buitendijk de opmerking, dat alleen de Christen-kunstenaar 
op overtuigende wijze de diepten van het zondige hart van de 
schijnheilige mens kan doorgronden en beschrijven. Ik geloof, dat 
hierin waarheid schuilt. Zo zou ook de stelling kunnen worden 
verdedigd, dat alleen de kerkmensen de dominee goed kunnen 
verstaan. Houdt men hier echter aan vast, dan moeten wij 
konstateren, dat het werk van de Christelijke Friese schrijvers 
vaak teleurstelt. Het is waar, Weimoed Hemrica ( = E. S. de 
Jong) heeft het in „Folk yn 'e bus" (1954) geprobeerd en ook 
Watse Cuperus deed het in „Hoeder en Skiep" (1955), maar men 
moet konstateren, dat de andere schrijvers nalaten de dominee 
naar voren te halen, waar men hem verwacht had of hem een 
vrij schimmig bestaan gunnen. Ook de enige predikant, die zich 
aan een roman waagde, de Gereformeerde dominee Th. Kuiper 
geeft ons niet, wat wij verwacht hadden. 

Ik wil dit graag met een paar voorbeelden illustreren: S. P. 
Akkerman Osn. geeft in zijn boek „In swalker komt thús" (1936), 
het tweede boek dat de K.F.F.B. uitgaf, het beeld van een jonge 
man, die het nergens vinden kan, niet in de verschillende ver-
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houdingen, die hij heeft en ook niet in de beroepen, die hij, als 
hij eenmaal getrouwd is, beoefent. Hij zakt tenslotte steeds 
dieper, komt zelfs in de werkverschaffing, maar sterft aan het 
eind van het boek. Zo komt de zwerver thuis. Wij horen wel 
telkens, dat het boek in orthodox milieu speelt. Er wordt b.v. 
verteld, dat men alleen mag gaan met een meisje of jongen van 
de eigen kerk. Het is ook nog de vraag, of men op zondag naar 
een meisje mag fietsen (1936!). Er komen wel dominees in dit 
boek voor, min of meer als de noodzakelijke ornamenten van het 
Gereformeerde geheel. Er is echter geen dominee, die zich met 
de hoofdpersoon Simon van der Weide bemoeit. Dat zijn onrust 
met het geloof te maken heeft en door het geloof ook kan worden 
weggenomen wordt niet duidelijk. Er komt uit dit boek een stuk 
fatalisme op ons toe, al wordt ons op de laatste bladzij verteld, 
dat Marie, zijn vrouw, Simon niet verloren heeft, maar voor 
eeuwig behouden. 

Ditzelfde geldt ook voor een veel later verschenen roman, het 
boek van P. Akkerman „Fan it anker slein" (1960). Het gaat hier 
over een jongen uit orthodox kerkelijke kring, die als soldaat naar 
Indonesië is geweest, daar zijn vriend en dorpsgenoot heeft zien 
sneuvelen en ontzettend veel ellende heeft meegemaakt. Als hij 
terug is kan hij het nergens vinden, niet in het vroegere werk, 
thuis niet en ook niet bij het meisje, dat op hem gewacht heeft. 
De ouders begrijpen er eerst weinig van. Hij kan ook niet over 
zijn belevenissen vertellen. Hij gaat wel naar de kerk, maar het 
bidden schiet er bij in, al wordt dit telkens als een probaat 
middel aanbevolen. Het boek laat zich heel goed lezen en getuigt 
ook wel van begrip voor de jongen, maar het opmerkelijke is, 
dat als deze Hidde een paar zenuwaanvallen heeft gehad, telkens 
alleen maar de dokter komt, om hem een spuitje te geven. De 
dominee ontbreekt totaal. Het is tenslotte een zakenman, in 
wiens bedrijf hij werkt, die voelt, dat de jongen behoefte heeft 
aan uitpraten en uithuilen. Ook hier weer hetzelfde dus, of 
misschien moeten wij zeggen: nog steeds hetzelfde. De dominee 
is een preekheer, een beroepshuisbezoeker. Dat er ook een pasto
rale kant aan zijn werk is, juist ook in de kring, waarin nog niet 
zo zeer sprake is van funktieverlies, bespeuren wij nauwelijks. 
Wat het geloof precies betekent, kan betekenen, horen wij niet. 

Behalve het ontbreken van de predikant, waar men hem ver
wacht zou hebben, zijn er ook andere dingen, die ons in deze 
z.g. Christelijke roman treffen. Als de dominees al optreden zijn 
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het toch wel vaak heel gewone mensen, d.w.z. mensen met zeer 
kleine kanten. Ik noemde reeds H. de Jongs „Tarzan". De predi
kant, die Ulbe van Houten in zijn schets „Dinastike crisis" (in: 
„De rook fen it lân", 1943) weergeeft, is wat J. J. Hof destijds 
een „sportfries" genoemd heeft. Hij voelt zeer fries, maar geeft, 
als het er op aan komt, toe aan zijn Hollandse vrouw. Zo wordt 
zijn eerste zoon niet genoemd naar zijn vader Sjouke, nee, de 
zoon van ds. Jarich Sjoukes Hoekstra, lid eenmaal van een Friese 
studentenvereniging, komt George, Sjors te heten. „De stoere 
Fries yn him jowt bilies" en straks komen er ook dominees
hoorders uit Holland. Ik merk even op, dat dit de enige keer is, 
dat ik het probleem dominee-Fries in de litteratuur ontdekte. 

De menselijke kant van de dominee vinden we ook in de oude 
vrijzinnige predikant, die heel even opduikt in P. Akkermans „In 
man allinne. Roman oer in doarpsdokter" (1956). Ds. Heukels is 
vriendelijk, meelevend. Met een zwart kalotje op en een goudse 
pijp aan loopt hij in zijn tuintje. Hij begrijpt de mensen, maar 
hij heeft niet veel te vertellen, waarschijnlijk ook, doordat hij 
vrijzinnig is. 

Een derde kwestie, die ik moet noemen, is deze: Het beeld 
van het kerkvolk lijkt soms erg veel op de schildering, die wij — 
mirabile dictu — bij W. Dykstra c.s. vonden. Waar Waling-om 
en de zijnen tegen streden, de schijnvroomheid, de verbinding 
van „geast en pong", komen wij nu tegen bij de Christelijke 
schrijvers. Ik wijs op het portret van de Ravetsjerksters in J. van 
Wageningen gelijknamige schets in: „Sa't it lân opjowt" (1946) 
en vooral op Weimoed Hemrica's „Folk yn 'e bus" (1954). In dit 
laatste boek wordt Djurre Woudstra zwaar beledigd. Hij komt 
met dezelfde vraag, die ook in de 19de eeuwse volkslitteratuur 
telkens gesteld wordt: „As dat nou kristlik is?" Ook W. Cuperus' 
roman „Hoeder en skiep" (1955), een boek, dat evenals zijn ander 
oeuvre belangrijk is voor de kennis van het Gereformeerde leven, 
laat allerlei zwakke, laat ons zeggen zondige kanten van het 
kerkvolk zien. Het merkwaardige is, dat deze orthodoxe schrijvers, 
zij het op een andere wijze, even optimistisch zijn als de vrij
zinnige rationalisten en moralisten van de vorige eeuw. 

Want dit is het vierde, dat opvalt: De bekeringen, nu echter 
niet door de ratio of door de stem van het geweten, maar door 
iets anders — door wat precies wordt niet steeds duidelijk! — 
komen heel vlot. Men is zelfs geneigd, om van bekeringen aan 
de lopende band te spreken. Wij vinden dit b.v. in de schets 
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van P. de Jong „Repos ailleurs" (in: „Sa't it lân opjowt", 1946), 
in de figuur van Jelle Wytsma, een drinker, in de reeds genoemde 
schets Ravetsjerksters en toch eigenlijk ook in ds. Th. Kuiper, 
„De wei, dy't ik net gean wol" (1961). Ik denk dan aan de oude 
boer Snijder. Wat ons hierbij ook treft is de bestaansangst en 
de vrees voor de dood, die een grote rol spelen. De bekering 
schijnt toch wel vooral bewerkt te worden door de vrees voor 
het lot na de dood. Tegelijk echter worden ons allerlei figuren 
getekend, die tot de gelovigen behoren en die vol angst zijn. In 
de roman van ds. Kuiper heeft Marjan, de gelovige vrouw en 
tegenspeelster van de chirurg Flip Snijder, die vol onzekerheid 
zit, herhaaldelijk angstaanvallen. Hoe dit te rijmen is met de 
uitspraak: „As Jo yn God leauwe dan moatte Jo ek bitrouwen 
ha" (p. 214) wordt niet duidelijk. 

Ik noem deze kwesties, al hebben ze niet alle direkt met ons 
onderwerp te maken, omdat ik overtuigd ben, dat eigenlijk de 
Christen-auteur in staat moet zijn en ook geroepen is, de predi
kant, zoals hij is en zoals hij zijn moet, uit te beelden en dat 
het genoemde dan aan de orde komt. De portretten, die tot nog 
toe gegeven zijn, stellen ons echter teleur. Daar is 1. het boek 
van Weimoed Hemrica, „Folk yn 'e bus" (1954). De hier gete
kende dominee Wiarda is nog jong en wordt vooral gezien door 
de ogen van zijn vrouw. Dit lijkt mij al direkt gevaarlijk en het 
blijkt ook wel, dat we er zo niet komen. Idylle en werkelijkheid 
wisselen elkaar af, maar er is te veel de vlucht in de idylle. 
Ds. Wiarda staat te hoog, hij wordt tot een soort Christelijke 
„he-man", een krachtfiguur van wie wij moeten aannemen, dat 
hij alles kan, maar die toch waarschijnlijk in het leven teleur
stelt. Ik citeer: „Ik hie greate biwûndering foar syn enthousiasme 
en fielde my yn dit stik fan saken by him in bern" (p. 80). Of 
ook: „Sa wie nou myn man. Hy praette net, mar hy hannele" 
(p. 168). Wiarda is erg wijs, maar als zijn vrouw op een ogenblik 
verklaart: „Hwat is it libben dochs moai en ryk" (p. 125), twijfelt 
men toch aan die wijsheid. Dit wordt er niet beter op, als ons 
wordt verteld: „Dûmnys binne lju, dy't in lyts bytsje forstân 
hawwe fan it leauwe, dat oaren bisitte" (p. 192). Ook bij aankoop 
van deze roman moet geadviseerd worden de nodige zakdoeken 
klaar te leggen. Aan het slot verdrinkt het enige kind van de 
dominee. Zelfs Tippersma, die toch wel een Oebele Glûper is, 
toont nu zijn goede kant. Spoedig daarna volgt echter de dominee 
een roep naar Gelderland. 
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De 2de roman, die de predikant centraal stelt, is W. Cuperus' 
„Hoeder en skiep" (1955), een uitwerking van de reeds in 1946 
verschenen schets: „De hakkenkruk" (in: „Sa't it lân opjowt", 
1946). Ik vertel dit laatste ook, om duidelijk te maken, dat 
Cuperus vrij lang met zijn konceptie bezig is geweest. Het boek 
gaat over de jonge Gereformeerde predikant Abe Tinga, een man 
met weinig talenten, die zich dit ook bewust is. Het is een 
sympathiek verhaal, dat ook eerlijk allerlei problemen blootlegt, 
maar toch ook steeds weer vervalt in het zwart-wit-schema. De 
dominee is veel flinker dan hij eigenlijk is. Hij brengt de 
drinkende zoon van „lytse Tiede" weer op het goede pad (p. 78, 
85, 91) en houdt de voet stijf, als hij gemeentelijke wantoestanden 
ontdekt. Hij durft zijn eigen weg te gaan, enz. Het beeld van 
het kerkelijk leven is eerlijk. Dat er tenslotte twee stromingen in 
de gemeente zijn, die van de burgers en die van de gelovigen, 
die naar buiten één lijn trekken, maar het eigenlijke gemeente-
leven bemoeilijken, is scherp gezien, maar de eigenlijke inhoud 
van het pastoraat van Abe Tinga en vooral de kracht, waardoor 
het gedragen wordt, daar bespeuren wij helaas weinig van. Ook 
hier gaat alles vaak te makkelijk en wordt men onwillekeurig 
herinnerd aan het vooruitgangsgeloof van de 19de eeuw (vgl. 
de strijd om het plaatsverhuren, het orgelfonds, de kerkuitbrei-
ding). Men zou ook kunnen zeggen: het blijft allemaal te veel 
aan de buitenkant, in wezen blijft de predikant — of moeten we 
zeggen: de diepste problematiek van het geloof? — voor Cuperus 
iets onbekends. 

Wat we precies moeten zeggen van het verhaal, dat in de 
„Friese Kerkbode" verscheen (1963): „De swiere wei fan dûmny 
Summers" (door P. N. F.), weet ik niet. Misschien is ook dit 
verhaal vooral bedacht en bedoeld als spiegel van het Gerefor
meerde kerkvolk. De 19de eeuwse volksschrijvers zouden ook 
hier weer kunnen vragen: Wat hebben wij u indertijd verteld? 
De gemeentenaren zijn „swier to rissen" en Summers kan lang 
zo veel niet bereiken, als hij wil. Hij wordt dikwijls te licht 
geacht, doordat hij de blijdschap van het geloof tracht te brengen 
en dus naar de smaak van zijn hoorders te weinig het „in zonde 
geboren en getogen" laat horen. Het blijkt zeer duidelijk, dat het 
zondige ik vaak oppermachtig is en dat Siger Summers hier in 
theorie veel, maar in de praktijk weinig tegen heeft in te brengen, 
vooral ook, als blijkt, dat zijn gemeente de zo menselijke dingen 
gewoon, vanzelfsprekend vindt. 
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De andere boeken uit K.F.F.B.-milieu of van orthodoxe schrij
vers geven zo hier en daar een schim van een dominee of 
evangelist. Zo b.v. P. Akkerman in „Wankend ljocht" (1950) de 
evangelist Wuring te Jubbega, die niet forceert, maar afwacht. 
In „In man allinne", ook van P. Akkerman (1956), komt naast 
de reeds genoemde vrijzinnige ds. Heukels ook nog een Gerefor
meerde predikant voor, die in tegenstelling met zijn liberale 
collega niet zegt, dat de dode tot hoger leven is ingegaan, maar 
getuigt van het geloof in het eeuwige leven. Terwijl Heukels 
zegt, dat men niet vergeefs leeft, adviseert zijn Gereformeerde 
collega, dat men steeds klaar moet zijn. 

In al deze boeken zijn de domineesfiguren wat wazig of ook 
schlablone-achtig. De dominee wordt te weinig van binnen uit 
bekeken. Waarschijnlijk zit men ook met het vraagstuk van het 
funktieverlies of de funktieverschuiving, meer misschien dan men 
zelf weet. Voorlopig schijnt de predikant een soort koorddanser: 
Hij is mens onder mensen en ook de man, die op de een of 
andere wijze in kontakt staat, althans geacht wordt te staan met 
de eeuwigheid. De boodschap, die hij heeft te brengen, kan de 
litterator klaarblijkelijk niet boeiend genoeg vertolken. Dat heeft 
hij overigens gemeen met de predikant zelf. Dat het kerkelijk 
vraagstuk, dat toch wel inhaerent is aan de domineespraktijk, in 
de Christelijke romans zo weinig leeft, zodat men wel komt te 
horen, dat de vrijzinnigheid niet deugt, maar steeds in twijfel 
blijft of het nu gaat om de orthodoxie in de Hervormde dan wel 
Gereformeerde kerk, schijnt minder een oekumenische dan wel 
ekonomische oorzaak te hebben. De schrijvers worden graag in 
alle rechtzinnige kringen gelezen. 

Wij komen tot het slot: Toen Gerard Brom ca. 1923 zijn boekje 
over de dominee in onze litteratuur schreef, gaf hij dit geschrift 
een motto mee, ontleend aan Potgieter: „De studie van hunnen 
(d.i. der predikanten) stand is nooit belangrijker geweest dan in 
onze dagen, de krenkingen nooit talrijker op de tederste plekken." 
Potgieter schreef dit in 1861, dus honderd jaar geleden en het 
heeft zin, om te vragen, hoe de stand nu is. Welnu: studie van 
het domineesleven wordt er ook nu nog gemaakt. Ik verwijs 
slechts naar drie in 1959 verschenen boeken: dr. S. H. Spanjaard, 
„Domineesspiegel"; D. van der Stoep en H. H. Felderhof, „Op
nieuw in de houten broek" en voor Engeland naar A. Tindal 
Hart, „The country priest in english history". De dominee heeft 
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telkens weer de aandacht en heel vaak getuigt deze belangstelling 
ook van begrip — men denke slechts aan Henri Hatzfelds, ook 
in het Hollands vertaalde „La Flamme et Ie Vent" (De vlam en 
de wind, 1953) of Jean Pierre Mounier „La Clarté de la Nuit" 
(De Dode God, z. j.). Toch kan men moeilijk zeggen, dat nu, in 
1964, de studie van de predikantenstand belangrijk moet worden 
geacht en dat bij deze studie steeds weer direkte levensvragen 
aan de orde zijn. De krenkingen op de tederste plekken, waarover 
Potgieter sprak, zijn misschien te talrijk geweest. De dominee, 
die voor 100 jaar nog een centrale plaats in het vaderlandse leven 
innam — wij denken enkel maar aan het aantal dominees-dichters 
en dominees-staatslieden — staat nu wat meer achteraf en heeft 
zijn kapelletje ter zijde. Misschien kan men het ook zo zeggen: 
De dominee heeft te veel plaats ingenomen in de vroegere litte
ratuur dan dat hij nu nog veel plaats kan krijgen. Of wellicht 
is het nog beter om te konstateren, dat het geloof veel meer een 
vraag is geworden en dat de dominee zo lang moet wachten, 
tot er op de vragen van velen weer werkelijke antwoorden 
komen. 

Ik moet hier eindigen en zoek nog even naar een samenvatting. 
Het ging minder dan u misschien verwachtte over de schurken 
en heiligen, die wij elders tegenkomen. Wel ging het over mensen 
onder mensen, over kleine burgers en tamme idioten, over kleine 
heiligen en heilige kleinen. Het was — wij zeiden het reeds — 
niet meer dan een terreinverkenning. Eigenlijk hadden alle 
geschriften, romans en toneelstukken moeten worden genoemd, 
om een totaalbeeld te krijgen. Misschien was er dan wel niet 
zoveel veranderd aan het portret, maar de kwantiteit heeft ook 
hier het een en ander te zeggen. Als een beeld telkens weer 
terugkeert, vertelt dat ook iets over de smaak van het publiek, 
als de dominee in Christelijke romans telkens niet is, die hij 
eigenlijk moet zijn, wijst dit op funktieverlies of misschien ook 
op een nog niet verstaan van de wezenlijke funktie. Dominees-
beelden kunnen een bijdrage leveren tot het beter verstaan van 
de kerkgeschiedenis; zij vertellen iets van de verhouding van 
kerk en maatschappij of ook — en dan zitten we in de moderne 
problematiek — van psychiatrie en geloof en van de vragen van 
tijd en eeuwigheid. Zij hebben de litteratoren en de kerkmensen 
iets te zeggen, maar ook wijzen ze op gebreken in de prediking 
en de opleiding en keus en hebben zij de predikanten zelf iets 
te leren. 
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De vraag naar de plaats en de taak van de dominee in het 
moderne leven — een vraag, die in de Friese litteratuur niet, 
nog niet aan de orde is gekomen — eist toch wel een antwoord. 
Men kan natuurlijk zeggen, dat er geen plaats of taak meer is, 
omdat het geloof geen plaats heeft en, ongetwijfeld, de predi
kanten zullen moeten worstelen met de vragen, die b.v. Menno 
ter Braak, Simon Vestdijk, Fokke Sierksma opwierpen, maar de 
litteratoren en predikanten zullen evenmin voorbij mogen gaan 
aan b.v. Sören Kierkegaard. In de Friese volkslektuur is van deze 
problematiek nog weinig te merken. Men heeft de indruk, dat 
sommigen zich er wat te makkelijk afmaken. Soms heeft men 
het gevoel — dit dan vooral bij de allermodernsten — dat er ook 
een zekere onwil is, om iets hogers te begrijpen en iets heiligs 
te vereren. Tot hen zei Chesterton reeds lang geleden: „Certain 
moderns permit any writer to emphasize doubts, for doubts are 
their religion, but they permit no man to emphasize dogmas. If 
a man be the mildest Christian, they smell cant, but he can be 
a raving windmill of pessimism and they call it temperament" 
(bij Brom a.w., p. 87). Misschien is het te veel gevraagd, als men 
zegt: Schrijf slechts, als u werkelijk iets te zeggen hebt, gebruik 
de predikant niet al te vlot als lachfiguur, let ook op de pro
blemen, die er toch werkelijk wel zijn! Wij mogen dankbaar zijn 
voor de kritiek, die Noordmans en Wadman en ook Piebenga 
in zijn studie „Fyn en grou" hebben uitgeoefend. Het zou mis
schien goed zijn, als ook de predikanten zelf zich eens uitspraken 
of als het kon komen tot een symposion van litteratoren en predi
kanten, b.v. over de Christelijke roman. 

Er zijn vele dominees voorbijgegaan. Het was de eeuwen door 
echter gewoonte, dat als de dominee voorbij was, het gesprek 
werd voortgezet, vrijer misschien dan het voordien geweest was. 
De dominee, die zijn ambtgenoten de revue liet passeren, voelt 
zich alles behalve bevredigd door wat hij zag. Moge het gesprek, 
waartoe ook deze studie aanleiding hoopt te geven, het totaal
beeld nog duidelijker maken en ook wegen wijzen naar een 
betere toekomst van het leven-uit-geloof, waarvan de dominee 
moet en mag spreken en waaraan ook deze moderne wereld 
behoefte heeft. 



DE DOKKUMER PREDIKANT THEODORUS VAN THUYNEN (1679—1742) 

K. M. WITTEVEEN 

In een opstel over de kerkgeschiedenis heeft professor Linde
boom de vraag opgeworpen naar de grens van de gescheidschrij-
ving. Maarten Luther is een historische figuur en Jan Jansen 
niet, maar waar is de grens? Toch is de beschrijving van een per
soon van regionale historische importantie de moeite waard. Zo'n 
figuur is de achttiende eeuwse Dokkumer predikant Theodorus 
van Thuynen. 

Hij werd op 31 maart 1679 te Leeuwarden geboren, waar zijn 
vader Watse van Thuynen lijfarts was van de Prins van Oranje 
en „Chirurgus-Generaal van alle troepen, staande op de Friesche 
repartitie" (1). Deze stamde uit Leeuwarden en was de zoon van 
een voornaam lakenkoopman, Douwe Watzes van Thuynen. De 
moeder van Theodorus heette Uilkjen Riedsma, dochter van Dirk 
Riedsma, vroedsman en bouwmeester der stad Leeuwarden. Van 
de vele kinderen, die uit het huwelijk van Watse van Thuynen 
en Uilkjen Riedsma geboren werden bleven alleen Theodorus en 
zijn zuster Catharina in leven. Deze laatste huwde de apotheker 
Bavius Thyssen te Leeuwarden. 

In 1696 liet Theodorus zich inschrijven als theologisch student 
te Franeker, waar hij college liep bij de professoren Perizonius, 
Rhenferd, C. Vitringa en Roëll. Hij was bijzonder scherp van ver
stand en studeerde met grote ijver. In januari van het jaar 1701 
verdedigde hij onder Prof. Vitringa een dissertatio waarin hij de 
beschouwingen van de beroemde engelse historicus Sir John 
Marsham (1602—1685) bestreed over de zeventig weken in het 
boek Daniel. Deze verhandeling droeg de titel „Dissertatio Histo-
rico-Theologica qua nobilissimi viri Johannis Marshami sententia 
de LXX hebdomadis Danielis refellitur, pars altera, quam Ope 
Divinae Gratiae, sub praesidio Campegii Vitringa, Theol. et Hist. 
Sacrae Pro†essoris Ordinarii, publice defendet Theodorus van 
Thuynen, Leov. Fris." en was opgedragen aan zijn vader. (2) 
Een zijner studievrienden vermeldt in een lofdicht dat „zijn 
Ed. met groote lov over de 70 weken van Daniel scherpsinnig 
twistede". Daniel maakt zich in hoofdstuk IX ongerust over de 
zeventig jaren van vervolging die de profeet Jeremia had voor
speld. Nu krijgt hij te horen dat het jaarweken zijn, zodat zeven
tig weken vierhonderd en negentig jaren beduiden. Daarna zou 
de heilstijd aanbreken. De traditionele christelijke exegese vond 
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in Daniel IX het bewijs dat de Messias reeds verschenen moest 
zijn en gebruikte deze plaats vooral als bewijsstuk tegen de 
joden, die Christus niet als Messias aanvaardden. (3) Marsham 
ziet hier geen beschrijving van Christus maar acht deze voor
spelling te slaan deels op de terugkeer van de Joden uit Babyion, 
deels ook op de verdrukking door Antiochus Epifanes (p. 1). De 
gezalfde is volgens hem in vers 25 en vers 26 een verschillende 
figuur en Marsham zet, evenals de Nieuwe Vertaling, een punt
komma tussen de zeven weken en de twee en zestig weken. Deze 
met opzet duister gehouden getallen vormen een moeilijke puzzel 
voor de beoefenaars van de chronologie. Van Thuynen echter ver
baast zich erover „dat een christelijk man, die zijn Verlosser 
vereert onder de naam van Messias, in een verheven voorspelling, 
die handelt over uitkomsten van de allerbelangrykste gebeurte
nissen, het prefereert om bij de messias aan een andere persoon 
te denken dan aan zijn Messias. En daar hij niet dat, wat van 
deze Messias wordt gezegd, in één gezalfde kan aantonen, geeft 
hij er de voorkeur aan om twee verschillende gezalfden, die van 
onze Christus verschillen, te verzinnen, in plaats van op onze 
Christus het ook te slaan en met Hem tevreden te zijn." (4) Als 
het om verschillende gezalfden ging, zou de Heilige Geest ze wel 
met name genoemd hebben! De schrijver probeert aan te tonen 
dat de tijdrekening van Marsham de tekst geweld aandoet en hij 
zoekt dan de sleutel voor de exegese in Mattheus 24: 15, 16. 
Jezus spreekt hier niet in beeldspraak. „Hier is de heldere en 
vaste betekenis van deze woorden te vinden, die de hele opvat
ting van Marsham ontzenuwt." Deze plaats bij Daniel handelt 
zeer direct over de laatste tijden van de Joodse staat. (p. 22) (5). 

In 1701 begaf Van Thuynen zich naar Leiden „daar hij zijne 
studiën naarstig voortgezet heeft" onder de hoogleraren Van Til, 
Fabricius en à Mark. „Op beide academiën meer als een gemenen 
voorraadt van uitmuntende wetenschappen opgedaan hebbende, 
keerde zyn Eerw. den eersten May 1703 weder naar Franeker" 
(6). Daar liet hij zich examineren tot doctor theologiae hetgeen 
met bijzonder veel lof gebeurde en op 29 november promoveerde 
hij op een dissertatie over de aard en de natuur van het Sinaïtisch 
Verbond (7). Als beloning voor deze buitengewone prestatie — er 
promoveerden in die dagen niet velen, ook hoogleraren werden 
voor hun ambtaanvaarding eerst nog dikwijls eershalve gepromo
veerd — op zo jeugdige leeftijd (24 jaar) volbracht, ontving hij 
van de Staten van Friesland in 1704 een bedrag van ƒ 5OO,—. 
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Op 16 juli 1703 was hij ook reeds door de Classis Leeuwarden 
peremptoir geëxamineerd door de predikanten Rich. Horrius en 
B. de Haan. Bij dit examen werd eveneens gewag gemaakt van 
de „heerlijke blijken van diens doorwrocht verstand in de weten
schap der heilige godgeleerdheid en hoofdstukken des geloofs" (8). 
Tot 1705 bleef hij candidaat „wanneer hij de gemeente van Dron-
rijp, zijnde een aanzienlijk dorp, als haren ordinaris en leraar 
toegewezen en bevestigt wierdt." De bevestiging gebeurde door 
de predikanten Schellinger en Landreben met als tekst Hebr. 
13 : 17 en Jes. 30 : 20, 21 (9). In oktober 1705 deed hij zijn intrede 
in deze gemeente, die toen 250 lidmaten telde (10). 

Op 13 september 1709 werd Van Thuynen te Dokkum beroepen 
op een traktement van 700 car. gulden en vrij wonen (11). Zijn 
intree deed hij in begin december 1709 met een preek over ps. 
89 : 16. Tot zijn dood in 1742 stond hij in Dokkum, eerst naast 
Ds. G. Elards, na diens dood in 1716 samen met Ds. R. Elgersma 
en de laatste jaren vanaf 1739 naast zijn schoonzoon Ds. Eyso 
Bergsma. In 1713 huwde hij Aaltje IJdema, dochter van Edo 
Alma van IJdema, in leven oud schepen van Leeuwarden, en 
Sytske Reddingius, dochter van Ds. B. Reddingius, in 1705 over
leden als predikant van Oenkerk. (12) Vanaf 1716 woonde Van 
Thuynen in het huis voor de oudste predikant op de Hogepol. Hun 
werden drie kinderen geboren van wie er een op jeugdige leef
tijd stierf, een dochter Sytske huwde op 20 november met Ds. 
Bergsma en haar tweelingbroer Valerius was later medicus (13). 

Van Thuynen was „machtig in de H. Schriften en wonderlijk 
vaardig in het opstellen van zyne leerredenen en een bequaam en 
ervaren disputant". Hij was zowel in Dokkum als in het classicale 
en provinciale kerkelijke leven een man van groot gezag. Hij 
preekte, zo vertelt de „Boekzaal", o.a. over de profetieën van 
Zacharia en Maleachi, de brief aan de Kolossenzen, de Psalmen 
van de eerste tot ver in de zeventig, de gezichten van Ezechiel 
en de zeven brieven uit de Openbaring van Johannes „en tot 
aan zyn levenseinde is zyn Eerw. doende geweest met de Prophe-
tie van Jesaias, hebbende dezelve gebragt tot in het VIL Hoofd
stuk" (14). Wij hebben helaas geen preken van hem kunnen vin
den, maar de boeken waaruit hij bij voorkeur preekte wijzen ons 
er wel op dat het hem ernst was, toen hij in zijn boekje over het 
gereformeerde geloof, in zijn strijd met de conventikelvromen, 
zozeer de nadruk legde op de beloften Gods. Hij zag wel degelijk 
de gevaren van een dood geloof (15). Wij hebben nog een verslag 
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over van een toespraak, die hij hield ter opening van de provin
ciale synode in 1737 te Dokkum „een seer geleerde, historikun-
dige, en wel gepaste redenvoeringe over de heerlyke staat dier 
geluckige tijden en dagen, in welke men soude kunnen seggen, 
dat alle de Koningkrijken der aarde geworden waren Godes en 
Sijnes gesalfden" waarin hij de wonderbare verbreiding van het 
Christendom behandelde en de kerkgeschiedenis doorliep, om aan 
te tonen „wat wel gegronde hope en verwagtinge soo het scheen 
haar (de kerk) met reden streelde" als was zij soms teleurgesteld 
dat er nog zoveel tegenstand was. „Hiervan de redenen en oor
saken hebbende opgegeven, en de leden van de Christelyke Syno-
dus ter betragtinge van haren regten pligt ter bevorderinge van 
dese geluckige dagen, die hoewel in opsigt van de tijt wanneer 
voor ons verborgen, nogtans sekerlijk eens te verwagten sijn, met 
veel ernst en ijver, en tedere betuiginge hebbende opgewekt, soo 
sloot sijn hoog-eerwaarde met een ernstigh en doordringend ge-
bed t . . . . ' " (16) Deze redevoering was meer dan een gelegenheids-
woord, zij was een persoonlijke belijdenis. 

Bladerend in de kerkeraadsnotulen van die dagen lezen wij 
hoe op 15 maart 1716 het gerucht ging, dat de Remonstranten 
een eigen predikant wilden beroepen. Men ging terstond op zoek 
naar de plakkaten die zulk een „stoute onderneminge" zouden 
verbieden, maar Ds. van Thuynen moest later melden „dat na 
alle aengewende vlijt hy de boven gemelde placaaten niet heeft 
kunnen vinden." (17) Toen het echter ernst werd met het Remon
strantse beroep, heeft het stadsbestuur „het versoek van de ker-
kenraedt ingewillight en door beyde stadsbooden de Remon-
strantze Predekant die bevestight soude worden, en die welke 
de bevestiginge soude doen, laeten insinueren om daar mede niet 
voort te vaeren, of anders dat haer Aghtb. in eens van onver-
waghte vilipendentie van dese insinuatie tot haer leedtwesen in 
het selve soude versien, waerop ook dese voorgenoomene be-
vestinge van een ordenaris Learaer onder de Remonstranten in 
dese stadt in aghter gebleven." (18) Men waakte trouwens voort
durend tegen onzuiverheid in belijdenis en wandel. Wij horen 
eenmaal hoe Arjen Walings voorlopig niet wordt aangenomen als 
lidmaat wegens sympathie voor de gevoelens van W. Deurhof. (19) 
En het is voor ons merkwaardig te lezen, hoe de stadsoverheid 
zich met de regeling bemoeide van de door-de-weekse kerkdiens
ten (20) en hoe kerk en overheid angstvallig waakten over hun 
machtsbereik. Toen de vrijgezel Ds. R. Elgersma op 9 november 



122 

1738 was overleden, is er nogal wat te doen geweest over de ver
vulling van de vacature. Het heeft Van Thuynen en zijn kerke-
raad veel moeite gekost om de beroeping van Ds. Eyso Bergsma 
van Ee door te zetten, tegen een request van een groot aantal 
lidmaten in, die voorwendden dat Ds Bergsma „van den almagh-
tige met een seer belemmerde en beswaarde uytspraek besoght" 
was. Wij komen hierop echter later nog terug. (21) 

In het classicale en provinciaal kerkelijke leven vervulde Van 
Thuynen dikwijls een belangrijke rol. Hij hield actief mee de 
wacht tegen insluipende ketterijen, tegen Paapse en Sociniaanse 
stoutigheden. Zo maakte hij in 1741 deel uit van de commissie 
tot onderzoek van het geruchtmakende boekje van J. Stinstra 
„De Natuure en Gesteldheid van Christus Koninkrijk, Onder-
daanen, Kerke en Godsdienst afgeschetst in vijf Predicatiën". (22) 
Meermalen komen wij zijn naam tegen als getuige of rapporteur 
in een van de vele tuchtzaken tegen de predikanten in de classis, 
die zich misdragen hadden door ontucht of dronkenschap. In 
1710 was hij scriba van de Provinciale Synode, evenals in 1728. 
Praeses was hij in 1723 en 1732. Wij leren hem in deze acta 
kennen als een zeer correct man met een open oog voor de 
noden van anderen. (23) 

Maar niet alleen zijn ambtswerk'heeft hij met grote ernst vol
bracht, ook in wetenschappelijk opzicht stak hij ver boven de 
meesten zijner ambtgenoten uit: „Dat zyn Eerw. den naam van 
Doctor Theologiae niet gevoert heeft alleen als een pronknaam, 
getuigen deszelfs nagelatene Schriften... ." (24) In 1719 verscheen 
te Leeuwarden bij F. Halma zijn boek „De Rekeningen der Tijden, 
zoo als ze ons voorkomen in de H. Bladeren, van den zondvloedt 
af tot aan de wederkeeringe des Joodschen volks uit de Baby
lonische gevangkenisse onderzogt en overeengebragt door Theod. 
van Thuynen, SS Th. Doctor en Predikant te Dokkum", een 
chronologisch werk, dat is opgedragen aan de latere stadhouder 
Willem IV, Willem Karel Hendrik Friso. Sedert de zestiende 
eeuw, vooral door de kalenderhervorming van paus Gregorius 
XIII, was de beoefening van de chronologie in zwang gekomen. 
Vooral de namen van Scaliger en van de Jesuiet Petavius waren 
bekend op dit terrein. Van Thuynen had zich reeds in 1701 op 
dit gebied begeven. In dit werk nu wil hij de waarheid van de 
Schrift bewijzen tegenover haar verachters. In zijn woord vooraf 
zegt hij o.a.: „Het is bekent dat de Ongodisterye in deze dagen 
ten top gesteigert, tot haar gevolg heeft eene verwerpinge van 
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de H. Schrift; en dat ze, om in dezen eenige bedekzelen haarer 
schande te hebben, zoo ten opzigte van de verhaalen, als ten 
opzigte van de bepaalingen der tyden, tusschen de gewyde en 
ongewyde Schriften zouden opdoen. Want of schoon de reden 
vordert, dat men van de waarheit der laatste de eerste oordeele; 
zoo is dit echter de verkeertheid dezer eeuwe, dat men, tot 
stavinge van het ongeloof, de eerste, hoe onbillyk het ook zyn 
mag, door de laatste afkeurt." (25) Men gelooft de heidense schrij
vers meer dan de bijbelschrijvers. De verachters gaan zo ver, dat 
zij ook in de Schrift zelf tegenstrijdigheden aanwijzen en haar 
alle goddelijkheid ontzeggen. „Zoo achten wy echter, datmen tot 
noch toe niet genoegzaam gearbeidt heeft om hen den mondt te 
stoppen, en alle stoffe van lasteringen ten eenemaal te beneemen." 
Daarom heeft hij nu een chronologie opgesteld van de zondvloed 
tot aan Cyrus, om haar daarna te kunnen vergelijken met de 
heidense schrijvers. Tegenstrijdigheden bestaan er alleen in schijn 
in de getallen die de H. Schrift noemt. Soms zijn er echter gelijk
tijdige jaren bij elkaar opgeteld. De schrijver heeft zich voort
durend bediend van Petavius' werk „Rationarium Temporum" 
(niet van diens grote werk „De Doctrina Temporum"), omdat dit 
veel gebruikt werd en omdat hij het op vele plaatsen wilde cor
rigeren. Hij behandelt nu eerst de tijdrekening volgens de Bijbel, 
daarna hetgeen er tegen pleit en de berekening van Petavius. 
Tenslotte een vergelijking met de chronologie der Egyptenaren, 
Syriërs, Chaldeeën, van Herodotus en Ctesias Cnidius. Het werk 
eiste een buitengewone scherpzinnigheid en veel exegetische ken
nis, maar het spreekt ons geenszins meer aan. Wij kunnen slechts 
eerbied hebben voor de grote belezenheid en de wetenschap
pelijke prestatie en met het lofdicht van F. Halma zeggen: 

„Wie pryst dan niet des Schrijvers vlyt in 't werk, 
Die eenen weg vol doornen en struvellen 
Heeft door gestreeft, ten dienst van Jezus Kerk; 
Om zulken die van 't gif des afgrondts zwellen, 
Door ongeloof, met kracht te wederstaan, 
Ja, welgemoedt, gansch uit het veldt te slaan?" 

Nauwkeurig wordt b.v. berekend dat „de gansche tydt van de 
Scheppinge tot op de geboorte van Christus 3935 jaaren is". En 
evenzo dat Abram geboren werd toen zijn vader Terach 130 jaar 
oud was, en niet zoals Petavius meende in zijn zeventigste jaar. 
Dat de „wooninge der kinderen Israëls in Egypten gestelt moet 
worden op 210 jaaren, gelykerwys ook de Jooden doen". Zo wordt 
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bewezen „dat de kinderen Israëls in 210 jaaren in Egypten ver-
meenigvulidigen kosten tot een heyr van 603550 strydbaare man
nen" (blz. 40 v.), beginnende met Jacobs 55 kleinzonen, die Gen. 
46 worden genoemd. Natuurlijk stuit men op grote moeilijkheden 
wanneer men zo de bijbelse getallen hanteert. Zo is het bijzonder 
lastig om Hand. 13 : 16—22 te rijmen met wat in I Kon. 6 : 1 
wordt verteld. Deze plaats in Handelingen is dan ook terecht 
reeds door Scaliger de „crux Chronologorum" genoemd, (blz. 141) 
Volgens I Kon. 6 : 1 duurt de periode van uittocht tot tempel
bouw 480 jaar, doch volgens Paulus' berekening beslaat dit tijd
perk wel 573 jaren. (26) Van Thuynen wijst de oplossing van 
Scaliger, als zou Paulus niet nauwkeurig hebben gesproken, van 
de hand en eveneens die van Beza en Luther, die i.p.v. 450 jaar 
350 willen lezen. „Dus hakt men den knoop in stukken, in plaats 
van ze los te maaken." (blz. 143) „Kan men voldoen met te zeg
gen de plaats is bedorven; of d' Apostel spreekt niet nauwkeurig; 
zoo is er niets gemakkelyker als dit om zich uit alle zwarigheden 
te redden, en zyne stellingen staande te houden, al waren ze noch 
zoo vreemt." Hij laat dan het getal 450 slaan op de tijd van de 
beërving en uitdeling van het land Kanaän en vertaalt: „En daar 
na, omtrent 450 jaar tot daar aan toe verloopen zynde, gaf hy 
haar Richters tot op Samuël den Propheet." Hij laat het betrek
king hebben op het voorgaande en niet op het volgende van 
Paulus' redenering en komt dan op een tijdperk van 447 jaren 
vanaf Izaäks geboorte tot aan de verdeling van het land. (Prof. 
de Zwaan constateert in zijn commentaar eenvoudig dat Paulus' 
berekening niet klopt met I Kon. 6 : 1. Paulus volgt een heel 
andere chronologie dan I Kon. 6 : 1) (27). Een andere moeilijk
heid, waar alle uitleggers mee te worstelen hebben gehad, is 
Jes. 7 : 8, waar Jesaja profiteert: „binnen nog vijf en zestig jaar 
zal Efraïm verbroken worden, zodat het geen volk meer is." De 
verovering van Israël is n.1. zeer spoedig na deze profetie in ver
vulling gegaan. Calvijn lost, evenals de Joodse uitleggers, de 
moeilijkheid op, door dit woord als een aanhaling van Amos' oor
deel te verstaan. Hugo de Groot las: vijf en zes jaar = elf jaar. 
Van Thuynen echter leest met een andere interpunctie van de 
Hebreeuwse tekst: „ende van wegen het 65ste jaar zal Ephraïm 
worden uitgerooit dat het geen volk en zy". En als oorzaak voor 
dit oordeel wijst hij de beroving van de tempel van Jeruzalem 
aan door koning Joas van Israël (II Kon. 14 : 8—14) (28). 

Deze enkele voorbeelden mogen volstaan om een indruk van 
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het werk te geven. Wij weten niet hoe de ontvangst van dit boek 
is geweest. (29) Maar enige jaren later verscheen er van Van 
Thuynens hand een boekje, dat een veel groter opzien baarde. 
Omstreeks augustus van het jaar 1722 kwam de eerste druk uit 
van een geschrift, getiteld „Korte uitlegginge van het Gerefor
meerde Geloof door Theodorus van Thuynen, S.S. Theol. Doctor, 
en Bedienaar der H. Evangeliums te Dockum", Leeuwarden bij 
H. Halma. (30) Hierin verzet hij zich tegen het hand over hand 
toenemen van de verbastering van het geloof door de z.g. „Fy-
nen", de mensen van de Nadere Reformatie. Hij schryft: „Want 
de gevoelens, die by veele plaats krygen, en van handt tot handt, 
hoe langs hoe meer worden voortgeplant, zyn zoodanige, dat ze 
waarlyk met de Gereformeerde Leere onbestaanbaar zyn, ja de 
zelve te eenemaal omkeren, en onder de voet werpen" (31). „Dat 
wy de lieden, met welke wy hier te doen hebben, zomwylen 
Fynen noemen, geschiedt niet uit verachtinge", zij zijn in Van 
Thuynens ogen geen huichelaars of geveinsden. Maar velen trach
ten de visie ingang te doen vinden als zou het geloof zijn „een 
vertrouwen, dat 'er in Christo zaligheit te zoeken, te vinden en 
te verkrygen is", zij stellen dat het geloof is een „toevlugt zoeken" 
of „een hongeren en dorsten", zij trachten naar wedergeboorte en 
zijn voortdurend bekommerd om hun heil. Zij achten het spreken 
over het vertrouwen, dat men in Christus met God verzoend is, 
„een vertrouwen, waar mede veele in de Helle branden; en een 
waan, die doorgaans uit zorgeloosheit, en vleeschelyke gerustheit 
voortkomt." Deze „Fynen" maken onderscheid tussen de kerk 
met onwedergeborenen en de kleine kring van wedergeborenen. 
Zij zeggen: „dat men zich zelven met een stichtelyk boek wel 
t'huis kan oef f enen; inzonderheit als 'er gepredikt word door een 
Leeraar, die zich niet schikken wil na haare begeerlykheit." 

Van Thuynen had deze mensen in zijn omgeving ontmoet. Op 
22 mei 1714 werd in de vergadering van de classis Dokkum een 
gravamen van de classis Leeuwarden behandeld, waarin werd 
geklaagd over de afwijkingen van de doopvragen, die sommige 
leraars zich permitteerden „meesterlyk ende stoutelijk, elk op 't 
seerst, een spreekmanier, die nae sijn swack geloove, en wagge
lende driften of hartstochten, hem best gevallig schijnt." Zij lazen 
in de eerste vraag niet „of gij niet bekent, dat sij in Christo ge-
heiligt zijn, ende daerom als Lidmaeten sijner Gemeente behoor
den gedoopt te werden" maar: „dat sij in Christo geheyligt sijnde, 
als Lidmaten enz.", of: „dat sij in Christo geheiligt kunnen wor-
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den, en daerom als Lidmaten enz.", of ook: „dat sij in Christo 
geheiligt moeten worden". Daarmee werd de kinderdoop op losse 
schroeven gezet. Het formulier spreekt „geensints van eenige 
conditionele mogelykheydt" en „geen gesond ende orthodox 
gereformeerd Leeraer" zal het ooit zo kunnen zeggen. (32) In 
de gewraakte veranderingen van de doopvragen horen wij de 
kritiek van de nadere Reformatie op de kerk. Het gevaar in het 
pietisme — aldus Prof. de Vrijer — ligt niet in anti-dogmatisme, 
maar in eene tot eenzijdigheid vergroeiend vooropschuiven van 
het persoonlijk doorleven van de in de leer der kerk beleden 
heilsboodschap, waardoor het objectieve werk van Christus uit 
het gezichtsveld geraakt tegenover de constante analyse der reli
gieuze bevindingen. (33) Ook in de classis Dokkum zelf horen 
wij van bekeerden en onbekeerden. Soms zegt men dat een predi
kant het „meer hout met de wereltlingen als met onse Lieven 
Heers kinderen" (34). In Drogeham ontstond een kwestie tussen 
Ds. Verwer en een brouwer Sierd Sakes. Men zei „dat de brou
wer Siert Sakes m e t z y n a e n h a n g , allesins de dienst en de 
Persoon van D. Verwer gesoght heeft en nogh soekt verdaght, 
veraght en onnut te maeken. . . . Dat hy dit soght door selfs ver-
heffinge, voorgevende bekeert te s y n . . . . en door ongegronde en 
stoute veroordelinge, behalven van veele uyt de gemeynte ook 
insonderheyt van haer Predikant als synde nogh onbekeert, en 
een die geen geestelyk light heef t . . . . ook door 't uytmaeken van 
dese en geene stellingen van haer Predikant als waeren die geen 
waerheyt;; mede door een partydige afsonderinge van haer Predi
kant en gemeynte en onttrekkinge van onder den dienst der Pre-
dikants." De brouwer zelf bracht o.a. de klacht in: „dat hy 
(Ds. V.) een onbegenadigde was". (33) Ds Cuperus te Metslawier 
kreeg te horen dat hij met zijn gemeente „als honden en swijnen 
aen den trog aen 't avondmael ging." (36) 

Zo vinden wij allerlei sporen van de conventikelgeest in de 
classis. (37) 

Maar ook in Dokkum zelf waren oefenaars. Op 5 mei 1724 
lezen wij dat voor de kerkeraad werd geciteerd „eenen Johannis 
besenmaeker in de kleyne oosterstraet als sigh niet ontsien 
hebbende onsen Predikant D. Th van Thuynen te blameeren en 
uyt te maeken als een valsche Leeraer" en hij toonde niet het 
minste berouw. In dezelfde vergadering werd „een diaconie 
vrouw Steveny genaemt, vermaent haer stil in haer huys te 
houden, sonder segh met onderwysinge van anderen te bemoeyen. 
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als niet in staet synde een verlegen sondaer tot een waere troost 
over syne sonden in leven en sterven op te leyden . . . . " Boven 
roerden wij reeds de beroeping van Ds. Bergsma aan. Deze zaak 
had een politieke kant maar ook een godsdienstige. De kuiper 
Isaäk Philippus had zich niet ontzien om, nadat een nominatie 
van drie predikanten was gemaakt, de kerkeraad „opentlyk te 
honen te smaden en te lasteren . . . . seggende in toornigen 
gemoede, dat de E. kerkeraedt getoont hadde, wat heer dat ze 
dienden, en wiens leverey dat ze droegen, beoogende buyten alle 
twyfel, dat des duyvels. Dat ze getoont hadden, dat ze haeters 
en vyanden waeren van alle vrome Predikanten." Later nog eens 
ter verantwoording geroepen beweerde hij weer dat de genomi
neerden ook zelf niet zouden durven zeggen „dat zy vroome 
waeren". Het was hem hetzelfde of „wy hem segenden, dan of 
wy hem vloekten". Isaäk werd als een verrot en onweerdig lid 
van de gemeente afgesneden, maar de classis achtte dit vonnis 
„al te hard en te praecipitant" en verzachtte het ondanks het 
protest van de kerkeraad. (38) Bij deze gegevens over de aan
wezigheid van conventikelvromen in Dokkum kunnen wij nog de 
titel voegen van een boek, dat in 1727 verscheen: „Christelyke 
Aendachten of Vlammende Zielzuchten ener Godtvrezende ziele 
door Gerrit Hesman, Dokkumer" (39), terwijl Prof. Driessen aan 
Van Thuynen schrijft: „Ik verneme met blijdschap, dat U. E. een 
collega heeft, die de goede zaak is toegedaan, en, gelijk God zijn 
heilig Zaat ook in uwe Provincie heeft, zo hoor ik, dat hij ook 
de zijne in uwe Stadt heeft". (40) Dit moet dan op Ds. R. Elgersma 
slaan. 

Van Thuynen wil nu in zijn boekje deze „fynen" aan de hand 
van Calvijn en Ursinus en met de Heid. Catechismus bewijzen, 
dat zij het gereformeerde geloof verbasteren. Hij richt zich tegen 
het klagen en zuchten van deze conventikelvroomheid (41). 
Volgens hem is deze vroomheid met haar „hongeren en dorsten" 
een „wederkeeringe tot het Pausdom". En ook remonstrants en 
sociniaans noemt hij hen. Dat waren in die dagen zeer zware 
beschuldigingen, ketterijen waartegen in alle classes en synodes 
werd gewaakt! Vooral vraag en antwoord 21 van de Heidelberger 
hanteert hij tegen hen. Er zijn er onder de „fynen", die „tragten 
haar [de gereformeerde leer] het hert uit 't lyf te rukken, en 
dat geene uit de zelve weg te neemen, dat de spil en asse is 
waar op alles draait. Zy ontkennen namelyk, ja ontzien zich niet, 
genoegzaam opentlyk te zeggen, te leeren, en te dryven, dat het 
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Geloove niet bestaat in dat vertrouwen, waar in de Gereformeerde 
Kerk, het altydt gestelt heeft, dat niet alleenig anderen, maar 
ook my, vergeevinge van zonden, eeuwige Gerechtigheit en 
Zaligheit van Godt geschonken is, uit louter genade, alleen om 
de verdienste Christi wille" (blz. 14). Zo komen de „fynen" zonder 
dat ze het inzien rechtstreeks in het vaarwater v a n . . . . het 
Concilie van Trente! (blz. 16, 17) „Wat dunkt u Lezer, zyn dit 
geen schoone Gereformeerde? Ja recht Fyne Gereformeerde, die 
dus fyntjes het Concilie van Threnten onderteikenen.. . ." (blz. 
39). Juist de Jezuieten zijn felle tegenstanders van de Heidel-
berger. „O tyden! O zeden! zeide Calvinus eens, dat de volgende 
eeuwen zich verwonderen zouden, hoe de Leere der Rechtveerdig-
maakinge zoo hadde kunnen verbastert worden in de Roomsche 
Kerke. Wat zoude hy nu zeggen? Zoo hy eens mochte opzien, 
en hooren dat zyne navolgers, ten minste veele onder hen, 
genoegzaam weder tot het zelve, en tot het eigenste vervallen" 
(blz. 132). De ware volgorde is immers dat eerst het geloof komt 
en dan de bekering. In de prediking komt de roep der vergeving 
tot ons (blz. 43). Maar er is geen voorbereiding tot het geloof 
mogelijk. Wij moeten ernst maken met de rechtvaardiging van 
de goddeloze enkel en alleen uit genade. „Dat is zulke, die tot 
op dat moment dat ze gerechtveerdigt worden, ontbloot zyn van 
allen goeden werke" (blz. 58). En er zijn geen engelen of 
bijzondere stemmen nodig om dat te vertellen (blz. 59). De 
„fynen" echter menen dat God de mens vrij spreekt „alleen 
boven in den Hemel; dat hy het aldaar stilletjes, en als by Hem 
zelven doet; zonder dat de mensch, dien het betreft, eenige 
kennisse van hetzelve heeft" (blz. 114). Dat is echter een kari
katuur van de vrijspraak. Een rechter spreekt de beschuldigde 
ook openlijk vrij! Zo doet God het door het geloof, door in de 
zondaar het vertrouwen te wekken, dat Christus waarlijk voor zijn 
zonden heeft voldaan (blz. 116). Dit is dus heel iets anders dan 
het geloof te tekenen als een toevlucht nemen tot God en 
hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. „Die niet zoo 
gerustelyk op de zekerheit zyner Zaligheit steunt, dat hy doodt 
en duivel tarten derf, is geen oprecht gelovige, zeidt de groote 
Calvyn" (blz. 109 v.). „Kan dat hem vry maaken van de vreeze 
des doodts en der verdoemenisse, dat hy vertrouwt dat 'er noch 
zaligheit en behoudenisse, voor zondaars kan verkregen worden?" 
(blz. 111). Neen, de „fynen" moeten uiteindelijk tot wanhoop 
komen: „Schoon Hy [Godt] zegt, doet uwen mondt wydt open, 
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ik zal ze vervullen, haar Christus en zyne volkomene genoeg-
doeninge voorhoudende, zy blyven des niet te min als zoekers; 
zy blyven des niet te min, als uitzinnige al even hongerende, al 
even dorstende, begeerende, zonder ooit toe te tasten, of te 
willen ontfangen" (blz. 127). 

De „fynen" weten alleen van een kindschap Gods door de 
wedergeboorte „omdat God haar die genade gedaan heeft, dat 
hy haar een nieuw leven heeft ingestort om Christi wille, waarom 
ze zich kinderen Godts achten.. . . Maar neen, zoo heeft het de 
Gereformeerde Kerke nooit verstaan. Geenderhande geboorte 
heeft hier plaats; het is alleenig een genadige aanneeminge tot 
kinderen; een aanneeminge, sluit alle recht van geboorte uit. . . . 
Door dit te gelooven, is het, dat wy roepen Abba, Vader, 
(blz. 194 v.). De Fynen kunnen dan ook geen belijdenis doen 
en niet antwoorden op de vragen van het doopformulier, tenzij 
deze vragen veranderd worden (blz. 182 v.). Zij kunnen immers 
niet belijden, dat het kind „in 't bloedt van Christus Jezus is 
geheiligt" maar slechts dat het „in Ghristo moet of kan gereinigt 
worden" (blz. 187). Natuurlijk weet Van Thuynen wel van twijfel, 
van schrik voor de zonde, van persoonlijke toeeigening van het 
geloof. „Ja nochmaal: men moet waarneemen, dat de Uitver-
koorene altydt vergeevinge van zonden hebben, wat aangaat het 
voorneemen Godts; niet altydt, wat haar zelven aangaat, maar 
dat zy ze dan eerst ontfangen, als ze met het Geloove begaaft 
worden" (blz. 126). (42) De schrijver weet ook van het proces 
der heiligmaking, van voortgang in het geloofsleven, hij kent 
nuances. Aan het einde van zijn boekje spreekt hij over trappen 
tot het geloof (maar niet in het geloof zoals de „fynen" willen) 
en over een „uitgaande" (zoekende), een „vindende" en een 
„wederkeerende" daad van het geloof. Maar alleen de „vindende" 
daad maakt voor hem het wezen van 't geloof uit en de daarop 
volgende „wederkerende" daad is „die blydtschap die troost en 
vrede en rust der ziele, die hy door dit geloove bezit, dat hy 
gevonden heep Jezus welke is de Christus" (blz. 199). Doch hij 
is voortdurend bang voor de hoogmoed der „fynen", die zich 
boven de kerk stellen en neerzien op de andere gelovigen, die 
in hun ogen onwedergeborenen zijn. „En daarom, schoon de een 
de andere, zoo ten opzicht van de vastigheit des geloofs; als ten 
opzicht van de dadelyke verheerlykinge van Godt, in graaden en 
trappen zeer verre voorop streeft; zoo moet echter een meerdere 
volmaakte in deze dingen, deswegen nooit veroordeelen een 
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minder volmaakten; noch zich van de zelve afzonderen; maar in 
tegendeel den zelven vermaanen en opwekken dat hy yvere, om 
zich in deezen, tot verkryginge van meerder volmaaktheit, uit te 
strekken" (blz. 139). 

Van de verkiezing kan alleen gesproken worden vanuit het 
geloof, zo stelt Van Thuynen met nadruk. Men moet daarover 
niet spreken met een ongelovige, tenzij om hem te waarschuwen 
als hij hardnekkig is. De geloovige ontdekt de verkiezing als de 
grond van zijn geloof en die ontdekking maakt hem verbaasd 
en nederig: „Ten einde dat een geloovig verheerlyker Godts, 
door deze dingen te zien en te bekennen, met verwonderinge, 
als verbaast mag staan over de onnaspeurlyke liefde en goeder-
tierentheit Godts nevens h e m . . . . En daar door, in een ware 
needrigheit, verre van zich zelfs te roemen, te meer mag gedre
ven worden, om den overvloedigen lof des Heeren te verkondigen; 
en zichzelven geheel en al aan hem op te draagen tot een leven
dige, heilige, en Gode welbehaaglyke offerhande, welke is onse 
redelyke Godtsdienst." (Voorreden) (43) 

Het boekje is als een bom ingeslagen. Binnen enkele maanden 
verscheen een tweede en een derde druk (1722) en later, nog 
bij het leven van de auteur, een vierde en posthuum een vijfde 
druk. Wel een teken dat het probleem leefde! Er ontbrandde 
natuurlijk terstond — naar typisch oud-vaderlands gebruik — een 
felle pennestrijd over, waarin nu en dan een schromelijke spraak
verwarring heerste, omdat de scribenten soms wedergeboorte, 
bekering en heiligmaking identificeerden en er dan weer verschil 
tussen maakten. Al spoedig schreef de kroniekschrijver van de 
„Boekzaal", Ds. Pieter Poeraat uit Loenen: „Ai; myne Heeren, 
en wie reets aen het schryven zyt! laet ons u allen moogen ver
zoeken ten nutte der Waerheit en Kerke: laet ons u moogen 
bidden; ai! doopt de pennen in den inkt van bescheidenheit. Ons 
en anderen is het te doen om waerheit. De tyt is 'er wel naer, 
dat wy de zuivere waerheit weeten." (44) 

De eerste die tot de aanval overging was de Groninger pro
fessor Ant. Driessen, een man van oprecht geloof en grote scherp
zinnigheid, maar een onmogelijke vechtersbaas. Hij was juist een 
hartstochtelijk pleiter voor een levende orthodoxie, die voor hem 
ident was met het innige (inwendige) christendom. Zijn aanval 
verscheen in een boekje „Saulus bekeert" (45) waarin hij van leer 
trok tegen de Dokkumer predikant, die „het volk Gods zo bit-
terlyk hoond, der Fynen, gelyk hy ze noemd, en genoemd worden, 
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stellingen zo gebrekkig en verdraait opgeevt, en met zulke ver
nuft- en lievde-loze gevolgen bezwaart". (46) Van Thuynen ant
woordde terstond (10 sept.) met zijn „Brief van Theodorus van 
Thuynen, enz. aan den Heere betreffende de Aanmer
kingen, welke Antonius Driessen, prof. enz. tegens deze Korte 
Verklaringe van het Gereformeerde geloof heeft uitgegeven". Hij 
vroeg zich daarin af of het de professor ook in de bol schortte, 
zo ging hij als een dolleman te keer tegen zijn eigen „hersen-
schilderijen" (blz. 4). Hij vraagt: „Zoude de man wel nuchteren 
geweest zyn doen hy deeze Aanmerkingen opstelde?" (blz. 7). 
Van Thuynen herhaalt dan nog eens duidelijk en kort zijn 
positie. (47) Op 25 september repliceerde Driessen met zijn 
„Brief van Antonius Driessen, enz. aan den Heer Theod. van 
Thuynen, enz. Ter verdeediging zyner Aanmerkingen over des-
selfs Boekje, genoemt Korte Uitlegging van 't Gereformeerd 
Geloof". (Gron. 1722) (48) In dit pamflet worden de bezwaren 
van Driessen meer gefundeerd. De beschuldiging, die voor de 
hand lag, was die van „Hattemisme". Als men de verlossing zo 
slechts als een zaak buiten de mens moet begrijpen en de nadruk 
legt op de voldoening van Jezus voor alle mensen „dan moest 
men het ook daar voor houden, dat, zo haast Jezus voldaan had, 
alle menschen straks verlost waren, en ieder, die het Evangeli-
woord hoorde en blotelijk toestemde, moest dan straks geloven, 
en vertrouwen, dat hij verlost was, dat Jezus zijn Heiland ware, 
geregtigheid en zaligheid, vergevinge der zonden hem geschonken 
ware, zelfs eer hij hongerig en dorstig, na Jezus heil begeerig, 
was geworden, het welk ene omkeering der hervormde Leer, en 
de eige gronden der Hattemisterye zijn". (49) Van Thuynen 
vergeet, zo zegt Driessen in zijn „Brief": „de toepassing der 
Zaligheit in en aan den Mensch, door eene heilige bewerking in 
den uitverkoren zondaar" (blz. 4). De Dokkumer is hem te objec
tief, te gemakkelijk. Eigenlijk is het gehele protest van Driessen 
en van de volgende bestrijders gericht tegen een goedkope 
genade. Van Thuynen „zet de deur tot zorgeloosheit wijt open" 
(blz. 18). Het is niet hetzelfde of men Jezus aanneemt of de 
verzekerdheid heeft, dat men Hem aangenomen heeft: „Daar 
getrouwe Leeraars over zugten, tegen waken, en arbeiden, in 
alle hare behandeling daar op toeleggende om de menschen van 
dien lossen waan, dat bodemloos vertrouwen, te genezen, zult 
gy daar voor in de Hervormde Kerk komen pleiten? Ik moet 
het u ronduit zeggen Myn Heer, U Boekjen had den Titel moeten 
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voeren: „Uitlegging van de bedriegelyke verbeelding der mond-
belyderen in de Hervormde Kerk" (blz. 20). Men ziet, dat was 
klare taal. Driessen haalt de professoren Van Til en Burman aan 
om aan te tonen dat geloof komt nà de wedergeboorte. Er is een 
onderscheid tussen de rechtvaardigmaking in de vierschaar Gods 
en die der Conscientie (blz. 24). De strijd van Driessen — ook 
later weer in zijn volgende brief en in zijn boek „Oude en Nieuwe 
Mensch" (1738) — was een pleidooi voor de bijzondere genade 
(blz. 29). 

Van Thuynen antwoordde Driessen in „De Korte Uitlegginge 
enz. verdedigt tegen Ant. Driessen, enz. of Antwoordt op deszel†s 
brief door Th. van Thuynen", dat te Leeuwarden in november 
1722 verscheen. Terstond repliceerde Driessen met „Tweede Brief 
van Ant. Driessen, enz. aan Theod. van Thuynen, enz. ter weder
legging van deszelfs tweeden Brief", in 1723 uitgekomen, terwijl 
in 1722 nog verscheen „Het Zaligmakend Geloof gestelt tegen 
de Verbastering van 't Gereformeerd Geloof" waarbij gevoegd 
was een tweede druk van „De Regtveerdiging des gelovigen 
zondaars. Met eenige Aanmerkingen in de Voorrede over den 
laatsten Brief van D. Theodorus van Thuynen. Door Antonius 
Driessen." (Groningen 1722.) Dan kwam er nog een geschrift uit 
van Ds. Martinus Swarte, predikant te Engelum „Het Verval van 
de Gereformeerde Leere in het stuk van het geloof" (Ie druk in 
november 1722, 2e druk in 1723), te Leeuwarden), die Van 
Thuynen eveneens verweet dat hij de zorgeloze zondaar in zijn 
zorgeloze rust stijfde. Ondertussen liet Prof. F. A. Lampe in 
Utrecht zijn studenten disputeren over Van Thuynens boekje, en 
al spoedig zag een vertaling van deze disputaties het licht: „De 
vier Akademische Verhandelingen van het Zaligmakend Geloof 
enz. door Fr. Ad. Lampe, enz. onlangs vertaelt in 't Nederduitsch 
door D. van Hoogstraaten" (1722). (50) Lampe komt daarin op 
voor de zwakgelovigen en beroept zich met grote instemming 
op zijn collega Driessen. In zijn werk voor de „Gnadenbund" 
schreef hij eens: „Sollte ein Sehnen und Suchen nicht auch guitig 
seyn, wie viel Kinder Gottes würde man nicht verdammen 
mussen? Indessen trägt er sie doch in seinen Armen (Jes. 40 : 11)". 
(51) Lampe beroept zich tegen Van Thuynen op theologen als 
Witsius, Gomarus en Driessen. Het toevlucht nemen tot Christus 
behoort tot het wezen van het geloof, maar het verzekerde ver
trouwen („fiducia" in de zin van „acquiescentia") is te beschou
wen als een gevolg, een vrucht van het geloof. Wanneer het 
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toevluchtnemend vertrouwen maar aanwezig is, komt al het 
andere in orde. De uitverkorene is echter verplicht alles in het 
werk te stellen om tot verzekerdheid te komen. Lampe geeft 
wel toe dat de protestantse theologen in de zestiende eeuw het 
vertrouwen het wezen des geloofs hebben genoemd, maar hij 
zegt van Calvijn en Ursinus dat zij zich nog niet zo goed hebben 
kunnen uitdrukken, want in het begin van de Reformatie was 
men nog niet geheel bevrijd van de scholastiek, zodat men zich 
niet altijd zuiver uitdrukte! (52) 

Van Thuynen had ontegenzeggelijk Calvijn en een grote reeks 
getuigen op zijn hand. In de „Boekzaal" schreef P. Poeraat: „Is 
er wel een ding zekerder, dan dat onze Katechismus geheel en 
al is voor den Dokter [v. Th.], ende zyne E. zich zelven voor 
heel de Kerk met zyne beschryvinge des geloofs kan dekken, 
ofte het stuk moet winnen, indien de Katechismus het velt 
behoudt?" (53) En de jeugdige Daniel Gerdes, een trouw aan
hanger van Lampe overigens, meldde zijn vriend Zimmermann 
in Zürich: „Van Thuynen discussieert objectief, maar anderen 
maken er een partijstrijd van". (54) Nog meer titels zijn er te 
noemen van boeken en brochures, die tegen de Dokkumer predi
kant geschreven werden. Jacobus Breukeland, predikant te Mid
delburg, schreef „Noodige en Nuttige Tyd-bestedinge, nevens een 
kort ontwerp van de wezendlyke daad des Geloofs, die als een 
vrugt der Wedergeboorte de bekeeringe insluit, in een brief aan 
seker lees-gierig Heer, in welken de Catechismus triompheert 
over hare misbruikers. En tot gemenen nutte uitgegeven". 
(Utrecht 1723.) (55) Zekere J. S. K. B. gaf in het licht „Brief 
aan Th. van Thuynen, enz., enz., enz." (1722) waarbij de „Boek
zaal" aantekent: „doch wy willen niets zeggen van zyn laetste 
stuk, dat zichzelven schaemt". (56) Ook verscheen „Het Zalig-
maakend Geloove der oude Vaderen uit Hebr. XI enz. enz." door 
Nicolaes Spaen, een student in de godgeleerdheid. (57) Petrus 
de Laat schreef „Dr van Thuynen, de hedendaagsche Gerefor
meerden over afwijking van de leer des Catechismus beschul
digende, wijkt zelve daar van af" (1723). (58) Men ziet dat de 
steen, die Van Thuynen in de vijver van kerkelijk Nederland had 
geworpen, heel wat golven veroorzaakte! Deze schrijvers waren 
het in hoofdlijnen allen met Driessen en Lampe eens. Van 
Thuynen beantwoordde alleen Lampe en Swarte in werkjes 
getiteld: „Korte uitlegging van het Gereformeerde geloof ver-
deedigt tegen Martinus Swarte" en „De Korte Uitlegging van 
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het Gereformeerde geloof, verdeedigt tegen eenige Akadamische 
Verhandelingen enz". Later verscheen nog posthuum van de 
hand van Lucas van Groenewout, krankenbezoeker der stad 
Leiden „Eene naauwkeurige behandeling van het zaligmakend 
geloof, waarin de oude en nieuwe gevoelens over hetzelve zoo 
van ketters, als regtzinnigen getoetst zijnde, de valschheid en 
ongegrondheid van velen ontdekt, de natuur, oorsprong, onder
werpen, daden, enz. deszelfs zakelijk, zuiverlijk en schriftmatig 
verklaard, bewezen, tegen schijngronden en tegenwerpingen ver
dedigd, de fijnste vragen beantwoord en tot bevordering der 
onvervalschte waarheid en godsvrucht, in zeer klare, verstaan
bare, en de zaak voldoende uitdrukkingen worden zamengesteld 
en op de gemoederen toegepast". De titel alleen reeds doet het 
ergste vermoeden! Het is een bijzonder spitsvondig en scholastiek 
geschrift, waarin hij zowel Lampe als Van Thuynen bestrijdt. (59) 
Driessen vatte zijn pennestrijd nog eens samen in zijn boek 
„Oude en Nieuwe Mensch". (60) Swarte antwoordde nog weer 
met „Zedige Verantwoording op de Verdediging der Korte uit
legging van het Gereformeerde Geloove van D. Theod. van 
Thuynen". (61) De zaak werd ook op classis en synode behan
deld. Op de synode van 1723 te Dokkum, waar Van Thuynen 
zelf praeses was, werden enige gravamina ingediend van de 
classis Leeuwarden, waarin werd gevraagd: „Of sodanige Pro
fessoren, Predicanten en Ledematen, de welke in hare geschrif
ten, lere en belidenisse de wedergeboorte stellen in seker opsichte 
voor het Gelove; 'en daar en boven het ware saligmakende 
geloov, dat altijd in een waar gelovige wesentlik is, erkennen te 
bestaan in een toevlucht nemende vertrouwen, also haar afge
scheiden van dat besonder vertrouwen, dat sulk een toevlucht 
nemende sondaar alle sijne sonden om Christi wille vergeven 
sijn, sijn Remonstrants paaps etc en also voor grouwelike ketters 
te houden sijn? indien ja: hoe men met sulke personen in de 
kerke Gods handelen sal? indien neen? of dan sulk een leraar, 
die in sijne publike schriften sodanige personen voornoemd van 
ketterse gevoelens verdacht maakt, en also veel onrust in de 
kerke Gods maakt, niet diende gecensureerd, en gehandeld te 
worden agtervolgens de resolutie van haar Ed. Mog. de Gede
puteerde Staten den 3 juni ao. 1682 hier annex met numero A." 
(62) En voorts werd gevraagd of een doctor theologiae zijn 
geschriften zomaar zonder approbatie mocht laten drukken. De 
classis Dokkum had bij het eerste gravamen zeer koel geant-
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woord, dat men dit voorbij ging „also in het selve geen Hypo
thesis word geopend". (!) De classis Franeker vroeg eveneens 
naar de approbatie van een boek van een doctor in de god
geleerdheid. Deze kwestie werd trouwens niet slechts ter gelegen
heid van het geschrift van Van Thuynen alleen aan de orde 
gesteld. Van tijd tot tijd dook zij op. Weer is tekenend hetgeen 
de classis Dokkum bij dit „quaeritur" van Franeker had opge
merkt: „De Eerw. classis antwoord op dit queritur van ja; en 
segt dat Doctores Theologiae gehouden syn te doen, het gene 
gevraagd word". (!) Ter synode grepen echter de commissarissen 
politiek in en verboden om verder over dit alles te schrijven. 

Het boekje van Van Thuynen heeft nog voor de dood van de 
schrijver een vierde druk beleefd (te Amsterdam) en hij is daar
over bijzonder verheugd geweest. Een vijfde druk verscheen in 
1745. Gaan wij nog eens de verdienste van het zo omstreden 
boek na, dan kunnen wij het met het oordeel van Dr. Graafland 
eens zijn wanneer deze zegt: „Ontegenzeggelijk heeft Van 
Thuynen een reformatorisch protest willen laten horen tegenover 
de steeds voortwoekerende geloofsonzekerheid, die veroorzaakt 
werd door het eindeloze zelfonderzoek en de overheersende 
positie van de uitverkiezing in prediking en geloofsbeschouwing. 
Van Thuynen wilde de mens losmaken van zichzelf om hem te 
brengen tot de onvoorwaardelijke overgave aan Christus, waarop 
niet een lange zelfbeproeving volgt, maar waarin ligt opgesloten 
de blijde zekerheid van de vergeving der zonden." Maar hij acht 
hem toch niet geheel op het pad van Calvijn, maar meer op dat 
van Luther. (63) Kromsigt erkent de grote reformatorische 
kracht van Van Thuynens betoog, maar acht het zeer te betreuren 
„dat, in plaats van zich vriendelijk als een evangeliebood
schapper tot hen te wenden, hij nu tot hen komt als een strijd
vaardig theoloog, als een met anathema's gewapende ketterjager 
met de onbarmhartige en gelukkig ook onhoudbare stelling, dat 
wie alleen hongeren en dorsten, evenmin zullen zalig worden als 
de papisten en de Turken". (64) De wel scherpe, maar zakelijke 
toon moeten wij evenwel horen tegen de achtergrond van de 
mentaliteit van de conventikels en vooral van die lieden, die 
oordelend en veroordelend vanuit hun geestelijke hoogte neer
zagen op de „onwedergeboren" gemeente, die maar met hun 
predikant „als honden en swijnen aen den trog, aen 't avondmaal 
ging", of om het met woorden van Van Thuynen te zeggen: 
„welke zoo ligtelyk haar Even-naasten, dikwyls om de minste 
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zonde en zwakheit, aanstondts als onwedergeboorene, als onge
lovige, en als lieden die part noch deel hebben aan Christus 
Jesus, veroordeelen en verdoemen; gelyk de gewoonte van veelen 
wordt". (65) Wij kwamen deze mentaliteit tegen in de notulen 
van kerkeraad en classis. Van Thuynen was een knap theoloog, 
maar ook een geharnast strijder en het is begrijpelijk dat hij 
niet altijd zijn geprikkeldheid onder stoelen of banken stak. En 
het bleek duidelijk dat, zoals de „Boekzaal" eens schreef: „de 
Professor geene ongelyke party is voor den Dokter". (66) 

Deze sterke geest woonde in een zwak lichaam. Reeds op 
veertigjarige leeftijd trof hem een beroerte. In later jaren werden 
zijn lichamelijke lasten steeds zwaarder. Het laatste jaar moest 
hij vanwege zijn ziekte zijn preek zittende houden. In oktober 
van het jaar 1741 deed hij aan de classis verzoeken zijn zondags
diensten waar te nemen. Op 2 april 1742 lezen wij in de cïassicale 
notulen, dat hij „in zo verre wederom van zyn ligchaamsswaklieidt 
hersteld zynde" hoopte weer normaal dienst te kunnen doen. In 
de voorzomer van 1742 „zong hij zijn zwanenzang" en preekte 
voor 't laatst met als tekst Jes. 25 : 9: „Ende men sal te dien 
dage seggen: Siet, dese is onse God, wij hebben hem verwagt, 
ende hij sal ons salig maken: Dese is de Heere, wy hebben hem 
verwagt, wij sullen ons verheugen, en verblijden in sijne salig-
heyt". Het thema was weer de belofte Gods! Op zondag 2 sep
tember moest hij volkomen het bed houden, kon bijna niet meer 
eten of drinken, „zich van stonden aan schikkende tot de over
gang naar de Eeuwigheit, schoon 't die gene die by hem waren, 
zo niet voorquam; dewyl zyn Eerw. wel meer diergelyke onge
vallen onderhevig is geweest". (67) Ons wordt verhaald hoe hij 
op zijn sterfbed nog een gesprek had met een collega waarin 
hij zijn vast vertrouwen uitsprak op die Heer, die hij zijn leven 
lang zo getrouw met gaven van hoofd en hart gediend had. Des 
middags 6 september 1742 overleed hij, 63 jaar oud. Op 14 sep
tember werd hij begraven in de kerk van Rinsumageest. Twee 
dagen later werd in de kerk te Dokkuni zijn nagedachtenis 
gevierd met een lijkpredikatie door zijn schoonzoon Ds. Bergsma, 
over Hebr. 11 : 4: „ . . . . ende door het selve [geloove] spreekt 
hij nog na dat hij gestorven is". Terecht werd daarin gezegd: 
„Het gene hy de geleerde waereldt met de penne heeft mede-
gedeelt, heeft hy ook altoos yverig ende ernstig zyne toehoorders 
ingescherpt". 
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In de „Boekzaal" verscheen een grafschrift, dat aldus luidt: 

„Ei lezer sta wat stil! denk vry dat hier beneden 
Rust, onder deze steen, een wakker Godts gezant; 
Die 't oudt opregt Geloof in waarheit heeft beleden, 
Die wakker uitblonk, in zyn leerreen en verstant; 
Die altydt met veel vlydt en yver, heeft geschreven, 
En zyn Gemeentens zulks met lust heeft ingeprendt, 
Het geen hy in der daadt getoont heeft in zyn leven, 
Dat zyn Toehoorders nu steedts ook noch is bekendt. 
Van Thuinen is het, die hier onder leidt begraven, 
Die drie-en-dertig jaar geleerdt heeft Godes Woordt, 
Te Dokkum, daar zy hem als waardig Leraar zagen, 
Maar ach! hy is nu weg! helaas! hy is nu doodt. 
De leden van zyn Kerk zyn droevig en verslagen, 
Maar Godt behaagde 't zo, het moest alzo geschien, 
Door zynen vryen wil, en door zyn welbehagen, 
Om Godt hier boven nu in heerlykheit te zien." 

Zijn weduwe overleefde hem niet lang. Zij stierf reeds 27 juni 
1743, op drie en vijftig jarige leeftijd en rust ook in de kerk te 
Rinsumageest. (68) 

Theodorus van Thuynen behoort niet tot de groten der vader
landse kerkgeschiedenis. Maar ook figuren van het tweede en 
derde plan zijn onze belangstelling waard. Ook kleine sieraden 
kunnen een lust zijn voor het oog. En een sieraad van de vader
landse theologie is deze Fries zeker geweest. 



AANTEKENINGEN 
bij De Dokkumer predikant Theodorus van Thuynen 

( 1 ) Boekzaal 1742 b., p . 468 v.v. In de opdracht aan de Prins in de 
Rekening der Tijden schrijft Van Thuynen over „de menigvuldige 
weldaaden, aan mij en de mijnen door Uw doorluchtig Huis bewezen". 

( 2 ) Pars prima was in 1700 verdedigd door H. J. van Bashuysen uit 
Hanau. 
De dissertatio is te Franeker bij J. Gijzelaar uitgegeven. 

( 3 ) Zie M. A. Beek, Das Danielbuch, Leiden 1935, S. 85 ff. 

( 4 ) Dissertatio, p . 12. 

( 5 ) „De christelijke exegetische overlevering vindt hier veeleer den dood 
van den Messias (Jezus van Nazareth) en de verwoesting van Jeru
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woorden des Schrijvers geheel onverenigbaar", aldus A. Kuenen, 
Historisch Critisch Onderzoek, Leiden 1863, II, blz. 438. 

( 6 ) Boekzaal, t.a.p. 

( 7 ) Disputatio de foedere Sinaïtico. Wij konden dit boek niet raadplegen. 

( 8 ) Acta Classis, t.a.p. 

( 9 ) Boekzaal, t.a.p. 

(10) Zie Register van lidmaten, 1708. In Dronrijp stond later de zeer 
begaafde maar helaas vroeggestorven leerling van de Groninger 
academie, Dr. W. R. Nanninga. † 1768. 

(11) Het opgemaakte drietal bestond uit V. Hempenius van Waaxens, Van 
Thuynen en Rudolphi van Paesens. (Acta kerkeraad 13 sept.) Het was 
een vrij hoog traktement; wij horen in de classis overigens wel eens 
klachten over de geringe traktementen. (Acta classis 24 apr. 1724.) 

(12) In de Prov. Bibl. te Leeuwarden bevindt zich nog een verkoopakte, 
gedateerd 21 jan. 1721, gesigneerd door Van Thuynen als executeur 
testamentair van de erfenis van Andrys Reinders Ydema. 

(13) Zijn wapen komt voor in het boek van Gerrit Hesman (Sted. bibl. 
Leeuwarden). (Burgemeester van Tuinen van Dokkum wees mij 
hierop.) 

(14) Boekzaal, t.a.p., p . 472. 

(15) Zie b.v. de „Opdragt" in De Rekening der tijden. 
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(16) Acta Synodi, 18 juni 1737. 

(17) Acta kerkeraad, 13 apr. 1716. 

(18) Acta kerkeraad, 17 juli 1716. 

(19) ta.p., 14 okt. 1725. 

(20) t.a.p., 9 nov. 1738. 

(21) Bergsma was — naar later bleek — bijzonder capabel. Over hem reeds 
Acta classis, 5 juli 1723. Over de zaak van de beroeping schreef 
Ds. J. J. Kalma in de „Nieuwe Dockumer Courant", 27 aug. 1954 
een artikel: „Dokkum biropt in Dûmny". 

(22) Acta Classis, 7 aug. 1741. 

(23) S. Cuperus, Kerkelijk leven in Friesland tijdens de Republiek, I, 
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(24) Boekzaal, t.a.p., blz. 471. 

(25) F. Halma dichtte: „Een Ongodist bouwt hier zijn sterkte van, 
En roept: Wie durft naar 't redenslicht, beweeren, 
Dat zulk een schrift van Godt ontspruiten kan, 
Waar uit men nooit de zekerheit kan leeren 
Der tyden, als verscheidentlyk verklaart, 
Dat duizenden onzekerheden baart?" 

(26) Josephus rekent met 592 jaar. 

(27) Zeer uitvoerig over de oplossingen o.a. Kritisch-exegetischer Kommentar 
über das N.T. von H. A. W. Meyer, Apostelgeschichte I, 1935, S. 179 f. 

(28) a.w., blz. 264. 

(29) Een bespreking staat in Boekzaal, 1719 b, blz. 253-269. 

(30) Aankondiging in Boekzaal, 1722 b, blz. 240. De eerste druk is tot nu 
toe nergens vermeld. C. Graafland zegt; „de eerste druk is blijkbaar 
volkomen zoekgeraakt". (De zekerheid van het geloof, Wageningen 
1961, blz. 200 noot 2.) Ook J. C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, 
Groningen 1904 kende geen eerste druk. Het door mij benutte zeld
zame exemplaar bevindt zich in de Sted. Bibl. te Leeuwarden. De 
tweede en derde druk volgden zeer snel op de eerste. 

(31) a.w., Voorreden, blz. 5. 

(32) Zeer uitvoerig in Acta Classis, 22 mei 1714. 
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(34) Acta Classis, 19 nov. 1725. 

(35) Acta Classis, 20 febr. 1730. Ds. J. A. Verwer stond van 1728- '35 te 
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(38) Acta kerkeraad, 18 jan. 1739; Acta Classis, 19 mei 1739 en 11 jan. 
1740. Een dergelijke zaak wordt vermeld op 21 febr. 1742: Gabe 
Sipkes vroeg met een gramstorig gezicht zijn attestatie op omdat hij 
niet kon communiceren met een der broederen. In 1748 vroeg zekere 
Hendrik Ronner aan de kerkeraad hem toe te staan openbare oefening 
te houden over de Heidelberger. 

(39) Boekzaal, 1727 b , blz. 721. 

(40) Brief van Ant. Driessen Ter verdeediging zyner Aanmerkingen, 
Groningen 1722, blz. 2. 

(41) „De temende stem, de valsche nederigheid, het conflict tusschen 
naam, woord en slechte daad stootten af", aldus De Vrijer, a.w., 
blz. 169. 

(42) Dergelijke uitspraken haalden hem het verwijt van „Hattemisme" op 
de hals, d.w.z. subjectivisme. Van Hattem ontkende de genadige daad 
van Gods rechtvaardiging. 

(43) Beschrijvingen van de inhoud van het boek zijn te vinden bij J. C. 
Kromsigt, a.w., blz. 7 4 - 8 2 en C. Graafland, a.w., blz. 201-204. 

(44) Boekzaal, 1722 b, blz. 538. 

(45) Saulus bekeert en in den derden hemel opgetrokken. Benevens nog 
twee Stoffen, die de omgekeerde Blad-zijde aanwijst. Ook zijn 'er 
ingevoegt eenige Aanmerkkingen over de onlangs uitgekomen korte 
uitlegging van het Gereformeert Geloov, door D. Theodorus van 
Tuinen, enz. door Antonius Driessen, Utrecht 1722 (augustus). 

(46) Voorrede. Driessen was met vakantie te Utrecht en zijn werkje was 
al ter perse. (Oude en Nieuwe Mensch, blz. 406). 

(47) A. Ypey, Geschiedenis van de Kristlijke Kerk in de Achttiende Eeuw, 
Utrecht 1806, dl. VII, blz. 306 en in navolging van hem Van der Aa, 
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Biografisch Woordenboek der Nederlanden, s.v. en Nieuw Ned. 
Biografisch Woordenboek, s.v. zeggen dat hij bekende te ver te zijn 
gegaan. Dit is echter onjuist. 

(48) Pamflet no. 16582 Kon. Bibl. 
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Praktikale Godgeleertheid. Groningen, 1738. 
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vonnis heet hij schuldig aan schrikkelijke ketterijen t.w. dat hij leerde 
dat de zonde van den mensch niet ligt in zijn daad maar in zijn staat", 
aldus L. Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, 
Amsterdam 1912, II, blz. 18. 
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(50) Boekzaal, 1722 b , blz. 405 en 542. In Dissertationum philologico-
theologicarum syntagma, Amsterdam 1737, door D. Gerdes uitgegeven. 

(51) Geciteerd bij G. Snijders, Friedrich Adolph Lampe, Harderwijk 1954, 
blz. 87. 

(52) „Calvino quidempro modulo seculi sui condonari poterat, quod minus 
accurate in hae causa loqueretur." Zie Kromsigt, a.w., blz. 86. 
Zie verder C. Graafland, a.w., passim en over Gomarus blz. 90—98; 
A. Ypey, a.w. blz. 312* wijst hierop reeds. 

(53) Boekzaal, 1722 b , blz. 538. 

(54) Brief, 23 jan. 1723. (Zentr. Bibl. Zürich.) 

(55) Over Breukeland zie Boekzaal, 1724 a, blz. 364-367. 

(56) Boekzaal, 1723 a, blz. 604 v. 

(57) t.a.p. 

(58) Boekzaal, 1726 a, blz. 660. Bij v. d. Aa en in Nw. Biogr. WB. 
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(59) Zie Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde 
Kerk, Breda 1824, III, aantek. blz. 99 v.v.; voorts Boekzaal 1726 a, 
blz. 494, blz. 647 v.v. en blz. 744. 

(60) Groningen 1736, blz. 406-469. Ook reeds 1726, zie Boekzaal 1727 b. 
blz. 414-429. 

(61) Boekzaal, 1723 b , blz. 224. 



142 

(62) Acta Classis Dokkum, 19 april 1723; Acta Synodi, 25 mei 1723. Zie 
ook E. J. Diest Lorgion, De Nederduitsche Hervormde Kerk in Fries
land, Groningen 1848, blz. 229 v. 

(63) A.iD., blz. 214 v. Over de heiliging in de ecclesiola zegt Gustaf 
Wingren, Die Predigt, Göttingen 1955, S. 182 f: „Die Heiligung darf 
nicht aus der Welt herausgenommen und in die ecclesiola, in den 
frommen Kreis, hineinverlegt werden; dort würde sie nämlich ihr Ende 
finden, sie würde ins Stocken geraten. Die Sekte ist eine Gemeinschaft, 
die versucht, das kommende Zeitalter in das alte Zeitalter hinein-
zuverlegen, man hat es dann nicht nötig, ihm entgegenzugehen, 
sondern halt es statt dessen in sicherem Gewahrsam.... Aber der alte 
Mensch bleibt ein Weltkind, solange wir leben, und in der Welt soll 
er auch bleiben: Es gibt keinen andern Platz, wo er wirklich gebonden, 
verspottet, verhöhnt werden und sterben könnte. Errichtet man geist-
liche Zirkel, dann wird der alte Mensch gerade dort zum Gegenstand 
warmherziger Pflege." 

(64) a.io., blz. 91 v. 

(65) Korte Uitlegging, Voorreden. 

(66) Boekzaal, 1723 a, blz. 604. 

(67) Boekzaal, 1742 b, blz. 472. 

(68) Nw. Biogra†. WB., X, blz. 1024. 



DE OUDSTE NOTULEN VAN DE LEEUWARDER DEBATINGCLUB 

M. J. VAN LENNEP 

Op Vrijdag 11 December 1863 kwamen op uitnoodiging van 
Ds. P. H. Hugenholtz acht Leeuwarder heeren met hem bijeen 
in Zalen van der Wielen aan de Breedstraat tot oprichting van 
de nog steeds bloeiende Debatingclub. De initiatiefnemer, die 
juist een jaar tevoren (7 December 1862) uit de rechtzinnige 
gemeente Renswoude te Leeuwarden was bevestigd, was na 
korten tijd — mede onder invloed van Renan's Vie de Jesus, dat 
in 1863 verscheen — geheel modern geworden. In zijn Indrukken 
en Herinneringen1 beschrijft hij ook deze jaren en komt daarbij 
ook over de oprichting te spreken: „Mannen en vrouwen van 
allerlei leeftijd en stand waren van deze dingen vervuld. Jonge 
lieden, advocaten, doctoren en wie niet al meer, disputeerden tot 
in 't holle van den nacht over de vraag, of Jezus al dan niet 
lichamelijk zou zijn opgestaan, of en in hoever de evangelische 
verhalen historie of legende waren en wat dies meer zij. Toen 
ik op zekeren Hemelvaartsdag in een namiddagbeurt gesproken 
had . . . was er een meester in de rechten onder mijn gehoor, 
met wien ik, na afloop een wandeling deed om de zaak nog nader 
te bespreken. 

Brieven en kreupelrijmen vol smaad en vol sympathie over
stroomden mij. Prikkelend en opwekkend was die geestelijke 
atmosfeer. Waarom vervulden deze dingen veler harten en 
hoofden? Was 't omdat men zooveel belang stelde in historisch-
critische vragen? Immers neen, maar omdat het besef ontwaakte, 
dat men deze „heilsfeiten" missen en als symbolen beschouwen 
kon, zonder eenige schade, neen, met groote winst voor 't gods
dienstig leven. En er was opgewektheid, niet alleen op kerkelijk, 
maar ook op maatschappelijk gebied. In vereeniging met anderen 
riep ik een Debating-club in 't leven, waarin mannen van allerlei 
gehalte en studie saam van gedachten wisselden. De Roo van 
Alderwerelt, de latere Minister van Oorlog, Mr. T. Tromp, 
Mr. A. Bloembergen, Dr. J. Baart de la Faille, Dr. Lobry de 
Bruyn, Mr. van Kleffens, Weerman, mijn persoon en anderen 
gaven daar beurtelings uit den kring hunner studiën stellingen 
ten beste, die dan met groote warmte bediscussieerd werden." 

Toen men mij vorig jaar verzocht ter gelegenheid van het 

1 Amsterdam 1904, p. 104 v.v. 
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honderdjarig bestaan der club een gedenkboekje te willen schrij
ven2, kreeg ik voor het Gemeentearchief de notulen in bewaring. 
Zoowel om de persoon van den eersten secretaris, Eelco Verwijs 
als om den inhoud leek mij publicatie van het oudste gedeelte 
niet zonder belang. De meeste leden zijn in hun later leven 
mannen van beteekenis geworden, zoodat hun reactie op de 
brandende quaesties in de zestiger jaren wel de aandacht ver
dient. Bovendien is de lectuur nu en dan beslist amusant. 

De tekst der gepubliceerde notulen is tot 28 April 1865 van 
Eelco Verwijs. De volgende vergadering op 19 September 1865 
wordt door T. van Hettinga Tromp ad interim genotuleerd, de 
notulen van 29 Sept. d.a.v. tot 6 Dec. 1865 zijn van de hand 
van Ds. J. B. Weerman, Hugenholtz' schildknaap in het Leeu
warder ministerium en de laatste vergadering op 2 Februari 1866 
is wederom door Verwijs verslagen. Dit was de laatste bijeen
komst, waarin het debat uitvoerig werd geresumeerd. Eenige 
maanden tevoren (29 Sept. 1865) had Bloembergen al voorgesteld 
om voortaan alleen de namen der sprekers te noemen. Weliswaar 
werd een tusschenvoorstel van den voorzitter aangenomen, maar 
blijkbaar voldeed dat toch niet, want na een lacune in de 
notulen tusschen 2 Februari en 21 September 1866 ontbreekt 
voortaan het debat. Als vier jaar later de Waalsche predikant 
A. G. van Hamel (de latere Groninger romanist) secretaris wordt 
(20 Sept. 1870) vraagt hij „of niet van de discussien in de gewone 
vergaderingen in de notulen verslag zou gegeven kunnen wor
den". Blijkens toen gegeven antwoord was het afgeschaft om 
misbruiken, waartoe het aanleiding gaf. Nog slechts éénmaal 
(30 April 1906), toen de geschiedenisleeraar A. Engelsman het 
secretariaat waarnam, zou het debat tot in finesses voor den 
geïnteresseerden nazaat worden opgeteekend. 

Bij de annotatie heb ik gemeend mij tot het meest noodzakelijke 
te moeten beperken. Als aparte bijlage achter de inleiding geef 
ik enkele personalia in telegramstijl van de leden, met verwijzing 
naar leesbaarder schrifturen, alsmede den tekst der verdedigde 
stellingen, voorzoover niet in de notulen geïnsereerd. De — in 
sommige vergaderingen nogal talrijk opgekomen — introducés 
heb ik, ook al om hun doorgaans gering aandeel in de bespre
kingen op twee na niet nader geïdentificeerd. In enkele gevallen 
bleek dat door overmaat aan keuze trouwens ook niet wel doenlijk. 

2 Honderd jaar Debatingclub. Niet in den handel. Leeuwarden, N.V. Erven Koumans 
Smeding, 1963. 
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Wel heb ik een enkele maal een korte verduidelijking van het 
besprokene beproefd door litteratuuropgave en identificatie van 
auteurs, voorzoover deze niet mogen worden geacht algemeen 
bekend te zijn. Daarentegen heb ik er van afgezien de menig
vuldige, maar steeds zeer vage citaten op te zoeken bij doorgaans 
zeer vruchtbare auteurs. 
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Bijlage I. Leden der Debatingclub 1863—1865. 

1. Ds. Petrus Hermanus Hugenholtz Jr. (1834—1911), N.H. 
predikant Hoenderloo, Renswoude, 1862 Leeuwarden, 1866 
Amsterdam, verliet daar 1877 de kerk, oprichter en eerste voor
ganger der Vrije Gemeente aldaar3. 

2. Mr. Tiete van Hettinga Tromp (1839—1906), promov. Leiden 
1861, advocaat, 1864 procureur Leeuwarden, publiceerde 1863 
een critisch geschrift: „De Koninklijke Academie van Weten
schappen en de zoogenaamde letterkundige en kunsteigendom", 
1864 ondervoorzitter, 1866-70 en 1877-78 voorzitter Debating
club, waarin hij zevenmaal defendeerde, 1875—† lid Prov. 
Staten, 1880—'86 lid Staatscommissie tot herziening van het 
Burgerlijk Wetboek, 1887 oprichter en voorzitter van den Frie-
schen Liberalen Bond, 1891 lid hoofdbestuur van de Liberale 
Unie. 

Als student was hij abactis geweest van de Minervabibliotheek 
en sinds 1867 weert hij zich in de Debatingclub voor de 1871 
tot stand gekomen oprichting van het Leesmuseum, in welks 
bestuur hij wordt afgevaardigd en waar hij ook vele spreek
beurten waarneemt. Ook op vele andere sociale gebieden actief4. 

3. Dr. Eelco Verwijs (1830-1880), theol., later litt. student 
Deventer, Groningen en Leiden, 1857 gepromoveerd over J. v. 
Maerlant's Wapene Martijn, 1858 docent nieuwe talen Franeker, 
1862 archivaris-bibliothecaris van Friesland, schoolopziener en 
lid examencommissies M.O., volgde 1868 L. A. te Winkel op als 
mederedacteur van het Woordenboek der Nederl. Taal, na korten 
tijd ook van het Middelnederlandsch Woordenboek, bedankte 
1877 om gezondheidsredenen voor een leerstoel te Amsterdam, 
lid Kon. Academie van Wetenschappen5. 

4. Dr. Nicolaas Lobry van Troostenburg de Bruyn (1818— 
1900), med. et art. obstet. dr. (Utrecht 1843 en '44), 1858 ook 
chir. dr. (ibidem), publiceerde tal van brochures en tijdschrift
artikelen, meest over gezondheidsleer, sinds 1865 lid en plw. lid 

3 Vgl. zijn bovengenoemde mémoires „Indrukken en Herinneringen", 1904, Levens
berichten Mij v. Letterk. 1912, Nw. Nederl. Biogr. Wdb. V/248, Nederl. Patriciaat XIV 
(1924), p. 145. 
* Levensberichten 1907, NNBW IV/1346, Honderd Jaar Debatingclub, p. 8 - 1 1 . 
5 Levensberichten 1880, Jaarboek Kon. Acad. 1881, NNBW III /1304. 
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Geneesk. Raad voor de Prov. Friesland en Groningen, 1869—f 
lid Ver. ter bevordering van volksgezondheid, 1882 oprichter en 
eerste directeur (kort voor zijn dood afgetreden en eerevoorz.) 
van het Bureau der Ver. voor animale vaccinatie6. 

5. Ds. Jan Bernard Weerman (1835—1882), N.H. predikant, 
1859 Gieten, 1863 Leeuwarden, medestander van Hugenholtz 
aldaar, 1865—70 secretaris Debatingclub, overleden aan typhus, 
opgeloopen bij huisbezoek. Een bundel „Voordrachten en Toe
spraken", bewerkt door Hugenholtz, verscheen posthuum7. 

6. Mr. Auke Bloembergen Ezn. (1837-1901), 1856 student 
Leiden, 1859/60 ab actis Maskeradecommissie, als zoodanig 
schreef hij het commentaar „De intrede en huldiging van Frans, 
Hertog van Anjou, als Hertog van Braband binnen Antwerpen 
in 1582" (Leyden 1860, 8°, 154 blz.), promov. 1861, tot 1884 
advocaat Leeuwarden (1879—'81 deken), 1878 rechter plw., sinds 
1877 medelid kassiersfirma A. Bloembergen & Zonen, 1875—'83 
bestuurslid (o.a. voorz.) liberale kiesvereeniging, 1887 lid Prov., 
1888-1901 Gedep. Staten, daarna lid Eerste Kamer S.G. 

Voorzitter Vrijmetselaarsloge de Friesche Trouw, 1874—'83 
secretaris afd. Leeuwarden Nederl. Protestantenbond, 1885—'96 
vicevoorz. kerkel. kiesver. „De moderne richting", ouderling etc. 
N.H. gemeente, lid hoofdbestuur Nederl. Tooneelverbond, voor
zitter sociëteit Amicitia, voorz. Ver. de Ambachtsschool etc. etc. 

Behalve het Maskeradecommentaar en zijn dissertatie publi
ceerde hij nog een feestrede „Des Konings hoogtij. Een nationale 
feestdag voor Nederland" (1887, 4°) en een „Nota betreffende 
het ontwerp tot wijziging van de verdeeling der provinciën in 
kiesdistricten voor de verkiezing van de Leden der Provinciale 
Staten" (Leeuwarden, 1889). 

1871-1875 en 1889-† voorzitter Debatingclub. Defendeerde 
13 maal8. 

7. Mr. Wilco Julius van Weideren Baron Rengers (1835—1916), 
promov. Utrecht 1861, particulier Leeuwarden, 1866 rijksadvocaat, 
sinds 1865 liberaal raadslid, 1867 wethouder, 1877-1883 burge-

6 Leeuwarder Courant 28 Sept. 1900, No. 228, p. 1, Nederl. Patriciaat XLI (1955)/571. 
7 T. A. Romein, Naamlijst der Predikanten, sedert de Hervorming tot nu toe in de 
Hervormde Gemeenten van Friesland. Leeuwarden 1886, pp. 44, 681. P. H. Hugen-
haltz Jr., Indrukken en Herinneringen, pp. 102—104. 
8 Jierboekje fan it Genealogysk Wurkforbân 1958, blz. 101. Zijn portret aldaar, p. 96. 



148 

meester. In zijn tijd kwamen de nieuwe beurs, de reorganisatie 
van brandweer en onderwijs en maatregelen in het belang der 
volksgezondheid tot stand. In 1883 werd hij lid Prov. Staten, 
1884 en 1885-1888 lid Tweede, daarna tot 1913 Eerste Kamer, 
waar hij zich bij den schoolstrijd verzoenend jegens de rechterzijde 
betoonde. Publiceerde 1889—1893 zijn „Schets eener parlemen
taire geschiedenis van Nederland sedert 1849 ('s-Hage, sedert 
meermalen herdrukt). Voorts 1881—'89 voorz. Nederl. Ver. voor 
Gemeentebelangen (initiatiefnemer van het 1884 ingestelde secre
tarie-examen), lid van verdienste Friesche Mij, voorz. Friesch 
Genootschap, curator Gron. universiteit etc.9. 

8. Ds. Wilhelm Rudolf Poolman (1836-1920), 1860 Ev. Luth. 
proponent, 1861 hulpprediker Leeuwarden, ondanks ernstig ver
zet van de zijde der Synodale Commissie 1862 predikant aldaar, 
wordt vrijzinnig en gaat 1866 naar Haarlem, 1908 met emeritaat10. 

9. Dr. Jacobus Lourens Sirks (1837-1905), 1860 litt. dr. Leiden, 
praeceptor Instituut Noorthey, Jan. 1863 Leeuwarden, 1864 Gro
ningen, 1872 conrector, 1873-1900 rector, 1892 dr. h. c. (Gron.), 
schreef over optische problemen, lid Kon. Acad.11. 

10. Mr. Lambert Willem van Kleffens (1837—1904), advocaat 
Leeuwarden, 1865 Oenkerk, 1870 notaris Metslawier, 1876—† 
Veenwouden. 

11. Dr. Pieter Hermanus Asman (1832—1870), promov. 1857 
(geneesk.) en 1858 (verlosk.) te Groningen, stadsgeneesheer in zijn 
geboortestad Leeuwarden, publiceerde 1870 zijn „Proeve eener 
geneeskundige Plaatsbeschrijving van . . . Leeuwarden", waarvoor 
hij 1868 zilveren medaille van het Prov. Utrechtsch Gen. had 
gekregen. Sedert 1868 lid gemeenteraad, lid Geneesk. Raad voor 
de prov. Frl. en Gron., bestuurslid Ver. v. Friesche Geneeskun
digen, lid plaatselijke schoolcommissie etc.12 . 

12. Mr. Coenraad Willem Antoni Buma (1837—1888), advo-

9 Handel.-Levensber. Mij v. Letterk. 1916-1917, Vrije Fries XXV (1917)/126 (met 
portret). 
10 J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der Luthersche 
Kerk in Nederland, 's-Gravenhage 1925, Archief Ev. Luth. Gemeente Leeuwarden (in 
Gemeentearchief). 
i l NNBW 11/1321. 
12 Leeuwarder Courant, 18 Februari 1870, blz. 2. 
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caat, lid gem.raad etc , 1886—† lid Gedeput. Staten, secret. Cie. 
v. admin. der gevangenissen, voogd St. Anthonygasthuis, bestuurs
lid Ver. v. Volksbijeenkomsten, van welker afd. Floralia hij de 
ziel wordt genoemd13. 

13. Mr. Stewart John Baron du Tour van Bellinchave (1839— 
1866), advocaat14. 

14. Dr. Jacob Baart de la Taille (1839-1918), 1863 med. et 
art. obst. dr. (Gron.), medicus Leeuwarden, lid Geneesk. Raad, 
1902 voorz. Gezondheidscommissie, voorz. Ver. tot Bevordering 
van de Volksgezondheid, voorz. Medicorum Vinculum, 1915 eere-
lid afd. Friesl. der Mij ter bevordering van de Geneeskunst, lid 
hoofdbestuur daarvan, lid gemeenteraad en curator gymnasii, 
oprichter en voorz. Leeuwarder Gezondheidskolonie, voorz. Eigen 
Brood Bovenal, bestuurslid Ver. tot verbetering der Armenzorg 
en der Ver. v. Vrijz. Hervormden, 1913 raadseerepenning in goud 
en 1914 eerelid Natuurkundig genootschap15. 

15. Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (1831—1878), 
officier inf. (laatst majoor), Sept. 1866 voor Leeuwarden lid 
Tweede Kamer, 1877 minister van oorlog i. h. kab. Kappeyne, 
publicist op militair gebied16. 

16. Gerard Theodoor Wilhelm Vijgh (1823-1901), officier 
artillerie, 1878 kol. plaatscommandant Ie kl. A'dam, later generaal 
majoor, schreef 1858 handleiding voor „Het Nederlandsch klein 
Geweer" ('s Gravenh., gr. 8°)1 7 . 

17. Jhr. Dr. Daniël Hermanus Waubert de Puiseau (1837— 
1914), 1864 theol. dr. Leiden, 1868 candidaat der rechterzijde voor 
Verwijs' plaats als archivaris-bibliothecaris van Friesland (waartoe 
met 22 van de 38 stemmen Gerben Colmjon werd benoemd), 
1872-1877 leeraar gesch. en Nederl. a. d. R.H.B.S. Leeuwarden, 
1878—1887 (districts)schoolopziener aldaar. Woonde sedert in 
Duitschland18. 

13 Leeuwarder Courant, 5 Juni 1888, p. 1, Nederl. Patriciaat L (1964J/115. 
i* Nederland's Adelsboek 1952, p. 417. 
15 Leeuwarder Courant, 24 Jan. 1918, p. 2, Ned. Patr. XXXVII (1951)/15. 
16 NNBW VI/28 en de daar aangehaalde Htt., Ned. Patr. XLII (1956)/36. 
17 Heraldieke Bibliotheek N.R.I. (1879)/329. 
18 Encyclopedie van Friesland 1958, p. 679, J. J. Kalma, Gerben Colmjon, . . . , hoeder 
fan it erfskip, Assen 1946, p. 19, Nederl. Adelsboek 1953, p . 272. 
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Bijlage II. Tekst der verdedigde stellingen. 

6. 30 September 1864. Dr. J. L. Sirks. 

I. De wijsbegeerte van Baco van Verulam was niet een geheel 
oorspronkelijk voortbrengsel van zijn vernuft, maar vond 
haren oorsprong in de denkbeelden die reeds sedert eenigen 
tijd veld hadden gewonnen. 

II. Reeds Aristoteles had, evenals Baco, de noodzakelijkheid 
der empirische methode ingezien, maar het gebrek aan 
waarnemingen en aan werktuigen had hem telkens van 
het regte spoor gebragt. 

III. Hoewel Baco door den grooteren voor hem beschikbaren 
voorraad van waarnemingen minder met deze moeijelijk-
heid te kampen had, is ook hij bij de toepassing niet altijd 
getrouw gebleven aan zijne beginselen. 

IV. Desniettegenstaande, en hoewel zelfs zijne methode aan 
vele gebreken mank gaat, (zooals miskenning van de wis
kunde en van de verificatie van opgespoorde wetten) moet 
het als een groote verdienste van Baco aangemerkt wor
den, dat hij de voordeden der nieuwe methode klaar voor 
den geest had en stelselmatig ontwikkelde: zoo doende 
voor goed het terugkeeren tot de oude aprioristische me
thode onmogelijk makende. 

V. Het moet in Baco zeer geprezen worden dat hij volkomen 
verzekerd was van het nut dat voor de zamenleving uit de 
studie der natuur kon en zou voortvloeijen; maar dat ieder 
beoefenaar van die studie dit nu steeds op het oog zou 
moeten hebben, was zijne bedoeling niet en zou buiten
dien een dwaalbegrip geweest zijn. 

7. 2 December 1864. W. R. Poolman. 

I. De hoop der onsterfelijkheid, schoon geen noodzakelijk 
bestanddeel der godsdienst, ligt toch niet buiten deze, 
maar wordt door het geloof in God geïnvolveerd. 

II. Onpersoonlijke onsterfelijkheid van den mensch kan nooit 
een wezenlijk voorwerp onzer hoop zijn, en is eigenlijk een 
contradictio in terminis. 

III. De onsterfelijkheid der menschen kan evenmin bewezen 
worden als het bestaan van God; nogtans zijn beide voor 't 
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bewustzijn van den niet eenzijdig ontwikkelde vast ver
zekerd. 

IV. Het is de taak der godsdienst slechts, de in haar gegronde 
hoop op onsterfelijkheid ten aanzien der voorstellingen, die 
de phantasie daarvan geeft, te zuiveren en rein te houden; 
niet zelve voorstellingen aangaande het leven na den dood 
te leveren. 

V. De opstanding van Jezus, gelijk de kerkelijke traditie deze 
verhaalt, is, hoe ook opgevat, wel verre van een bewijs te 
zijn voor ons leven na den dood, veeleer een bezwaar voor 
's Christens hope der onsterfelijkheid. 

8. 17 December 1864. Mr. W. J. van Weideren Rengers. 

I. De vraag naar de grenzen en den aard van de macht, door 
den staat op het individu uitgeoefend, wordt terecht door 
Stuart Mill gekenschetst als eene die de levens-quaestie 
der toekomst in zich bevat. 

II. De onmiskenbare neiging die zich in onze dagen openbaart 
om de grenzen der staatswerkzaamheid steeds ruimer uit 
te zetten, is een natuurlijk gevolg van den ontwikkelings
toestand der maatschappij, maar tevens eene der gevaar
lijkste zijden van den representatieven regeeringsvorm. 

III. Geene duurzame ontwikkeling van de maatschappij in het 
algemeen kan verwacht worden die niet de ontwikkeling 
van het individu ten grondslag heeft. 

9. 27 Januari 1865. Dr. N. Lobry de Bruijn. 

I. „Eene breede klove scheidt de menschen van de overige 
dieren. Echter bestaat er eenheid in het psychische, zoowel 
als in het psysische plan onder de bezielde wezens. De 
wortels, als 't ware, van die groote eigenschappen, die den 
mensch zijne onmetelijke superioriteit boven alle andere 
levende wezens geven, kunnen ver benedenwaarts in de 
bezielde wereld nagespoord worden." 

Sir Charles Lyell. 
II. De mensch is zijn rang in de schepping verschuldigd aan 

de bewerktuiging en verrichting zijner hersenen. 
III. De hersenen van den mensch zijn de zetel en het werktuig 

eener immer naar hoogere ontwikkeling strevende rede. 
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IV. De hemispheren der groote hersenen zijn het werktuig van 
den geest. De psychische verrichtingen van het verdere 
cerebro-spinaal-stelsel zijn twijfelachtig. 

V. De leer van Gall, hoewel lichtelijk waar in haar phreno-
logisch beginsel, is eene dwaling in hare cranioscopische 
toepassing. 

VI. De zoogenaamde zielziekten zijn hersenziekten. 
VII De physiologie geeft tot nog toe weinig uitsluitsel van 

hetgeen er bij psychologische processen binnen den schedel 
omgaat. 

VIII. „Wij weten zelfs niet het geringste aangaande de zielsor
ganen, die wij ons moeten denken te bestaan tusschen de 
organen van de gewaarwording en van den wil, en nergens 
is het veld der hypothesen meer uitgebreid, dan bij de 
vraag, of de opwekking van elk afzonderlijk zielsorgaan 
(gangliecel?) met eene bepaalde voorstelling of slechts met 
voorstellingen van eene categorie verbonden zijn en welke 
categorien in het laatste geval bestaan." 

Dr. Hermann. 
IX. Het is te betwijfelen, of er voorstellingen bestaan die in 

volstrekt geen verband staan met zenuwopwekkingen. 
X. Zenuwkracht is de band, waardoor ziel en ligchaam zamen-

hangen. 

10. 3 Maart 1865. Mr. L. W. van Kleffens. 

I. De staat, die aan de ouders de verplichting oplegt om 
hunne kinderen te onderwijzen of te laten onderwijzen, 
treedt niet buiten den kring zijner bevoegdheid. 

II. De invoering der wettelijke leerplichtigheid hier te lande, 
hoezeer niet in strijd met onze grondwet, is niet wen-
schelijk. 

III. Kosteloos onderwijs is aan te bevelen. 

11. 28 April 1865. Dr. P. H. Asman. 

I. De prostitutie is een noodzakelijk kwaad en moet daarom 
worden geduld. 

II. De staat heeft het recht niet de ontucht te straffen; maar 
het is haar plicht de prostitutie zoo onschadelijk mogelijk 
te maken en de prostituee den terugkeer tot eene eerzame 
levenswijze gemakkelijk te maken. 
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III. Doelmatig ingerigte, goed gereglementeerde prostitutie-
huizen zijn het beste middel om het kwaad zoveel mogelijk 
te beteugelen. 

IV. Het onderdrukken van de publieke prostitutie bevordert 
de private of clandestine prostitutie. 

12. 29 September 1865. Dr. J. Baart de la Faille. 

I. Het bekende gezegde omtrent Shakespeare: „he was not 
for an age, but for all time" wordt door de ondervinding 
niet bevestigd. 

II. Een naauwkeurige analyse van de personen door Shake
speare ten tooneele gevoerd is niet voldoende voor de 
psychologie van den dichter. 

III. Het valt niet te ontkennen, dat Shakespeare zich in enkele 
gevallen door zijn poëtisch genie te ver heeft laten ver
leiden. 

IV. Niemand heeft beter dan Shakespeare de beteekenis van 
het drama begrepen. 

V. Die Kunst gibt ganzes, das Leben nur Stückwerk. 
Robert Zimmerman. 

13. 3 November 1865. Mr. T. van Hettinga Tromp. 

I. Het wettelijk monopolie van het brieven-vervoer in Neder
land is af te keuren; als middel van belasting is het ten 
eenenmale onverdedigbaar. 

II. Het postwezen hier te lande vertoont, in weerwil van de 
buitengewone zorgen der Hooge Regering voor zijne voort
durende uitbreiding en verbetering, de nadeelen van eene 
gemonopoliseerde onderneming zoowel als van eene 
odieuse belasting. 

III. Teregt heeft de Regering in 1860 afgeraden, de verzending 
op groote schaal van drukwerken door de post aan te 
moedigen. 

IV. De invoering van eene gedwongen frankering bij een ge
monopoliseerd postwezen is niet wenschelijk. 

V. Aanmoediging van het post-wisselverkeer door verlaging 
van de percentsgewijze belooning voor overmaking van 
gelden is af te keuren. 
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14. 24 November 1865. Dr. E. Verwijs. 

I. De mythologie der oude Grieken, zoo als wij die reeds bij 
Homerus en Hesiodus aantreffen, kan niet als criterium 
gebezigd worden ter beoordeeling van de godsdienstige 
denkwijze, althans van het verlichte deel des volks. 

II. Zoodanige beoordeeling zou even onbillijk en ongerijmd 
zijn als den geest des Christendoms af te meten naar de 
later ingeslopene wonderverhalen en legenden, waaraan 
vooral het Katholicisme zoo rijk is. 

III. Aanbidding der natuurkrachten is de kern der godsdiensten 
van de Arische volken, en de verschillende mythen kunnen, 
daaruit verklaard, alleen tot den zuiveren vorm terug ge
bracht worden. 

IV. De vergelijkende mythologie, eene wetenschap nog eerst 
in hare kindsheid, is de eenig veilige gids, die de mythen 
bij verschillende volken tot klaarheid kan brengen. 

V. Geene vergelijkende mythologie evenwel zonder verge
lijkende taaistudie, welke een harer onmisbaarste hulp
middelen is. 

VI. De vorming van mythen is ten deele ook aan het meta-
phorisch karakter der taal bij jeugdige volken toe te schrij
ven. 

15. 29 December 1865. J. K. H. de Roo van Alderwerelt. 

I. De oorlog is een der grootste vijanden van de welvaart en 
het geluk der volken. 

II. De rigting der eeuw leidt tot vermindering van het getal 
der oorlogen; het is echter niet aan te nemen, dat de oorlog 
ooit van de wereld verdwijnen zal. 

III. Er zullen altijd legers noodig zijn; de inrigting dier legers 
moet hoofdzakelijk gegrond zijn op eene staatkunde — niet 
van verovering — maar van verdediging. 

IV. De wijze van legervorming, die in de 19de eeuw schier 
algemeen is aangenomen, verschaft legers, welke geduch-
ter werktuigen van verovering en onderdrukking zijn dan 
vroegere eeuwen ooit hebben gekend. De inrigting dier 
legers is daarenboven in strijd met de natuurlijke regten 
van den mensch en de ware belangen der volken. 

V. De beschouwingen der staathuishoudkundigen omtrent de 
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wijze van samenstelling der legers lijden niet zelden aan 
eenzijdigheid en verraden meermalen gemis aan zaakkennis. 

VI. De wapenmagt van de Staten der 19de eeuw behoort te 
bestaan — voor zooveel bijzondere omstandigheden niet 
tot afwijking van den regel nopen — uit een permanent 
huurleger en een beperkt volksleger; algemeene volks
legers, in den geest van het Zwitsersche, zijn af te keuren. 

VIL Onze grondwettige legersamenstelling vereenigt op vrij 
voldoende wijze de eischen der wetenschap met die der 
praktijk. 

16. 2 Februari 1866. P. H. Hugenholtz Jr. 

(De tekst dezer stellingen ontbreekt.) 
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Notulenboek van de Debating Club, opgericht 11 December 1863. 

Ie Vergadering op Vrijdag den 8 January 1864. 
Na eene voorloopige vergadering op Vrijdag den 11 December 

1863 ten huize van den Heer van der Wielen, waartoe de Heer 
Hugenholtz eenige heeren had uitgenoodigd, en waar de De
bating Club werd geconstitueerd, had de eerste vergadering op 
Vrijdag den 8 January 1864 plaats. 

In de voorloopige vergadering was o.a. bepaald, dat er stel
lingen zouden verdedigd worden, welke eerst door den defendens 
moesten worden toegelicht, en die minstens 3 in getal moesten 
zijn; dat deze stellingen 8 dagen te voren aan den Secretaris 
moesten worden bezorgd, en deze aan elk der leden 7 dagen te 
voren de stellingen moest rondzenden. Tevens werd besloten, 
dat hij die de vorige keer theses verdedigd had, in de eerstvol
gende vergadering de leiding op zich zoude nemen. Tot vasten 
secretaris werd benoemd de Heer Verwijs. Ook werd nog be
paald, dat elk lid gasten zou mogen introduceeren, en wel stad-
genooten, na vooraf voorgesteld en aan stemming onderworpen 
te zijn geweest, welke bepaling voor vreemdelingen onnoodig 
werd gekeurd. Daarna ging men over tot de loting om de rang
orde der defendenten te bepalen. Deze loting viel aldus uit: 

1. Verwijs 6. Zirks 
2. Tromp 7. Rengers 
3. Weerman 8. Poolman 
4. Bloembergen 9. Lobry de Bruin 
5. Hugenholtz 

De dien avond voorgestelde leden, de HH. W. Buma, van 
Kleffens en Asman werden aangenomen, en bepaald dat later 
tusschen hen om de rangorde zoude worden geloot. Daarna 
scheidde de vergadering, nadat de dag der eerste vergadering 
op Vrijdag 8 January was gesteld. 

Op den bepaalden tijd had de eerste bijeenkomst plaats. Af
wezig waren de Heeren van Kleffens en Rengers, terwijl de HH. S. 
du Tour en A. van Panhuys als gasten de vergadering bijwoonden. 

Als de laatste der lotelingen opende de Heer Lobry de Bruin 
de vergadering met eene toespraak, waarin hij tot de beoefenaars 
der verschillende wetenschappen beurtelings het woord richtte, 
en de verbroedering der verschillende vakken als een eisch 
onzer dagen beschouwde. Daarna schetste hij in korte trekken 
den vooruitgang vooral der natuurwetenschap in de laatste 
eeuw. 



157 

Daarop zette de Secretaris de door hem gestelde theses kort 
uiteen: 
Deze waren: 

I. Het realisme in de nieuwe Fransche letterkunde geeft de 
getrouwe schildering der hedendaagsche Fransche maatschappij. 

II. Het realisme in de letterkunde is de getrouwe dienares 
van het despotisme. 

III. Waar staatkundige en godsdienstige vrijheid bestaat zal 
de letterkunde als de draagster dier denkbeelden idealistisch zijn. 

IV. De moderne richting alleen is in staat het realisme krach
tig te bestrijden. 

V. De letterkunde in hare edelste richting is democratisch. 
De HH. Tromp, Bloembergen, Hugenholtz en Sirks bestreden 

ze daarop achtereenvolgens, en bij eene meer algemeene woor
denwisseling werd ook door verscheidene andere leden het een 
en ander in het midden gebracht, waaruit meer eene algemeene 
discussie ontstond. 

De volgende vergadering werd bepaald op Vrijdag 29 January 
te 7 uur, en daarop de eerste vergadering door den Heer de 
Bruin gesloten. 

De Voorzitter 
w.g. Lobrij de Bruijn. 

De Secretaris 
w.g. Eelco Verwijs. 

Ile Vergadering op Vrijdag den 29 January 1864. 
Afwezig waren de HH. Buma en Rengers, terwijl als gast bij 

de vergadering aanwezig was de Heer Colenbrander, Predikant 
te Engelum. 

De vergadering werd geopend door den Heer Verwijs, die 
volgens rangorde de leiding waarnam. Na het lezen en goed
keuren der notulen, werd bepaald dat het concipiëeren van een 
reglement van orde zou worden opgedragen aan twee leden, 
waartoe door den voorzitter de HH. Hugenholtz en Tromp wer
den aangewezen, welke zich bereidwillig verklaarden die taak 
te aanvaarden. 

De Heer Tromp ging toen over tot het uiteenzetten zijner 
stellingen; nl.: 

I. 
Hoewel een Congres in 1814 noodzakelijk was, heeft het 

Weener Congres zijn doel niet bereikt. 
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II. 
Brekend met elk aanvankelijk opgevat beginsel, zonder eerbied 

voor bestaande rechten, zonder wederkeerige trouw, blind voor 
de belangen, die bovenal op het spel stonden, is het Weener 
Congres voor Europa eene bron van ellende geweest. 

III. (IV.) 
In volkomen harmonie met zijne sedert lang gevolgde staat

kunde heeft Engeland zich onttrokken aan het door Napoleon III 
voorgeslagen Congres en daardoor aan Europa eene dienst be
wezen. 

IV. (III.) 
Zoewel de ervaring als de bespiegeling verwerpt als ongerijmd 

het voorstel om in deze dagen op nieuw de landkaart van Europa 
door een Congres te doen herzien. 

V. 
Het Nederlandsch Gouvernement heeft, in zijn antwoord op 

Napoleons voorslag tot een te houden Congres te kort gedaan 
aan zijne eigene waardigheid, de ervaring uit het oog verloren 
en het belang van Nederland miskend. 

VI. 
Door het voorgeslagen Congres in beginsel goed te keuren, 

heeft de zoogenaamde „Vredespartij" wederom gehandeld in 
overeenstemming met den valschen grondslag, waarop hare werk
zaamheid berust, en Europa, zooals reeds vroeger, meer bena
deeld dan gebaat. 

Nadat de Heer Tromp in het breede zijne stellingen had ont
wikkeld, had er een korte pauze plaats, waarna de Heer Bloem-
bergen zijne bedenkingen in het midden bracht. Hij beschouwde 
de schildering van het Congres, zooals die door den verdediger 
was geschied, zette uiteen hoe er niet genoeg onderscheid was ge
maakt tusschen nationaal en internationaal recht; beweerde voorts 
dat de vereeniging van Nederland en België in hare nadeelige 
gevolgen, niet aan het Congres, maar wel aan de verkeerde staat
kunde van Willem I was te wijten, en besprak verder de houding 
van ons gouvernement in de Congreszaak. 

Hierop deed de Heer Hugenholtz een paar vragen: 
Of het de schuld was van het Congres dat de eischen van den 
tiers état waren miskend? 
Of de restauratie der Bourbons in hare nadeelige gevolgen niet 
veeleer de schuld der Bourbons zelve was? 
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En of er wel een onpartijdig arbiter onder de gekroonde hoofden 
ware te vinden geweest. 

Hierop had de Heer Lobry de Bruin het woord, die de zaak 
op een medisch-politisch standpunt overbracht naar aanleiding 
der vredespartij. Venesecties waren zoo nu en dan noodig voor 
Europa. Dat de verdediger tegen de vredespartij was, kwam hem 
zeer natuurlijk voor, daar deze wel aspirant-schutterofficier zijn 
zou. De Krimoorlog was het gevolg van de congesties naar het 
hoofd van Keizer Nicolaas. Waren vroegtijdig bloedzuigers en 
stortbaden geappliceerd, dan zou de oorlog geen plaats hebben 
gehad. Nog werd door hem gesproken over den Koning Commis-
voyageur als geschikt arbiter, over het Pruisische Tugendbund, 
enz. enz. 

De heer Verwijs had eenige korte aanmerkingen over de niet 
te zwarte afschildering van het Weener Congres, en eindelijk 
sprak de Heer Asman over het niet noodzakelijke van het Weener 
Congres, over het geheel vergeten van de belangen der volken, 
een gevolg van de voorloopige afspraak der vorsten. 

De verdediger weerlegde hierop in het kort de verschillende 
aan- en opmerkingen door de leden gemaakt, en hierop, toen 
niemand iets meer in het midden had te brengen, de vergadering 
gesloten, en de eerstvolgende bepaald op Vrijdag 26 February, 
des avonds te half 7. 

De Voorzitter 
w.g. T. van Hettinga Tromp. 

De Secretaris 
w.g;. Eelco Verwijs. 

III. Vergadering der Debating Club op Vrijdag 26 February. 
Afwezig waren de HH. Poolman en Buma. Nadat de notulen 

waren gelezen en goedgekeurd, bracht de voorzitter, de Heer 
Tromp tevens met den Heer Hugenholtz lid der Commissie tot 
het concipëren eener wet, het beraamde ontwerp ter tafel, dat 
artikelsgewijze werd behandeld en aangenomen, met enkele amen
dementen door verschillende heeren voorgesteld. 

Op voorstel van den voorzitter werd bij acclamatie aange
nomen den ontwerper der Debating Club, den Heer Hugenholtz, 
tot voorzitter te benoemen, en ook aan den Secretaris opgedragen 
zijne betrekking verder te continuëeren. 

Na afloop dezer werkzaamheden werden als gasten geïntrodu
ceerd de HH. Rogge, predikant te Oudkerk en J. Minnema Buma, 
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griffier van het kantongerecht te Harlingen en ging de Heer 
Weerman er toe over om zijne stellingen toe te lichten. Deze 
waren: 
I. Onjuist is de voorstelling van Renan, dat Jezus reeds kort na 
zijn optreden zich voor den Messias van Israël verklaard en de 
hulde hem als zoodanig toegebracht, met welgevallen aangeno
men heeft. 
II. De strenge eischen, door Jezus aan zijne volgers gedaan, 
laten zich uit de omstandigheden, waaronder hij optrad en uit het 
Oostersch spraakgebruik verklaren. Het oorspronkelijk Christen
dom draagt geen ascetisch karakter. 
III. Jezus is met het verloop des tijds niet tot dweeperij, maar 
tot een helderder en krachtiger bewustheid van zijne roeping 
gekomen. De tegenstelling, door Renan gemaakt, tusschen het 
begin en het vervolg van Jezus werkzaamheid is overdreven. 
IV. De regel, dat wij de groote hervormers der menschheid niet 
naar onze begrippen van zedelijkheid mogen beoordeelen, indien 
al op zich zelve juist, wordt door Renan op Jezus toegepast in 
strijd met de waarheid en tot schade van diens zedelijk karakter. 
V. De subjectiviteit van Renan heeft een te grooten invloed 
geoefend op zijne beschouwing van Jezus. 
VI. Ondanks vele willekeur in bijzonderheden, ondanks de te 
geringe waardeering van Jezus persoon in 't algemeen, moet de 
veschijning van Renan's leven van J. en de opgang dien het maakt, 
als een gelukkig teeken des tijds worden aangemerkt. 

Nadat de stellingen in het breede waren toegelicht en een 
résumé van Renans leven van Jezus was gegeven, had er eene 
korte pauze plaats. 

De Heer Asman maakte het eerst eenige bedenkingen tegen de 
beschouwing over de wonderdadige genezing van epileptische 
ziekten; daarna maakte de Secretaris eenige bedenkingen tegen 
de tweede stelling, dat het oorspronkelijke Christendom wel een 
ascetisch karakter droeg, zooals ook natuurlijk was wegens de 
chiliastische voorstellingen. Ook sprak hij met een enkel woord 
over de wonderen en wel bepaaldelijk de opwekking van Lazarus, 
en de onhandige legendaire voorstelling van dat verhaal. 

Daarop kreeg de Heer Lobry de Bruin het woord, en wees er 
op, naar aanleiding van Renans beweeren over Jezus krankzinnig
heid, dat bij groote mannen meer de bewijzen aanwezig waren 
van dergelijk egareeren, onder anderen bij Napoleon. Voorts be-
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sprak hij de onmogelijkheid van het genezen van epileptische 
ziekten door handenoplegging, daar zoodanige ziektelijders ge
heel ongevoelig waren in de huid, waarom de militieraad een 
gloeyende pook appliceerde. 

De Heer Tromp maakte eenige opmerkingen, dat door den 
spreker niet genoeg was uiteengezet de strijd dien Jezus bij den 
aanvang zijner loopbaan had moeten voeren. Zijn optreden onder 
het Joodsche volk was voorafgegaan door eene werking in kleine
ren kring, en de sterke uitdrukkingen in de bergrede zijn o.a. 
eene reactie tegen dien tegenstand, reeds door hem ondervonden. 
Nog sprak hij over het zich poseeren van Jezus als Messias om 
meer gewicht te krijgen, over een vroegere afzonderingsperiode 
om zich meer te ontwikkelen, en daarna de bepaalde optreding 
als Messias. 

De Heer Rengers bracht daarna het een en ander in het midden 
tegen de tweede stelling, en wel de woorden: strenge eischen. 
De voorbeelden door den spreker aangehaald waren te zwak. 
Het: Laat de dooden de dooden begraven; de rijke jongeling, de 
slag op de eene wang, het geven van rok en mantel werden door 
hem aangehaald. Daarop sprak hij over zelfverloochening bij 
Christelijke deugd, en het ascetisch karakter blijkbaar uit de ge
schiedenis der kerk in de eerste eeuwen. 

De Heer Bloembergen stond, daar het reeds laat was, het woord 
aan den Voorzitter af, die eerst het een en ander tegen de eerste 
stelling in het midden bracht. Jezus verklaarde zich niet dadelijk 
als Messias, doch het bewustzijn bestond wel degelijk bij hem. 
Aan het verhaal van den 12-jarigen Jezus in den tempel ligt een 
historische kern ten grondslag. De geheele ontwikkeling van J. 
was met het idee op zijn aanstaande Messiaswaardigheid. De 
legenden van het gebeurde bij den doop (vormen) daarvan een 
bewijs; zoo ook toespelingen er op, hoewel eenigszins gemaskeerd 
in de bergrede, duidelijk in de prediking te Nazareth. Ook werd 
door hem beweerd dat het Christendom van Jezus wel degelijk 
een ascetisch karakter droeg, en dit met voorbeelden toegelicht, 
en eindelijk besprak hij nog de wonderen, en wel bepaaldelijk 
het meer historisch karakter dat bij genezingen er aan werd toe
gekend. 

De Heer Bloembergen had hierop nog een enkele vraag te 
doen, over de chiliastische voorstelling in de Openbaring en mede 
bij de Synoptici, een bewijs gevende van Jezus geloof daaraan. 
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Al deze punten werden achtereenvolgens na elke oppositie 
door den spreker beantwoord. 

Zeker zou de discussie nog langer hebben geduurd; doch het 
reeds gevorderde uur eischte dringend het scheiden. Daar nie
mand meer iets had voor te stellen, werd de vergadering door 
den Voorzitter gesloten en bepaald dat de eerstkomende wegens 
de Paaschweek acht dagen vroeger zoude worden gehouden, en 
wederom half 7 zoude beginnen, om dan een reglement van orde 
vast te stellen. 

De Voorzitter 
w.g. P. H. Hugenholtz Jr, 

De Secretaris 
w.g. Eelco Verwijs. 

IV. Vergadering van 18 Maart 1864. 
Afwezig waren de HH. Tromp, Poolman en Asman. 
Na het openen der vergadering, het lezen en goedkeuren der 

notulen, werd overgegaan tot het vaststellen van het reglement 
van orde, dat in concept reeds was opgemaakt, en aan den Secre
taris opgedragen voor het drukken van de wetten en het regle
ment te zorgen. 

Daarna ging men over tot het benoemen van een vicepresident, 
Bij de eerste stemming staakten de stemmen tusschen de HH. 
Lobry de Bruin en Tromp, waaruit bij herstemming de laatste 
werd gekozen. 

Als gast werd daarop in de vergadering geïntroduceerd Dr. 
Middelburg. 

Hierop ging de Heer Bloembergen over tot het uiteenzetten 
der navolgende stellingen: 
I. De leer van Malthus betreffende de wanverhouding die tus
schen de toename eener bevolking en de vermeerdering harer 
middelen van bestaan zou heerschen, is eenzijdig en door hare 
eenzijdigheid onjuist. 
II. Het is niet waar, dat armoede en ellende in ons vaderland 
thans in grooter mate heerschen dan voor twee of drie eeuwen, 
en dat zij sedert dien tijd hier te lande steeds toenemende zouden 
zijn geweest. 
III. Staatsarmenzorg kan enkel daar verdedigd worden, waar 
zij werkt als policiemaatregel in het belang der openbare orde. 
IV. Waar de staat het bedelen verbiedt, behoort hij tevens maat-
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regelen te nemen dat niemand zijner burgers den hongersdood 
sterve. 
V. De tegenwoordige armenwet heeft zeer ten onrechte de 
geboorteplaats aangenomen als grondslag tot bepaling van het 
domicilie van onderstand van den arme. Zoolang zij in dit opzicht 
niet zal zijn verbeterd, zal zij steeds in menig opzicht het tegen
overgestelde uitwerken van hetgeen de wetgever heeft gewild. 

Na eene korte pauze vroeg de Heer v. Kleffens eenige inlich
tingen over de tweede stelling, of de verdediger ook bepaalde 
bewijzen daarvoor kon bijbrengen. Daaraan bracht de secretaris 
iets in het midden over het geopperde dat meer bedeeling het 
gevolg der armenwet zoude zijn, en over de restitutie door die 
gemeenten, waar de armen geboren zijn. 
De Heer Zirks bestreed daarop de III. stelling. Hij sprak tegen 
het door den verdediger geopperde, dat ambtenaren belast met 
het onderhoud der armen geneigd waren om armen zwaar te 
bedoelen; verder bracht hij het een en ander in het midden over 
verlaging van arbeidsloonen als het gevolg van weinig lust tot 
arbeiden; over verhooging, waarvan overvloed aan de markt het 
gevolg zou zijn, over het domicilie van onderstand, waarop de 
Heer Bloembergen repliceerde. 

Daarna verdedigde de Heer Rengers de leer van Malthus, die 
vooral miskend werd omdat hij de dingen bij zijn naam noemde; 
over de geometrische reeks bij het toenemen der bevolking volgens 
diens leer; over de vroegere beschouwingen van overvloed van 
populatie als weldadig — zie 7 kinderenwet, — en eindigde met 
Malthus invloed een heilzamen te noemen door het verspreiden 
van zijne denkbeelden over populatie en middelen van consumptie. 
De Heer Bloembergen repliceerde hierop. 

De Heer Weerman vroeg vervolgens eenige inlichtingen over 
den toestand van vroeger in vergelijking met thans. Zijn er ook 
opgaven van sterfte, van armenstaat, enz.; hoe was de aard der 
vroegere armverzorging. Hoe kan verholpen worden de last op 
de gemeenten gelegd? 

De Heer de Bruin gaf blijken van sympathie voor de tweede 
thesis, en van belezenheid door het citeeren van Matthaei Anelec-
ta 1 9 over de verwoestingen door pest, enz., uit vroeger eeuwen 

18 Antonius Matthaeus (1635—1710), Jur. Prof. Utrecht en Leiden. Zijn Veteris Aevi 
Analecta verscheen 1698—1710 in 8° te Leiden. Herdrukt in vijf kwartijnen te 's Gra-
venhage 1738. 
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Hongersnood door het cadeau van den aardappel onmogelijk ge
maakt. Vroegere Krieuwelziekte20, verbeterde geneeskundige 
dienst — niet de oorzaak van beteren gezondheidstoestand, en de 
betere hygiëne alleen daarvan de oorzaak. 

Daar het uur reeds ver gevorderd was, werd de discussie ge
sloten, hoe zeer anders wellicht nog meer der leden zich hadden 
bereid getoond om te opponeeren. De vergadering werd daarop 
gesloten door den Voorzitter en de volgende bepaald op Vrijdag 
29 April. 

De Voorzitter 
w.g. P. H. Hugenholtz Jr. 
w.g. Eelco Verwijs, Secr. 

Ve Vergadering op Vrijdag 29 april 1864. 
Afwezig de Heeren Buma en Rengers. 
Nadat de vergadering door den Voorzitter was geopend, en 

de notulen gelezen en goedgekeurd, stelde de secretaris voor de 
financiëele aangelegenheden eerst te regelen, en ditmaal daarvoor 
geene buitengewone vergadering te houden. Dit werd toegestaan. 
De uitgaven waren: 

aan den Heer Meursinge drukloon 9.70 
„ „ „ v. d. Wielen voor het locaal 9.00 
„ „ „ Eilers schrijfloon 2.75 
„ „ „ Rodenburg, rondbrengen 1.75 

2 schrijfboeken 2.00 

Totaal 25.20 
zoodat elk der leden de som van ƒ2.10 moest contribueeren. 

Als gasten waren bij de vergadering tegenwoordig de HH. 
Haverschmidt, predikant aan Den Helder, Matthes te Bergam
bacht, en Dr. Huber, Dr. Meursinghe en van Moerkerken. 

De Heer Hugenholtz verdedigde de volgende stellingen: 
I. Het geloof aan Gods bestaan grondt zich alleen op de gods
dienstige bewustheid en kan als resultaat van innerlijke waar
neming langs den weg der redeneering niet verkregen worden. 
II. Immanuel Kant heeft de dusgenaamde bewijzen voor het 
bestaan van God op afdoende wijze ontzenuwd en hunne onhoud
baarheid voor altijd in het licht gesteld. 
III. Hoezeer verstandelijk onbewijsbaar, bezit het godsdienstig 

20 Krieuwelziekte. Ergotismus, gekenmerkt door het voortdurend slapen der ledematen, 
gepaard gaande met het gevoel, alsof mieren over den lijder loopen te kriebelen. 
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geloof een hoogen graad van subjectieve zekerheid, die van het 
geloof aan de objectiviteit der zinnenwereld alleen in graad maar 
niet in soort verschilt. 
IV. Een Godsbegrip dat de eischen van het denkend verstand 
en van het godsdienstig gevoel gelijkelijk bevredigt, zoekt men 
te vergeefs. Noch het Deisme noch het Pantheisme voldoet aan 
dien tweeledigen eisch. 
V. Moge ook het Christelijk Theisme den religieuzen denker in 
menig opzicht onbevredigd laten, toch is het de zuiverste uit
drukking der godsdienstige bewustheid, die wij ons kunnen den
ken. 
V. Het supranaturalisme, wel verre van uit dat Theisme voort 
te vloeien, is daarmee ten eenenmale onvereenigbaar. 

Na de pauze bracht de Heer Weerman eenige bedenkingen in 
het midden omtrent enkele punten van het door den spreker be
handelde. Hij wilde den oorsprong van de godsdienst met nog 
een sterker naam betitelen dan gevoel van afhankelijkheid; hij 
zocht die in vrees. Verder verdedigde hij het physico-theologische 
bewijs, en kwam op tegen het gezegde, dat Deisme de godsdienst 
van Israël zoude zijn geweest. Theisme was reeds bij de beste 
denkers van Israël. Eindelijk bestreed hij de laatste stelling, dat 
theisme en supranaturalisme oververeenigbaar zouden zijn, en 
noemde als voorbeeld Jezus en de Apostelen. 

De Heer Poolman wilde in het godsdienstig gevoel geen afhan
kelijkheid zien, maar veeleer het gevoel van de betrekking tot 
God. Daarop kwam hij op tegen de II stelling, en uitte zijn be
zwaar tegen het physico-teleologisch bewijs. Dit is niet: de wereld 
heeft een doelstellende oorzaak; maar een doel en door die 
redeneering komt men wel tot den kunstenaar, niet tot den schep
per. Daarop vraagt de Heer Poolman, of de derde stelling wel 
logisch gesteld is, en opponeert tegen de woorden: verschil in 
graad, enz. De V. stelling kwam daarop aan de beurt, en de 
opponens bestreed Pierson, dat het bewustzijn van het per
soonlijke niet met het absolute vereenigbaar was. Daarop somde 
hij vele bezwaren van het Pantheisme op, kwam op tegen het 
vooral voor dogmatisme gevaarlijke standpunt der IV stelling, 
besprak de mogelijkheid van eene oplossing voor verstand en 
godsdienstig gevoel beide. Hij wilde zich niet tevreden stellen 
met een Christelijk Theisme, en dit niet als een wetenschappelijke 
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richting aannemen. Hij bestreed het dat Jezus de eerste zou ge
weest zijn, die den naam Christ. Theisme uitsprak. 

De heer Hugenholtz weerleide daarop de beide sprekers. 
De Heer Matthes verkreeg daarop het woord, en maakte eene 

opmerking over het geheel. Hij vroeg of de geheele theorie niet 
aan een illusie leed? De verdediger redeneert wel degelijk, hoezeer 
hij in de I. stelling de onmogelijkheid er van erkent. Hij kwam 
daarna op tegen Christelijk Theisme dat = schipperen is. De stel
ler had moeten zeggen, dat het den denker geheel onbevredigd 
liet. Een denker is niet religieus als denker. Hij wilde eene juiste 
voorstelling: recht geven aan het godsdienstig gevoel, maar eerlijk 
zijn, dat men met redeneeren niets van God kan zeggen. Volgens 
hem is Theist = onding, en consequentie bij een theist on
mogelijk. Ten laatste bracht hij het bezwaar te berde, of het 
zedelijk bewijs wel juist was besproken. De verdediger repliceerde 
hierop. 

De Heer Bloembergen kwam daarna op tegen de Ie stelling, 
en wilde den grond ook in afhankelijkheidsgevoel — alleen een 
wijziging van het bewustzijn van beperktheid — zoeken. 

De Secretaris deed eenige aanmerkingen mede op die stelling, 
en vereenigde zich met het gevoelen van den Heer Weerman: 
Vrees en ontzach de eerste grond: hoe trotscher natuur, hoe meer 
afschrikwekkende natuurverschijnselen, des te vreeselijker de 
godsvoorstelling. 

De verdediger weerlegde hierop het door de beide sprekers 
behandelde. 

Verscheidene leden waren nog aan het bod; doch daar het uur 
te ver reeds verstreken was, verkreeg alleen Dr Meursinghe het 
woord, die — met een schitterende canonnade en het afsteken 
van Bengaalsch vuur het stuk wilde doen eindigen. De eerste 
stelling was niet ten allen tijde waar: bij meerdere ontwikkeling 
ook andere bewijzen voor het Gods bestaan. Voor den ontwik
kelde was dit het beginsel van liefde, te ontleenen aan de kennis 
der natuur. In bonte afwisseling kwamen nu omkeeringsdiertjens, 
het slagader-, zenuw-, en buikleven voor den dag, en werd de 
mensch bij het zonlicht vergeleken, als perpendiculair. Het 
hoogste gevoel is dat van liefde, het laagste dat van vrees. De 
verdediger repliceert hierop en de Heer Lobry de Bruin haalde 
er nog even den dooden Schroeder van der Kolk bij. 

De vicepreses, de Heer Tromp, besloot daarop met een hartelijk 
woord van hulde en dankzegging aan den spreker, den ontwerper 
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der Debatingclub, wier 5 vergaderingen voor alle leden zoo be
langrijk waren geweest. De vergadering werd daarop gesloten. 

De Voorzitter 
w.g. P. H. Hugenholtz Jr. 

De Secretaris 
w.g. Eelco Verwijs. 

Vle Vergadering van Vrijdag 30 September 1864. 
Opening der vergadering kwartier voor 7 door den Praeses, 

met een kort en hartelijk woord van welkom voor de eerste 
bijeenkomst van het tweede jaar dat de Debating Club mocht 
ingaan, en wenschen voor haren bloei in de toekomst. Daarna 
ging men volgens art. 10 der Wet over tot de verkiezing van een 
nieuw bestuur, met dien uitslag dat het afgetreden bestuur werd 
herkozen, en zich bereidwillig verklaarde wederom zijne taak 
te aanvaarden. 

De notulen werden gelezen en goedgekeurd, en de volgorde 
der spreekbeurten voor de drie leden, die in het afgeloopen jaar 
niet mede hadden geloot, bij het lot bepaald, in deze volgorde: 
de Heer van Kleffens, Buma en Asman. De Heer Sirks ging 
daarop over tot het toelichten zijner stellingen over de wijsbe
geerte van Baco van Verulam. 

Als gasten waren tegenwoordig Dr. J. Baart de la Faille, en 
D. Puiseau. Afwezig waren de heeren Buma, Rengers en Poolman. 

Na de pauze werd de discussie geopend en bracht de secretaris 
eene opmerking in het midden over de uitdrukking vernuft in 
de eerste stelling, als minder juist. De defendens repliceert, en 
weldra ontstaat eene algemeene discussie over vernuft, verstand 
en geest, en hun onderling verschil. 

De Heer van Kleffens verzoekt daarop eenige inlichtingen over 
de Ve stelling, over het onmiddellijk nut, dat niet elk op weten
schappelijk g e b i e d . . . . 2 1 ziet, waarop de defendens repliceert. 

De Heer Tromp maakt daarop verontschuldigingen over zijne 
onwetendheid met de philosofie van Baco, en verzoekt eenige 
inlichtingen over het aanwijzen van het spoor tot de nieuwere 
philosofie, door Baco gedaan, en vooral de verdiensten van den 
Engelschen wijsgeer in betrekking tot Aristoteles. De defendens 
beantwoordt deze vragen, schetst B's gebreken, voor een deel 
te wijten aan zijne werkzame betrekking; B. wilde het gebouw 
optrekken en verzamelde daar veel voor, doch niet altijd even 

21 Onleesbaar door het dooreen schrijven van twee woorden. 
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naauwkeurig. Bij Aristoteles was wel het bewustzijn van empyrie, 
maar telkens week hij er van af. De Heer Tromp vraagt nog, 
of de werkzaamheid van B. bepaald destructief was, dan wel of 
hij ook opbouwde, waarop de verdediger hem met Napoleon 
vergeleek, die ook opbouwde. Nogmaals kwam de heer Tromp 
met eene vraag te berde: Als B. telkens ontrouw is geworden 
aan de empyrische methode, van waar dan zijn effect, van waar 
zijn eerenaam van vader der nieuwere wijsbegeerte? De heer 
Sirks repliceert hierop. 

De heer de la Faille doet hierop ook eene vraag: Macaulay 
doet uitkomen als doel van B's philosofie nut en vooruitgang, en 
dat dit alleen op onmiddellijk nut doelde. Wat had Baco hier
mede nu op het oog? De verdediger beantwoordt deze vraag, 
waarna de heer Weerman bedenking oppert tegen het weinig 
disputabele der eerste stelling. Elk navolger toch staat op de 
schouders van het voorgeslacht, en moet dus wel putten uit 
denkbeelden, die reeds in zijn tijd bestaan. De verdediger zegt 
deze stelling slechts als uitgangspunt zijner redeneering gekozen 
te hebben. 

De heer Puiseau vraagt hierop, welke B's verdiensten wel zijn 
geweest voor de andere wetenschappen, behalve voor de physica? 
Heeft hij de logica ook beschouwd als eene empyrische weten
schap, of alleen als de Vorschule voor elke andere. De verdediger 
beantwoordt deze vragen, en de heer Puiseau doet daarop nog 
eene vraag of Baco zich ten doel stelde de kennis van het heelal, 
dan of hij alleen zocht de commoda vitae te vermeerderen. De 
verdediger merkt aan, dat b.v. de cosmografie door B. werd ver
waarloosd, en hij meer comfortsman was. 

De heer de Bruin merkte hierna op, hoe het werk van Baco 
veelal onvoltooid bleef. Daarop kwam de heer Hugenholtz op 
tegen de groote vooringenomenheid van den defendens met Baco, 
die als bloot dilettant niet als een vertrouwde gids kan optreden: 
Baco toch verzuimde te veel waarnemingen. Het bevreemdde hem, 
dat defendens alleen de natuurphilosofie heeft besproken. Baco 
stond op een laag theoretisch-philosofisch standpunt, hij was ge
heel schriftman. Hij stemde mede niet in met het einde der IVe 
stelling: de geschiedenis der philosofie had geleerd, dat men wel 
tot de aprioristische methode was teruggekeerd. Hegel, Fichte, 
Schelling toch waren geen empyristen maar bloot speculatief. Ein
delijk had hij eene bedenking tegen het slot van de Ve stelling, dat 
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ook de aprioristische philosoof geen dwaalbegrippen zocht. De 
verdediger repliceert op deze punten. 

De heer Tromp treedt hierna nog op als kampioen voor den 
verdediger en zegt, dat zoo Baco de aprioristische methode voor 
goed heeft afgekeurd, hij ze dan toch op den duur den kop heeft 
ingedrukt; en dat dus de steller goed geformuleerd had. 

In den loop der discussie had de verdediger om de empyrische 
methode van B. in het licht te stellen van een thermometer onder 
wollen dekens gesproken. Dit gaf den heer van Kleffens aanlei
ding tot eene laatste opmerking, of wel Baco zijne wollen dekens 
gebruikte, om er juist thermometers onder te leggen, een lief
hebberij die voor een comfortman zeker nog al vreemd kon ge
noemd worden. (In margine: Rectificatie. De Heer van Kleffens 
bracht alleen in het midden, dat de thermometer toen nog niet 
zoude zijn uitgevonden). De heer Sirks beantwoordde dit met 
de opmerking, dat het een vreemde soort van thermometers was, 
en daar niemand meer iets in het midden had te brengen, werd 
de vergadering door den voorzitter gesloten. 

Leeuwarden, den 24 November 1864. 
De Voorzitter 
w.g. P. H. Hugenholtz Jr. 
De Secretaris 
w.g. Eelco Verwijs. 

Buitengewone Vergadering op Donderdag den 22 November 1864. 
Afwezig de Heeren van Kleffens, Rengers, Buma. 

Na het lezen en goedkeuren der notulen besprak de voorzitter 
de noodlottige omstandigheden, die telkens het uitstellen der 
vergaderingen hadden te weeg gebracht, en werd daarop besloten 
de eerstvolgende vergadering op Vrijdag 2 December, spreker de 
Heer Poolman, te doen houden, en daarop nog eene in December, 
en wel den 16 December, waarin de Heer Rengers stellingen 
zoude verdedigen. 

Verder kwam een brief in van den Heer Sirks om te bedanken 
voor het lidmaatschap wegens zijn vertrek naar Groningen. Daar
op werd besloten den Heer Sirks het honorair lidmaatschap aan 
te bieden, en den Secretaris opgedragen hem daarvan kennis te 
geven. Door den Heer Tromp werd voorgesteld aan het honorair 
lid ook telkens de theses toe te zenden, hetwelk werd goedge
keurd. De Heer de Bruin stelde voor ook de stellingen van het 
vorige jaar te laten drukken en aan de leden rond te deelen, en 
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een deel er van in het archief van het Genootschap te deponeeren, 
waartoe werd besloten. 

De twee heeren, Dr. de la Faille en Mr. du Tour van Bellinc-
have, die zich hadden laten voorstellen als leden, werden daarop 
geballoteerd en aangenomen. Vooraf had echter nog eene discus
sie plaats, of het niet wenschelijk zoude zijn, dat men voortaan 
bij ballotage eerst de voorgestelde leden gedurende eenigen tijd 
zou doen voorhangen, om alle leden in staat te stellen er rijpelijk 
over na te denken, en om de vereischte inlichtingen ook omtrent 
onbekenden te kunnen inwinnen. Dit beginsel werd goedgekeurd, 
en voorloopig besloten de volgende veranderingen in de wet 
voor te stellen, en wel in art. 5, hetwelk aldus zou worden aan
gevuld: 

De stemming geschiedt bij gesloten briefjes in eene buiten
gewone vergadering een maand nadat de candidaat tot lid is 
voorgesteld. 

Na andere discussies over verdere wetsherzieningen ging men 
over tot het teekenen der wet, waarop de vergadering door den 
Voorzitter werd gesloten. 

De Voorzitter 
w.g, P. H. Hugenholtz Jr. 

De Secretaris 
w.g. Eelco Verwijs. 

Vlle Vergadering van 2 December 1864. 
Alle leden tegenwoordig, als gast de Heer K. Wybrandi. 

Nadat de notulen waren gelezen en goedgekeurd, werden de 
nieuwe leden door den Voorzitter verwelkomd, waarna de Heer 
Poolman overging tot het uiteenzetten zijner stellingen. Na de 
pauze opponeerde de Heer Weerman tegen de eerste stelling en 
bepaaldelijk tegen het formuleeren er van. David en Jesaia en 
de mannen van het oude verbond, schoon Godsmannen, hadden 
een verkeerd idee van God, volgens hen was hij te veel een ver
nietigend God, en hun geloof stond op een lagen trap. Daarna 
besprak hij de II. stelling en bepaaldelijk over de minachting 
van de onpersoonlijkheid bij de onsterfelijkheid; het voortleven 
van den mensch in zijne kinderen was te laag geschat. 

De Heer Bloembergen maakte daarop een opmerking over de 
bewijzen voor de onsterfelijkheid, die niet klemmend genoeg 
waren. Geene nuttelooze taak zou het geweest zijn om ook de 
argumenten er tegen aan te voeren. Vooral voor twijfelaars aan 
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onsterfelijkheid waren de bewijzen zwak. Hij haalde ook nog 
aan het laatste tijdstip van het leven, veelal een trapsgewijze uit-
blussching en vermindering, en ook een verdwijnen van het moreel 
bewustzijn. Zijn tweede bezwaar was, dat de mensch een eindig 
wezen was. Godsdienstig gevoel is het gevoel van beperktheid, en 
bij zulk een wezen is onsterfelijkheid moeilijk te rijmen, daar dit 
denkbeeld iets unheimisch heeft. Een leven, dat nooit eindigt is 
embêtant. 

De Heer de Bruin bestreed daarop den vorigen spreker, en 
beweerde dat de Heer Bloembergen het orgaan met de functies 
verwisselde. Het is niet bewezen, dat de geestvermogens afnemen. 
Bij krankzinnigen moet men zich adresseeren. Congestie en ad
hesie in hersenvliezen geeft dikwijls bij het sterven, als het op
houdt, weer helderheid als eens fenix. 

De Heer Asman had daarop bezwaren tegen stelling III, en wel 
dat de bewijzen voor de onsterfelijkheid niet op gelijken rang 
staan met die van het Godsbestaan. Ook de materialist neemt 
iets hoogers aan, al is het dan de natuurkracht. Persoonlijke 
onsterfelijkheid is moeilijk aan te nemen, tenzij met een nieuw 
lichaam. Hetgeen tegenwoordig wordt aangenomen als ziel is 
uiting der hersens. De Heer Bloembergen maakte hierop een 
kleine aanmerking over verwarring van geest en geestesfuncties. 
Waar de uiting niet bespeurd wordt, kan men ook het aanzijn 
ontkennen. De Heer de Bruin beantwoordde dit, dat de mensch 
niet lager in zedelijkheid stond dan vroeger, en bekrachtigde 
zijne meening door een citaat van Cicero. De Heer Tromp merkte 
op dat alle bewijzen ontzenuwd worden door dit, dat het lichaam 
sterfelijk is, en er iets is, dat daarvan moet afgescheiden zijn. Dit 
moet nog bewezen worden. Het geloof aan onsterfelijkheid is aan
geboren volgens den spreker, dus kan ook niemand het recht 
hebben iemand van eenzijdigheid te beschuldigen en gebrek aan 
ontwikkeling, zoo hij er niet aan gelooft. De opmerking over de 
definitie van Opzoomer over de godsdienst was onbeduidend; — 
het mystieke, dat hij er bij haalde, maakte het nog onduidelijker. 
De Heer de la Faille komt ook op de definitie van Opzoomer. 
Zoo deze niet voldoende is, is al wat men er bijvoegt zeer wille
keurig. Geloof aan onsterfelijkheid is even op zich zelf staande 
als aesthetisch gevoel. Dat geloof is subjectief, en men beant
woordt zeer wel zijne bestemming, al is men het niet. 

De Heer Verwijs maakt eene opmerking over het willekeurig 
onderscheid tusschen geloof aan en in God, als riekende naar 
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mysticisme, en voor hem te wonderbaar en onbegrijpelijk, en be
weerde dat wij die distinctie alleen te danken hadden aan een 
te woordelijk vertalen van het N.T. 

De Heer Hugenholtz besprak daarop de definitie van het gods
dienstig geloof van Opzoomer, waarmede hij zich niet kon ver
eenigen. Godsdienst is toewijding aan God, leven met God; dat 
de onsterfelijkheid door Opzoomer wordt buitengesloten, komt 
door zijne definitie. Wanneer men zich bewust is van zijn leven 
met God, impliceert dit de onsterfelijkheid. 

Nadat al deze bezwaren door verschillende leden waren ge
opperd, ging de verdediger over tot het bestrijden der verschil
lende wederleggingen, en wel eerst die van den Heer Hugenholtz 
en Weerman, waarna de andere ontheologische heeren aan de 
beurt kwamen. Ware het uur niet te ver verstreken geweest, dan 
zouden er zeker nog belangrijke discussiën hebben plaats gehad 
over mysticisme en wat hieronder wel te verstaan is, een punt 
dat voor verscheidene onmystische leden zeker hoogst wenschelijk 
zou geweest zijn. Doch, 't was half elf en de praeses sloot de ver
gadering. 

Leeuwarden, den 16 December 1964. 
De Voorzitter 

w.g. P. H. Hugenholtz Jr. 
De Secretaris 

w.g. Eelco Verwijs. 

VlIIe Vergadering van 17 December 1864. 
Afwezig waren de HH. Poolman en Asman, als gast tegenwoordig 
de Heer Beyen. 

Na het lezen en goedkeuren der notulen ging de Heer Rengers 
over tot het behandelen zijner stellingen. Na afloop daarvan en 
het houden eener korte pauze werd de volgende wetsverandering 
voorgesteld. 

Art. 5. De stemming geschiedt bij gesloten briefjens in eene 
buitengewone vergadering minstens vier weken later, en bij Art. 6 
de volgende alinea te voegen. Wanneer een derde der ingekomen 
briefjens in blanco is (of: het woord blanco inhoudt), wordt de 
stemming vier weken verdaagd tot eene nadere buitengewone 
vergadering, waarin de blanco briefjens worden beschouwd als 
van onwaarde (of „als vóór de toelating") en het lidmaatschap 
wordt verleend onder de voorwaarden in de eerste alinea vervat. 

De Secretaris deelde daarop eenige aanmerkingen mede over 
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het door den heer Rengers niet genoegzaam gemaakte onder
scheid tusschen het volkskarakter van de Germaansche en Ro-
maansche volken, daar bij de eersten de grondtrek van het volks
karakter individuele ontwikkeling, bij de laatsten centralisatiegeest 
is. De opponens besprak deze punten, en daarop merkte de heer 
du Tour op, dat in de tweede stelling volgens hem de represen
tatieve regeeringsvorm ziekelijk had moeten genoemd worden. Ze 
was dit omdat er te veel een esprit de clocher heerschte, distrikts-
belangen bij de gecommitteerden vaak te veel op den voorgrond 
stonden, uit vrees voor de committenten. De Heer Rengers repli
ceert hierop. 

De Heer de Bruin releveert den wensch der predikanten met 
betrekking van het verbeteren van het pensioenfonds voor hunne 
weduwen en weezen als billijk en de zorgen van den staat ver-
eischende. De opponens antwoordt hierop en de Praeses bedankt 
den Heer de Bruin voor de welwillende intenties ten opzichte 
van het corps predikanten. 

De Heer van Kleffens vraagt daarop opheldering over de 
woorden „een der gevaarlijkste zijden" in stelling II. Volgens 
defendens letten de leden der kamers te veel op hun distrikt. Een 
ander gebrek zou zijn: dat de meerderheid te veel door de min
derheid werd gedrukt; wat beteekent dit, en hoe kan dit op cen
tralisatie uitloopen? Nadat de Heer Rengers hierop had geant
woord, repliceert de Heer van Kleffens door te beweren dat een 
representatieve regeeringsvorm zonder central isat ie . . . .2 2 

Na antwoord van den verdediger treedt de Heer Tromp in 
eene beschouwing over het verschil van het begrip van centrali
satie bij Romaansche en Germaansche volken. Vooral in Frankrijk 
is de centralisatie het uitvloeisel van het volkskarakter, en be
paald eene volksondeugd, zooals zoo treffend door Buckle in 
zijne History of Civilisation is uiteengezet: daar vooral heerscht 
de idolatrie voor eiken stand die hooger staat op den maatschap-
pelijken ladder. Bij de Germaansche volken daarentegen is de 
zucht naar centralisatie een deugd. Na eeuwen strijd voor het 
individubeginsel, komt eindelijk het individu tot het beginsel: de 
stand als de combinatie van individuen. Het verkeerde van den 
representatieven regeeringsvorm, zich openbarende vooral in den 
weinigen eerbied voor de denkbeelden der minderheid: met dat 
idee wordt veel te veel geschermd. Eene meerderheid is verplicht 

22 Hier ontbreken vermoedelijk eenige woorden. 
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zoo te handelen; en daarvan strekke tot voorbeeld; druk van het 
bijzonder onderwijs door liet openbaar. De Heer Rengers ant
woordt en opponens repliceert en bespreekt dat bij Stelling II te 
veel uit het oog is verloren, dat ze voor Frankrijk en andere 
Romaansche Staten niet waar is. Daar is ze een gevolg van het 
karakter, niet van den representatieven regeeringsvorm. Dat het 
bijzonder onderwijs wordt tegengewerkt is onjuist. Zoo personen 
hebben tegengewerkt is dit niet anders dan terugwerking op de 
vaak schandelijke wijze om het openbaar onderwijs tegen te gaan. 

De defendens repliceert hierop en daarna de Heer Tromp nog 
met een enkel woord, en daarop verzoekt de heer de la Faille 
inlichting over de redactie der eerste thesis. Niet ieder individu 
staat op denzelfden trap. Wanneer de staat b.v. volksonderwijs 
noodzakelijk oordeelt en verplichtend maakt, handelt de staat 
plichtmatig. Meer ontwikkeling geeft toch minder misdaden enz. 
Evenzoo met betrekking tot vaccinatie. De staat heeft het recht 
om te bevelen. De Heer Rengers repliceert, en hierdoor komt de 
opponens nog tot het bespreken van herhaaldelijk inenten, bij 
welke kwestie ook de Heer de Bruin aan de discussie deelneemt. 

De Heer Bloembergen maakt daarop eene bedenking tegen 
Stelling II, bepaald tegen het woord representatief. Hij wilde 
hiervoor parlementair lezen. Volgens onze grondwet is het on
grondwettig b.v. om begrootingen af te stemmen buiten redenen 
dier begrooting. Ministers moesten niet moeten rekenen op stem
men. Het verwijt kan worden toegepast op het parlementaire, 
niet op het representatieve regeeringsstelsel. Daarop treedt hij in 
een beschouwing over het onbillijke van het tyranniseeren der 
minderheid door de meerderheid. Na repliek van den verdediger 
houdt de heer Bloembergen met veel warmte een nadere be
schouwing over het onderscheid tusschen parlementair en repre
sentatief, zooals het reeds door Thorbecke is gemaakt. 

De voorzitter vraagt daarop of stelling I niet bijzonder kleur
loos is, en of de idee van defendens niet identiek is met die van 
Wilhelm von Humboldt. Nadat de heer Rengers hierop had ge
antwoord, en niemand iets meer had in het midden te brengen, 
werd de vergadering door den Voorzitter gesloten. 

Leeuwarden, den 27 January 1865. 
De Voorzitter 

w.g. P. H. Hugenholtz Jr. 
De Secretaris 

w.g. Eelco Verwijs. 
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IX. Vergadering op Vrijdag 27 January 1865. 
Afwezig de HH. Tromp, Buma en Verwijs, terwijl als gasten 
tegenwoordig waren de HH. Knappert, predikant te Harlingen, 
Puiseau en Looxma Ypey. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed
gekeurd, behoudens eene meer nauwkeurige redactie van hetgeen 
door den Heer van Kleffens was in het midden gebracht. Hierna 
worden de voorstellen tot wetsverandering door den Heer Tromp 
gedaan, behandeld en aangenomen. 

De Heer de Bruin, die door zijne veelomvattende toebereidselen 
reeds bij den aanvang der vergadering de nieuwsgierigheid en 
belangstelling had opgewekt, neemt op verzoek van den voor
zitter het woord. Hij begint de toelichting zijner theses met eene 
algemeene beschouwing over hersenen en zenuwen, geeft het 
verschil op tusschen organische en anorganische lichamen; wijst 
op de grootere voortreffelijkheid van den mensch boven dier en 
plant door zijne psychische vermogens; zegt vervolgens dat ook 
bij de dieren een minder ontwikkeld psychisch vermogen is op 
te merken, dat b.v. bij de vogelen blijkt bij de keuze van hun 
voedsel, het plaatsen en de samenstelling hunner nesten, enz. Dit 
vermogen der dieren met den naam van instinct bestempeld is 
volgens spreker wel een psychisch, willekeurig vermogen, maar 
nog geen verstand; het is veel meer beperkt, er is geene bereke
ning, geene gevolgtrekking bij op te merken. Het instinct is vol
gens hem eene uiting van de levenskracht, die ook eenigszins bij 
de planten zoude op te merken zijn, b.v. wanneer hunne wortels 
allerlei hinderpalen weten te overwinnen om het voor hen zoo 
noodige water te kunnen bereiken. De mensch, Homo Sapiens, 
heeft dit vermogen met dieren en planten gemeen om te kunnen 
voldoen aan zijne dierlijke functies (de spreker haalt hierbij aan 
eene menigte voorbeelden van willekeurige bewegingen, voor
namelijk de voeding betreffende). De mensch bezit evenwel bui
tendien hoogere geestelijke vermogens (moreele en religieuze 
hoedanigheden), eene altijd naar volmaking strevende rede. 

Kleine pauze, die gebruikt wordt om de nu en dan afgebrokene 
microscopische beschouwingen — trichinen en zenuwpreparaten — 
te vervolgen. Inmiddels geeft spreker, gesterkt door het Handboek 
van Hyrtl2 3 eene explicatie van het zenuwstelsel, wijst op het 

2 3 Joseph Hyrtl (1810—1894), anat. prof. Praag en Weenen, schreef Lehrbuch der 
Anatomie des Menschen (Praag 1846, 20ste druk Weenen 1889) en Handbuch der 
topogr. Anatomie (Weenen 1847, 7e dr. 1882). 



176 

samenstel en de functiën van de verschillende zenuwvezelen, die 
hij in sensibele, sensueele, sympathische, trophische, vasomoto-
rische, reflectorische en motorische verdeelt. Hij spreekt over 
gangliën en gangliëncellen, over de verhouding van het zenuw
stelsel tegenover verschillende prikkels als electriciteit, magne
tisme enz., terwijl hij besluit met op de specifieke energie van 
sommige zenuwen te wijzen. Zoover gevorderd zijnde, meende 
spreker de eerste der 9 theses genoegzaam te hebben toegelicht 
en noodigt de vergadering uit tot de oppositie. 

De Heer Asman vindt de eerste stelling zeer inconsequent, 
daar het laatste gedeelte weerspreekt wat in de eerste alinea 
wordt verkondigd. Hij vindt bovendien, dat er nergens minder 
sprake zijn kan van groote klove dan juist in de natuur, waar 
niets dan zachte overgangen worden aangetroffen. De defendens 
meent die groote kloof te moeten zoeken in de sleuf die aan de 
achtervlakte van het ruggemerg is te vinden. 

De Heer de la Faille geeft te kennen, dat de definitie, die de 
spreker van het instinct heeft gegeven, hem niet zeer duidelijk 
was. Hij bestrijdt vervolgens de zucht van vele natuurkundigen, 
ook bij spreker merkbaar om te veel tot de eindoorzaak der 
verschijnselen te willen doordringen; hij wil, dat men zich meer 
alleen met de feiten zal tevreden stellen. Tot verdediging leest 
de spreker nogmaals voor hetgeen hij over het instinct heeft voor
gedragen. 

De Heer Bloembergen merkt op, dat spreker zijn eerste thesis 
eerder heeft bestreden dan verdedigd, daar hij in zijne toelichting 
het gevoelen van Quatrefages heeft zoeken te verdedigen, terwijl 
hij juist in zijne stelling het tegenovergestelde verkondigt. De 
Heer Poolman heeft ook al geen verband gevonden tusschen het 
gesprokene en de thesis. Hij kan zich niet vereenigen met het ge
voelen van den Heer de la Faille, en gelooft dat de teleologische 
richting van sommige natuurkundigen namelijk binnen zekere 
grenzen, niet alleen niet te verwerpen, maar zelfs zeer rationeel 
is. Hij merkt verder op dat sprekers definitie van het instinct te 
beperkt was, dat de dieren somtijds blijken geven van hoogere 
psychische vermogens dan hun door spreker schijnt te worden 
toegekend; als voorbeeld wijst hij op de bijen, op de wraakzucht 
van sommige dieren, enz. De defendens bepaalt zijne verdediging 
bij het voegen van nog eenige voorbeelden om het door den Heer 
Poolman aangevoerde nog meer kracht bij te zetten, neemt daar
na het woord, terwijl hij aan leden en gasten inmiddels wederom 
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gelegenheid geeft de natuur door het microscoop te bewon
deren, en gaat intusschen voort eene explicatie te geven van de 
hersenen, wijst den oorsprong der verschillende zintuigzenuwen 
aan, volgt hun loop door de verschillende sleuven en openingen 
van den schedel, staat eenige oogenblikken stil bij de beschouwing 
van de inwendige oppervlakte van deze; wijst vervolgens op de 
verschillende kleur der hersenzelfstandigheid, noemt de grijze 
zelfstandigheid der groote hemisferen als de plaats waar de zetel 
der hoogere geestelijke vermogens moeten gezocht worden, ter
wijl de witte zelfstandigheid moet beschouwd worden als alleen 
dienende voor de geleiding. Als bewijs voert hij aan de vermin
dering der geestelijke vermogens na laagsgewijze wegneming van 
gedeelten der groote hemisferen. 

Spreker wijst vervolgens op het verband dat er bestaat tusschen 
het gewicht der hersenen en de ontwikkeling der geestelijke 
functiën, waarbij Lord Byron en Cuvier als een goed, Napoleon 
als een minder passend voorbeeld worden aangehaald; maar niet 
alleen de zwaarte der hersenen, ook het aantal en de diepte der 
windingen, die aan hunne oppervlakte worden aangetroffen, ver
der de stand en richting der fossa Sylvia, het meer of minder 
bedekt zijn der kleine hersenen door de groote zijn zoovele ken
merken, waarnaar men de mindere of meerdere ontwikkeling der 
hoogere vermogens kan taxeeren. 

Nadat spreker vervolgens nog had gewezen op het verschil dat 
de hersenen in zwaarte althans bij de onderscheidene rassen 
aanbieden, eindigt hij zijne voordracht met ten slotte er op te 
wijzen, dat men de hersenen moet beschouwen als dienende tot 
uiting van de ziel; men kan volgens hem met betrekking tot deze 
alleen zeggen, dat zij zich zonder de hersenen niet kan uiten, 
meer niet. Met een enkel citaat, zeer gepast aangebracht, besluit 
de spreker. 

Het uur te ver gevorderd zijnde om zoowel de eigenlijke theses 
te behandelen als om het gesprokene in discussie te brengen, 
wordt de vergadering gesloten, terwijl de spreker nog onvermoeid 
bezig is een ieder in de gelegenheid te stellen het longenweefsel 
onder het microscoop te beschouwen, waarvan evenwel slechts 
enkelen profiteerden. 

De Voorzitter 
Leeuwarden, 3 Maart 1865. w.g. P. H. Hugenholtz Jr. 

De Secretaris 
w.g. Eelco Verwijs. 
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Xe Vergadering der Debatingclub op Vrijdag 3 Maart 1865. 
Afwezig waren de HH. Weerman, Poolman, Rengers, Buma, de 
la Faille en als gasten tegenwoordig de HH. Behrns, Kuipers, 
Hugo Suringar, Harinxma en Telting. 

Na het lezen der notulen werden deze na eenige discussie 
aangenomen en de Secretaris verzocht een paar onnauwkeurig
heden te veranderen. De Heer van Kleffens zette daarop zijne 
stellingen uiteen. Na eene korte pauze kreeg de Heer Bloember-
gen het woord, stemde in met het beginsel der niet schoolplich-
tigheid, doch zijne vreugde werd getemperd door het systeme 
van de bemoeiing van den staat. De toelichting der I. Thesis 
was gevaarlijk door de uitbreiding der staatszorg. Geen état nour-
rice is wenschelijk. De uiteenzetting van den defendens was een 
keurige sorites, eene aaneenschakeling van bijna juiste stellingen. 

Spreker neemt aan tot stelling I: de zorg van den staat voor 
rechtszekerheid; bij het kind heeft hij aan de stelling eene uit
breiding gegeven, die onjuist is. De verplichtingen der ouders 
jegens het kind zijn volgens hem geen zedelijke verplichting, 
maar eene obligatio, een juris vinculum. De wetgever is getreden 
op het gebied der zedeleer; rationeel is het dat het recht zich 
houdt buiten het influenceeren op het zedelijk beginsel. De ver
dediger heeft het positieve bewijs van de verplichting der ouders 
niet geleverd, en dit zou ook moeilijk te doen zijn. Hij gewaagt 
van het onrecht door de ouders aan de maatschappij te doen. 
Welk recht heeft de maatschappij ten opzichte van een harer 
leden, om zoo iets te vorderen. Men zou weer moeten bewijzen, 
dat het kind recht op onderwijs had. De opponens had ook nog 
belangrijke grieven tegen de derde stelling, doch wilde het be
spreken daarvan uitstellen. 

De Heer Tromp komt daarna mede op tegen de I. stelling. De 
basis ervan is niet voldoende. Het is een zedelijke verplichting 
en niet te dwingen. Defendens zette voorop, dat de vader als 
natuurlijke voogd verplicht was het belang des kinds boven het 
zijne te stellen, 't Is dus een moreele, enkel een moreele ver
plichting. Defendens heeft die stelling aangedrongen door het 
beweren dat de man gehouden is zich een bestaan te verwerven. 
De staat kan zich daarmede niet bemoeien. Met de stelling ver
valt het corollarium: zoo de man voor zijn eigen bestaan zorgt, 
moet hij ook voor het welzijn van zijn kind zorgen. Opponens ver-
eenigt zich niet met de idee van den Heer Bloembergen, dat de 
ouders op zich nemen de opvoeding en tot stand brenging. Ieder, 
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die een huwelijk sluit kent de verplichting. Deze is van echtge
noot tot echtgenoot; niet van de echtgenooten tot den staat. De 
eenige afdoende grond, volgens opponens, moet hierin gezocht 
worden, dat de staat die straft, moet zorgen misdaden te voor
komen en daarvoor is het onderwijs. Welke de wijze daartoe is, 
zal later door hem besproken worden. 

De Heer Bloembergen brengt met een enkel woord in het 
midden het door den Heer Tromp aan hem toegekende denk
beeld van de verplichting der ouders. Hij had zich geplaatst op 
het standpunt van den verdediger. 

De Heer Harinxma 2i maakte eene opmerking over de I. in ver
band met III. stelling en wijst op het gevaarlijke er van. Maakt 
de staat het onderwijs kosteloos, dan heeft zij ook de macht in 
handen. Is er verplichting, is het kosteloos, dan onderwerpt men 
het onderwijs aan den staat. 

De Heer Behrns25 heeft de II. stelling met genoegen gelezen, 
doch de eerste heeft hem onaangenaam aangedaan. Er was een 
tijd dat men met het beginsel in I. neergelegd dweepte, doch 
langzamerhand ontstond er bekoeling. Kan de staat aan burgers 
de verplichting opleggen? Ze kan bevorderd, niet bevolen wor
den. Andere beschouwing van den staat door Christenen dan 
door Grieken en Romeinen. De staat kan eischen, dat de rechten 
van het kind niet verkort worden, doch het onthouden van onder
wijs is geheel iets anders dan benadeelen. Defendens repliceert 
daarop tegen de aanmerking van ouders, dat zij zich zelve min
der moeten bezorgen dan de kinderen. Het hoofdpunt was ver
warring tusschen moraliteit. Hij verhaalt dat de daad van voort-
teling een vrijwillige daad is. De Heer Tromp merkt aan, zelfs 
wanneer men spreekt over Jus constituendum, men moet toe
geven, dat de daad van het huwelijk de verplichting oplegt om 
de kinderen te onderhouden; doch dat men geene strafbepalin
gen in den staat mag maken voor ouders, die het onderwijs der 
kinderen nalaten. 

De Heer Harinxma was opgekomen tegen I. Zijne bezwaren 
tegen III vervallen met L, zoo die vervalt, dat de staat geene 
verplichting kan opleggen. 

De Heer Bloembergen haalt de woorden van den vir claris-
simus Koch aan, ter definitie van het huwelijk volgens het natuur-

24 Mr. B. Ph. van Harinxma thoe Slooten (1839—1923) resp. kantonrechter te Beetster-
zwaag. Lid Ile Kamer, Commissaris der Koning in Friesland etc. 
25 J. H. Behrns, 1857—1880 schoolopziener te Leeuwarden. 
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recht. Genoemde hoogleeraar wil het huwelijk beschouwd hebben 
als eene quaestio ad procurandos liberos. Hij merkt daarop aan, 
dat de derde stelling moet bestaan, zoo er sprake kan zijn van 
eene verplichting. 

Defendens erkent schuld te hebben aan de verwarring tusschen 
jus constituendum en jus constitutum, en dat zijne definitie van 
recht verkeerd was, als eene te nauwe beperking van recht tegen
over moraal. Onderscheid tusschen natuurwet bij opvoeding der 
kinderen en natuurrecht. De geschiedenis bewijst dat bij de 
ouden het begrip niet bestond. Ook nu is het zedelijke verplich
ting, geen wet. 

De Heer Tromp heeft een amendement op de woorden door 
den Heer Bloembergen aangehaald, en haalt eenige andere van 
denzelfden hoogleeraar aan: Septuagenarius et septuagenaria 
nubant non liberorum procreandorum causa. De Heer de Bruin 
haalt voorbeelden aan van een man van 70 en eene vrouw van 
52, van een man van 120 en een vrouw (leeftijd onbekend, wonen
de in Twello), die met de beste resultaten hadden gewerkt. 

De Heer Behrns schetst daarop het belang van den staat dat 
de burgers ook zedelijk krachtig worden. Dit kan de staat bevor
deren met gebieden. Hij wees vervolgens op landen, waar school-
plichtigheid bestaat. Dadelijk na de reformatie was die reeds 
door de kerk vooral ingevoerd. Ambachtslieden namen geene 
leerjongens aan dan wanneer zij ter school waren geweest. De 
gilden, b.v. te Hamburg en Neurenburg maakten voorschriften, 
en deze werden allengs gemeentelijk, evenals dit ook in Pruisen 
geschiedde. De geestelijkheid zorgde ook voor verplicht onder
wijs. Of al wat Pruisen gedaan heeft vruchten heeft gedragen is 
te betwijfelen. De Obergeheimrath von Wiese zeide dat er 
duizenden van onderwijs verstoken waren. Het tegenovergestelde 
ziet men te Hamburg: in de vrije handelsstad was verplichtend 
onderwijs onnoodig; ieder zorgde er voor uit eigenbelang. 

Defendens repliceerde op het in het midden gebrachte, en 
daarna nam de Heer Harinxma het woord tegen de III. stelling. 
Hij stelde in zijne dissertatie de volgende stelling: Kosteloos 
onderwijs, tenzij voor kinders van onvermogende ouders is af te 
raden. Het is een eerste wet in de maatschappij: de meer ver
mogende moet de lasten der opvoeding dragen en de staat moet 
zich daar niet mee bemoeien. De Heer Bloembergen beaamt het 
door den Heer Harinxma aangevoerde. Spreker heeft niet ge
waagd van het bezwaar door den Heer Harinxma geopperd, 
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evenmin als van de concurrentie met bijzonder onderwijs, dat 
men den kop zou indrukken. Leveren van onderwijs wordt door 
concurrentie aangeprikkeld. Wanneer de staat alles accapareert, 
bestaat er ook bezwaar voor het godsdienstig onderwijs in de 
bijzondere scholen. 

De Heer Behrns is het eens met stelling III. De Heer de Bruin 
verzoekt den Heer Inspecteur om statistieke bijzonderheden over 
het onderwijs. Deze antwoordt daarop met een enkel woord, dat 
in ons land de toestand niet zoo gunstig is als in Baden, Pruisen 
en Zwitserland, wat betreft het schoolgaan der kinderen. België 
stond lager dan Nederland, Frankrijk op een zeer lagen trap. 
Doch de toestand is in ons land gunstiger dan in 1806. 

De secretaris wijst nog met een enkel woord over het be
zwaarlijke van kosteloos onderwijs in de steden. De defendens 
repliceert op de onderscheidene aanmerkingen en daar niemand 
hierna meer iets had aan te merken, werd de vergadering ge
sloten. 

Leeuwarden, den 28 April 1865. 
De Voorzitter 

w.g. P. H. Hugenholtz Jr. 
De Secretaris 

w.g. Eelco Verwijs. 

Xle Vergadering der Debatingclub op Vrijdag 28 april 1865. 
Afwezig waren de HH. Bloembergen, van Weideren Rengers en 
Poolman. Als gasten geïntroduceerd de HH. van Loenen Marti-
net, predikant te , Looyinga, predikant , Mr. H. Over-
beek en van der Meulen. 

Nadat door den Voorzitter de vergadering was geopend en 
de notulen waren gelezen en goedgekeurd, ging de Heer Asman 
over tot het uiteenzetten zijner stellingen over de prostitutie. Na 
eene korte pauze werd de discussie geopend, en was Dr. Lobry 
de Bruin de eerste, die door eene korte aanhaling van Augustinus: 
Aufer meretrices et omnia turbaveris libidinibus, het gesprokene 
van den Heer Asman staafde. Dr. de la Faille kwam daarna op 
tegen de IVe stelling. Wanneer publieke prostitutie wordt inge
richt met streng toezicht der policie, dan is het te denken, dat 
vele personen, die zich aan prostitutie overgeven, zich niet zul
len aangeven, maar in het geheim haar bedrijf uitoefenen. Stel 
daar tegenover het ignoreeren der prostitutie en dit gevaar bestaat 
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niet. Zoo werd in '56 een reglement gemaakt te Zwolle en bestond 
daar eene verhouding van 1-20 publieke tegen clandestiene. 

De Heer Asman repliceert en wijst op Parijs, waar hetzelfde 
bezwaar was geopperd, doch waarvan men was teruggekomen. 
Visitatie en bijeengooien van alle h moet plaats hebben. 
De Heer de la Faille meent dat alle maatregelen moeten worden 
genomen ten einde straatschandaal te voorkomen bij de visitatie; 
overdekte wagens zijn daarbij o,a. zeer aan te bevelen. Nog 
merkt hij aan hoe de private prostitutie de uitbreiding van 
syphilis bevordert. Daarna maakt hij eene aanmerking op de 
redactie van stelling I, die aldus had moeten geformuleerd zijn: 
De prostitutie is noodzakelijk. Kwaad is hier verkeerd. De Heer 
Asman repliceerde, doch werd nogmaals door den opponens er 
op gewezen, dat als iets noodzakelijk is, het geen kwaad kan zijn, 
dat dit eene contradictio in terminis is. 

De Heer de Bruin herdenkt daarop den toestand van Parijs, 
verhaalt van eene gravure, waarop prostituees en sergeants de 
ville: de opzending der publieke meisjens naar het hospitaal. Deze 
plaat was door hem ten geschenke gegeven aan het stadszieken
huis. Nog haalt hij Berlijn aan, waar door de clandestiene prosti
tutie de syphilis verergert, en merkt aan dat de Heer Asman, als 
braaf man, kerkman en aanstaand ouderling een voorbeeld zeker 
had willen vergeten, nam. het nut van publieke prostitutie door 
het oneindig minder aantal onechte geboorten; bij publieke vrou
wen heeft het zelden plaats. Daarop had tusschen de heeren 
doctoren eene belangrijke discussie over de conceptie plaats. 

De Secretaris wees ook op het nut eener goede publieke prosti
tutie om de clandestine tegen te gaan vooral in groote steden, 
waar steeds een toevloed van vreemdelingen is. De defendens 
repliceert en daarop maakt de Heer van Kleffens eenige opmer
kingen tegen de toelichting van stelling I en bepaaldelijk tegen 
de uitdrukking: noodzakelijk kwaad. Defendens wilde zeker dat 
kwaad verminderd zien; hij noemde prostitutie in éénen mond 
met spel, bedelarij, diefstal, enz. Was het noodzakelijk, dan mocht 
men het niet uitroeien. Opponens twijfelt of er wel constituties 
zijn, die gelegenheden voor prostitutie dringend eischen. PJatte-
landbewoners beschouwen het als minder behoorende bij hun
nen stand. 

De defendens ontkent de zedelijkheid van den boerenstand en 
wijst op de huwelijken, welke bijna altijd door ontijdige, maar 
voorspoedige bevalling worden gevolgd, en zegt ook, dat er zeker 
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wel lakonieke gestellen worden gevonden, voor wie de behoefte 
tot omgang met het schoone geslacht niet zeer groot is. De Heer 
de Bruin houdt daarop een warme philippica tegen eene zekere 
soort van kamergymnastie, Hij zet de schoolopzieners aan daar
voor te waken. Kostscholen — de uiterste consequentie van het 
oeconome beginsel van publieke aanbesteding — zijn de broei
nesten waar de masturbatie welig tiert en in het algemeen wordt 
op scholen niet genoeg toegezien, ja vaak getolereerd en be
vorderd. De Heer de Ia Faille, na over masturbatie op bewaar
scholen gesproken te hebben, zoekt de zwaar beschuldigde school
meesters te rehabiliteeren en bestrijdt eenige wat al te krasse 
maatregelen, door den vorigen spreker als wenschelijk genoemd. 
De plicht van het schooltoezicht was goed gadeslaan op de aan 
hunne zorg toevertrouwde scholen. Tusschen beide Heeren had 
daarop eene discussie over dat onderwerp plaats. 

De Heer van Kleffens neemt daarop nogmaals de partij der 
dorpelingen met warmte op. Personen op het platte land zijn 
geene prostituees. De mensch kan en moet tegen de driften 
tegenstand bieden en mag het niet als een noodzakelijk gevolg 
der menschelijke natuur beschouwen. De defendens zegt, dat 
plattelandbewoonsters vaak op den eersten trap van prostituees 
te zijn staan, hoewel hij erkent, dat eigenlijke prostituees die
genen zijn, die een kostwinning er van maken, en niet dezulken, 
die met vooruitzicht op een huwelijk wat voorbarig zijn. 

De Heer Tromp zegt, dat men in het oog moet houden niet 
wat absoluut goed is, maar wat beter is. Uitroeien van prostitutie 
is onmogelijk: elke poging daartoe aangewend heeft dit doen 
blijken. De betere toestand moet gekozen worden, en hij is het 
met de aanmerking van den secretaris over clandestine prosti
tutie in groote steden eens. Men maakt ze geringer door de pu
blieke veilig te maken. Wat aangaat de vergelijking van prosti
tutie met diefstal; deze is onjuist, daar bij prostitutie steeds 
mutuo consensu wordt gehandeld. Straf van ééne der partijen is 
dus ondoenlijk. Tegen stelling II voert hij aan, dat het geene 
werkkring van den staat is de gevallen meisjens den terugkeer 
tot eene eerzame levenswijze gemakkelijk te maken. Tegen 
stelling III brengt hij in, dat het wel aan de zorg van den staat 
is opgedragen dat er goed gereglementeerde prostitutiehuizen 
zijn; doch dat de doelmatige inrichting meer tot die van den 
waard behoort, die de bezoekers zooveel mogelijk een prompte 
en civiele bediening moet trachten te geven. De defendens zegt, 
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dat doelmatig ingericht niet in dien zin door hem was bedoeld; 
hij meende met betrekking tot de gezondheid. De opponens 
spreekt daarna nog over het laten bestaan van oude krotten in 
de ellendigste buurten als hoogst schadelijk. 

De Heer Asman bespreekt daarna het ontslaan van emeritae 
prostituees, en dat de staat den overgang tot fatsoenlijk mensch 
moet bevorderen. De Heer Tromp merkt hiertegen op, dat de 
staat geen recht heeft om te straffen en al mag ze den terugkeer 
tot den staat van fatsoenlijk(P) mensch niet bemoeilijken, vol
strekt niet geroepen is een uitgediende publieke vrouw te helpen. 
De Heer Asman maakt daarop nog eenige opmerkingen over het 
gedwongen schulden maken der publieke vrouwen als het onge
lukkigste dwangmiddel om een andere levenswijze onmogelijk 
te maken. De Heer Tromp wil, dat de staat het loskoopen van 
publieke vrouwen aan de private liefdadigheid overlaat. 

De Heer Hugenholtz treedt daarna mede op als de verdediger 
der boerinnetjens. Het overgeven aan den coitus is wel als een 
eerste trap van prostitutie te beschouwen, doch wordt op het 
platteland niet zozeer als zonde, als hoererij beschouwd, daar 
de voorproef alleen geschiedt met het vooruitzicht op huwelijk. 
De secretaris merkt hier nog bij aan, dat in sommige streken van 
ons vaderland, waar de boerenstand min gegoed is, vooral de 
vrees voor steriliteit een beweegreden er voor is. Een onvrucht
bare vrouw zou den boer geen e armen om later te werken kun
nen aanbrengen en om dus geen kat in den zak te koopen, ver
gewist men zich op die wijze van de voortbrengingskracht van 
de vrouw. 

De Heer Hugenholtz dringt eindelijk nog aan op private phi-
lanthropie, die zich het lot van gevallen vrouwen moet aantrek
ken, en daar de tijd was verstreken en niemand meer iets had 
aan te merken, werd de vergadering gesloten. 

Leeuwarden, den September 1865. 

Buitengewone vergadering van Dingsdag 19 September 1865. 
De voorzitter opent de vergadering. Tegenwoordig zijn de HH. 
Hugenholtz, de Bruin, Weerman, Asman, la Faille, de Roo en 
Tromp. 

De voorzitter verwelkomt den heer de Roo van Alderwerelt als 
lid van de Debating-club. De heer de Roo onderteekent het 
Reglement van de Club. Een exemplaar daarvan wordt aan hem 
uitgereikt. 



185 

De voorzitter leest eene missive voor van den heer Verwijs, 
houdende: 1° verzoek om niet weder als secretaris te worden 
benoemd; 2° voorstel om den heer Vijgh, kapitein-adjudant te 
dezer stede, aan te nemen als lid van de Club. Deze mededeeling 
wordt aangenomen voor kennisgeving. Het voorstel sub 2° zal 
na verloop van den bij 't Reglement gestelden termijn in omvraag 
worden gebragt. De voorzitter geeft te kennen, dat hij eveneens 
verzoekt niet weder als zoodanig te worden benoemd. 

Daarna wordt overgegaan tot de verkiezing van een nieuw 
bestuur in de plaats van het aftredende. De heer Hugenholtz 
wordt bij de eerste stemming met 6 van de 7 stemmen opnieuw 
tot voorzitter, de heer Tromp eveneens met 5 van de 7 stemmen 
tot ondervoorzitter verkozen. De heer Weerman wordt bij de 
derde stemming met 5 van de 7 stemmen verkozen tot secretaris. 
De benoemden verklaren de hun opgedragene betrekkingen aan 
te nemen. Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 
Gearresteerd Leeuwarden 29 September 1865. 

w.g. P. H. Hugenholtz Jr., voorzitter. 
w.g. T. van Hettinga Tromp, loco-secretaris. 

12de vergadering der Debating-club op Vrijdag 29 Sept. 1865. 
Afwezig waren de HH. Asman, de Bruin, Poolman, Verwijs, Du-
tour, Rengers en de Roo; als gasten geïntroduceerd de HH. 
Hugenholtz, predikant te Delden en Waubert de Puiseau. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom 
op deze eerste bijeenkomst in het derde jaar, dat de Debating-
club mag binnentreden. De notulen der vorige vergadering wor
den gelezen en goedgekeurd. 

De heer Bloembergen stelt voor den ab-actis uit te noodigen 
om voor 't vervolg geen overzigt der discussies te geven, maar 
alleen de namen der sprekers te noemen. De Heer Tromp acht 
wel wenschelijk dat alle critiek vermeden worde, maar verlangt 
op grond van de wet het overzigt van de discussiën te behouden. 
De heer Bloembergen doet nu 't voorstel om art. 19 der wet zoo 
te wijzigen, dat er gelezen wordt: Er wordt besloten 
dit voorstel van wetsverandering over 4 weken te behandelen. 

De Heer de Ia Faille gaat nu over tot de toelichting zijner 
theses. Hij toont aan, dat Shakespeare in verschillende landen en 
tijden weinig gewaardeerd is en dat bovenal Voltaire en het 
Frankrijk van zijne dagen hem niet op den regten prijs hebben 
gesteld. Ook door Villemain en Taine is hij, ondanks allen lof 
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hem gegeven, niet goed beoordeeld. Bepaaldelijk komt spreker 
op tegen de voorstelling der laatste, alsof de eenige verdienste 
van Shakespeare daarin bestond, dat hij zich volkomen in alle 
karakters en toestanden weet te verplaatsen, zoodat de ontleding 
der door hem opgevoerde personen voldoende zou zijn om den 
dichter te verstaan. Taine houdt zich alleen bezig met het mate
rieel, hij wil het leven van 't lijk bestuderen, hij miskent de lei
dende gedachte van 't geheel. Duitschland eerst, vooral Gervinus 
heeft den diepen zin van Sh. begrepen. Als een gebrek erkent 
spreker, dat Sh. in zijn stukken het episch en lyrisch element te 
veel op den voorgrond laat treden, zoodat hij op de wijze van 
Homerus aan zijn personen redenen in den mond legt, die wel 
niet zielkundig onwaar, maar toch in hunne omstandigheden 
ongepast zijn. Shakespeare copiéert het leven, maar hij geeft het 
ideaal terug en merkt de wetten op, die het beheerschen. Eenheid 
van tijd en plaats is bij hem niet, ook geen eenheid van hande
ling, daar er dikwijls nevenpersonen optreden en nevenhandelin-
gen plaats grijpen, die de hoofdzaak in de schaduw schijnen te 
stellen. Dat is echter geen fout. In ieder stuk, ook zelfs in de 
comediën ligt een dominerende waarheid, waaraan welbeschouwd 
alles dienstbaar wordt gemaakt. Juist hierin ligt de verdienste 
der kunst, dat zij in een kort bestek zamendringt, als een geheel 
te overzien geeft, wat in 't leven verstrooid en onafgerond is. 

Na een korte pauze worden de discussiën over het ter sprake 
gebragte geopend. Puiseau beschuldigt spreker van onregtvaar-
digheid jegens Taine en Villemain; op een uitdrukking als genie 
barbare moet men niet te veel nadruk leggen. Beide schrijvers 
erkennen Sh. als den meester in het teekenen van karakters. Taine 
laat Sh. zich zelve geven, alle personen door hem opgevoerd zijn 
dragers van hartstogten, die hij in zich zelve voelt. Hij laat ze 
handelen, niet met reflectie, maar uit de natuur. Gervinus maakt 
Sh. tot een philosooph. De spreker, die hiermee instemt, heeft 
verzuimd bewijzen te leveren. Hij heeft van geen enkel stuk de 
philosophische gedachte en de strekking aangegeven. La Faille 
werpt de beschuldiging van zich af, of hij Villemain onregt zou 
gedaan hebben. Hij heeft er op gewezen, dat de schrijver de 
karakters van Sh. ver boven die van Voltaire stelt alleen heeft 
hij beweerd, dat Villemain zich nog niet geheel van de eischen 
der fransche etiquette heeft weten te ontslaan. Verder antwoordt 
de defendens, dat hij wel niet van allen stukken de philosophische 
idee heeft opgegeven, maar toch van enkele; bij Gervinus kan 
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men ze alle vinden. Hij verklaart nu nog nader de waarheid, die 
aan den Othello ten grond ligt. 

Tromp beweert, dat de eerste stelling hem niet voldoende be
wezen schijnt. Is Shakespeare vroeger niet gewaardeerd en heeft 
Frankrijk hem inzonderheid miskend, hoe langer hoe meer wordt 
hij geapprecieerd en zijne studie noodzakelijk gekeurd. De uit
drukking genie barbare wil Tromp liever op Bunyan dan op 
Shakespeare toegepast hebben. Verder vraagt hij of en in hoever 
men voor het drama aan het oordeel der ouden zich te houden 
heeft. La Faiîle zegt, dat de eerste thesis de slotsom is geweest 
van een historisch overzigt en dat hij de lofspraak op Sh. niet 
ongegrond heeft genoemd, maar alleen ze voorgesteld als niet 
door de ondervinding bevestigd. Als het onderscheid tusschen 
het drama der ouden en dat van Sh. geeft hij op dat het eerste 
gemotiveerd is door een noodlot, dat als een geheimzinnige magt 
buiten den mensch staat, het laatste door een noodlot in den 
mensch, de noodzakelijke ontwikkeling zijner hartstogten. 

Bloembergen komt op tegen de tendenz, die defendens in de 
stukken van Sh. legt. Hij merkt aan hoe in de meeste gevallen de 
intrigue niet door den dichter zelve geschapen, maar of aan oude 
overleveringen of aan vroegere stukken ontleend is. Eenheid 
van tijd en handeling zegt hij, was bij de inrigting van het tooneel 
der ouden een noodzakelijkheid, maar behoeft nu het tooneel ver
anderd is niet meer als eisch te worden gesteld. De spreker, dat 
de mindere of meerdere bewustheid, waarmee het genre werkt 
een moeyelijke kwestie is, maar dat de strekking in de stukken 
van Sh. toch te duidelijk doorstraalt om haar geheel te kunnen 
voorbijzien. Ook heeft Sh. wel veel aan oudere tradities ontleend, 
maar die dan toch zeer vrij bewerkt en ze geheel naar het doel, 
dat hij zich voorstelde gebruikt. 

Weerman merkt op, dat de mindere waardering, die Sh. in 
Frankrijk en elders gevonden heeft niets bewijst tegen de lof
spraak, welke hem gegeven is. Eerst dan kan men zeggen, dat 
die lofspraak door de ondervinding niet bevestigd wordt, als 
blijkt, dat Sh. de menschelijke hartstogten niet naar waarheid 
geschilderd heeft. Wat betreft de philosophische strekking van 
Sh. werken, voert hij aan, dat een zuivere schildering van men
schelijke hartstogten of levenstoestanden onwillekeurig diep wijs-
geerig worden. Gelijk uit het verhaal van den zondeval blijkt, 
worden de diepste waarheden zonder reflectie door de mensche-
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lijke natuur uitgesproken. De spreker erkent, dat hij zijne be
doeling met de eerste thesis juister had kunnen uitdrukken. 

Hugenholtz komt op tegen 't geen tot toelichting der tweede 
thesis gezegd is. Hij wil dat onderscheid niet gemaakt hebben 
tusschen 't materieel en de leidende gedachte, als tusschen het 
lijk en het leven. Juist in de verschillende karakters en in de 
noodzakelijke zamenwerking daarvan ligt de philosophie en de 
moraal. Zij mogen niet aangemerkt worden als iets, dat daaraan 
nog afzonderlijk moest worden toegevoegd. De laatste thesis 
wordt door hem als een axioma voorgesteld, waarover niet te 
disputeren valt. Met een enkel woord worden die bedenkingen 
nog besproken, maar daar de tijd reeds meer dan verstreken is, 
sluit de voorzitter met dankzegging aan den defendens de ver
gadering. 
Leeuwarden, 2 October 1865. 

w.g. J. B. Weerman, h. t. secretaris. 

13de Gewone Vergadering 3 November 186526. 
De vergadering wordt door den voorzitter geopend. De notulen 
worden gelezen en goedgekeurd. Tegenwoordig zijn de HH. 
Hugenholtz, Tromp, Verwijs, Asman, la Faille, Poolman, Bloem-
bergen, van Kleffens, de Bruin, de Roo en Weerman. Als gast is 
geïntroduceerd de Heer van der Plaats, na de pauze komt ook 
de Heer Telting. 

De Heer Bloembergen trekt zijn voorstel om het verslag van 
de discussies in de notulen weg te laten in. De Heer Hugenholtz 
stelt voor den scriba vrijheid te geven om in sommige gevallen 
voor de redactie der notulen de hulp van een der andere leden 
in te roepen. Na eenige discussie wordt daartoe besloten. 

De Heer Tromp geeft nu de toelichting van zijne theses. Hij 
begint met hulde te brengen aan den onlangs overleden Richard 
Cobden, den grooten voorstander van den vrijen handel in Enge
land. Hij toont aan hoe afschaffing van alle beschermende en 
beperkende maatregelen de eerste voorwaarde is tot de ontwik
keling van handel en nijverheid. Die waarheid door Adam Smith 
gepredikt, door Cobdens werkzaamheid vooral in Engeland toe
gepast, is ook in ons vaderland ingezien. Toch wordt zij niet 
onverdeeld gehuldigd. De staat bezit het monopolie van 't brie-
venvervoer en verbiedt op strenge straf de concurrentie. In 't 

26 De tekst der notulen van de 17 oct. 1865 gehouden buitengewone vergadering werd 
— als onbelangrijk — niet opgenomen. 
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algemeen verdient het afkeuring dat de staat nijverheidsonder-
nemer worde, waartoe ook het brievenvervoer moet geacht wor
den te behooren. Slechts voor 't geen private krachten te boven 
gaat en volstrekt noodzakelijk is, mag de staat werkzaam optre
den. Kan dan voor 't brievenvervoer de bemoeying van den staat 
gemist worden? Mag het nu, daar de middelen van communi
catie zooveel meer en beter zijn dan vroeger, niet aan particu
lieren worden overgelaten? Neen. Sommige ongunstig gelegen 
plaatsen zouden uitgesloten blijven; door het failleren van onder
nemingen en andere oorzaken zou het vervoer tijdelijk geheel 
kunnen opgeheven worden, voor de gemeenschap met het buiten
land kan de staat het best zorgen. Het octrooi aan ééne of enkele 
groote maatschappijen verleend heeft nog grooter bezwaren dan 
direkte zorg van den staat. De staathuishoudkunde eischt een 
rijkspostwezen. Maar daarom mag het geen monopolie zijn. 
Vooral tegenover den staat is mededinging noodig. De ambte
naren zijn dikwijls traag en nalatig, door plaatselijke onbekend
heid moet hun werkzaamheid vaak gebrekkig blijven en juist 
tegenover hen is beklag moeyelijk en vruchteloos, daar alle be
schuldigingen ten laatste op de superieuren, dat is op den staat 
zelve terugkomen. Die heilzame concurrentie kan der rijkspost 
nimmer gevaarlijk worden; 9/20 van hare opbrengsten is winst, 
zoodat zij vrij wat verlies kan lijden. Vreemdelingen zouden haar 
altoos de voorkeur blijven geven en de buitenlandsche brieven 
leveren 1/5 van 't geheele bedrag. Ook de ingezetenen zouden 
haar om de meerdere zekerheid gebruiken. Daarbij kan zij juist 
om hare uitgebreidheid zeer goedkoop zijn. De concurrentie zou 
altoos slechts op kleine afstanden werken of wanneer zij 't op 
een groote schaal wilde doen dadelijk een personeel ter harer 
beschikking moeten hebben, dat zeer moeyelijk te krijgen ware 
en een kapitaal, dat geen waarborgen van intrest zou opleveren. 
Ook zou de staat altoos van de rijksspoorwegen op gunstiger 
voorwaarden dan anderen gebruik kunnen maken. Concurrentie 
is dus niet te vreezen, maar ook wanneer de opbrengsten met de 
helft verminderden, zou er geen deficit ontstaan en dit moet voor 
den staat voldoende zijn. Winst behalen mag zijn doel niet zijn. 
Als belasting is de briefport nimmer te verdedigen, 't zou een 
belasting zijn op de eerste levensbehoefte van den geest. De staat 
zelve is dan ook niet streng in 't handhaven van zijn monopolie; 
overtredingen der postwet worden niet achtervolgd. Zelfs zijn 
zij in 1860 uitdrukkelijk vrij gesproken. Deze verwaarloozing der 
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wet laat zich eenigszins verontschuldigen, omdat verbetering 
moeyelijk aan te brengen is. Slechts om de vijf jaar worden de 
statuten veranderd en de schuld ligt grootendeels aan de niet te 
verhelpen onbekendheid der ambtenaren met de plaatselijke ge
steldheid, vooral van het platteland. 

De derde stelling omtrent de verzending van drukwerken 
schijnt paradox, maar vindt haren grond daarin, dat de post door 
't vervoer van andere zaken dan brieven van haar bestemming 
afdwaalt. De bezorging van brieven lijdt er noodzakelijk onder: 
't is een bezwaar, dat vooral bij de Indische post zich voordoet. 
Het staat der rijkspost vrij om gedwongen frankering te vorderen 
en zich zoo voor nonvaleurs te vrijwaren, maar dan moet zij 
geen monopolie zijn. Ieder behoort de vrijheid te hebben om zijn 
brieven al of niet op die voorwaarde te verzenden. Tegen de 
vijfde stelling geldt hetzelfde verweer als tegen de derde, door 
postwissels op groote schaal te geven zou het doel der post mis
kend en het brievenvervoer benadeeld worden. Ook ware 't een 
onbillijkheid tegenover gepatenteerde kassiers. Ten gerieve van 
't algemeen kan het postwisselverkeer op kleine schaal worden 
in stand gehouden. 

Er wordt geballoteerd over den heer Vijgh, die tot lid der 
Club wordt aangenomen. 

Na de pauze worden de theses van den heer Tromp besproken. 
De heer Poolman meent dat ook de groote maatschappijen, die 
bij 't openen der concurrentie ligt zouden ontstaan, geen waar
borgen tegen de opgenoemde misbruiken zouden leveren. Verder 
acht hij het billijk, dat verder afgelegenen verhoogde port be
talen. Daarmee zou één der argumenten voor 't monopolie van 
den staat wegvallen. De Heer van Kleffens vindt het gelukkig 
dat voor 't platteland de overtreding der postwet wordt door de 
vingers gezien. Hij meent, dat de staat weinig ter verbetering van 
't postwezen doet, en dat gedwongen frankering ter voorkoming 
van plagerijen wenscheîijk is. 

De Heer van der Plaats meent, dat de staatspost met het oog 
op de politie bij conspiraties en misdaden aan te bevelen is. De 
Heer de Roo wil het port geen odieuse belasting genoemd heb
ben. Zij is geen belasting, omdat zij niet geeischt wordt, niet 
odieus omdat ieder naar evenredigheid betaalt. Mogen indirekte 
belastingen al af te keuren zijn, deze is de minst schadelijke. Het 
rijkspostwezen vindt een steun in de grondwet, die de onschend
baarheid der brievenpost waarborgt. Gedwongen frankering 
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schijnt spreker een onbillijkheid voor wie veel brieven verzenden 
en weinigen ontvangen. Ten opzigte van de portverlaging moet 
in 't oog gehouden worden, dat de daardoor ontstaande schade 
eerst zeer langzaam zich herstelt. 

De Heer Bloembergen meent dat de heer Tromp zich te veel 
door zijne vrijheidstheorie laat leiden. De brievenpost is geen 
nijverheidsonderneming, want het bejagen van winst is niet hoofd
doel maar de verzekering der gemeenschap ook van afgelegen 
plaatsen. De staat moet niets meer bedoelen dan de kosten te 
dekken. Zal dit geschieden, dan is het monopolie noodig, bij vrije 
concurrentie zou de staat in het nadeel zijn. De maatschappijen 
zouden het beste exploiteren en het nadeelige aan den staat over
laten. Door van de staatsspoorwegen vrij vervoer of vervoer op 
gunstiger voorwaarden te bedingen zou de staat toch mededin
ging onmogelijk maken en het monopolie in anderen vorm doen 
terugkeeren. Ook door uitbreiding van 't postwisselverkeer zullen 
de kassiers niet ligt schade lijden, daar het tarief van den staat 
altoos veel hooger moet zijn dan het hunne, en voor 't overmaken 
van groote sommen te schadelijk zou wezen. 

De Heer Verwijs oordeelt, dat de defendens het gevaar van 
verzending van drukwerken op te groote schaal overdreven heeft. 
Groote pakken boeken zal men niet per post verzenden. De Heer 
Asman meent, dat particuliere industrie om de uitgebreidheid 
der zaak en de vele middelen, die vereischt worden niet ligt met 
den staat zal kunnen concurreren. De Heer de Bruin haalt eenige 
feiten aan om de slechte inrigting van het postwezen, althans in 
vroeger dagen te bewijzen. De Heer la Faille acht bij het stellen 
der tweede de eerste thesis overbodig. 

De Heer Tromp werpt eerst de beschuldiging van zich, dat hij 
van een tevoren aangenomen stelsel zou zijn uitgegaan. Hij heeft 
het oog gehad op bestaande gebreken. Hij erkent het gegronde 
van de aanmerkingen, maar in de hoofdzaak is zijne overtuiging 
niet veranderd. Den Heer Poolman antwoordt hij, dat hij geen 
concurrentie wenscht van een enkele groote maatschappij, maar 
concurrentie op kleiner schaal en voorts dat men 't hierover alge
meen eens is, dat het geheele verkeer overal op gelijken voet 
moet geregeld worden. 

Tegen den Heer van Kleffens voert hij aan, dat uit de memo-
riën van 1855 en '60 blijkt, dat de staat wel de verbetering van 
het postwezen beoogt, dat de voorziening in alle plaatselijke be
hoeften uiterst moeyelijk is en dat men zich niet kan inlaten met 
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maatregelen tegen plagerijen en kleine diefstallen. Den Heer van 
der Plaats doet hij opmerken, dat de staat in 't belang der politie 
ook andere middelen van vervoer kan controleren en dat ge
vaarlijke brieven toch niet ligt per post zouden verzonden wor
den. Den Heer de Roo antwoordt hij, dat de brievenport nimmer 
als belasting mag aangemerkt worden, maar alleen als loon voor 
bewezen dienst. De onschendbaarheid van het geheim der brieven 
geldt ook voor particulieren en hoe zij met de ministerieele ver
antwoordelijkheid zamenhangt is niet duidelijk. Van een herstel
ling van 't evenwigt der post opbrengsten kan geen sprake zijn, 
wanneer de staat 50 pc. winst maakt. Tegen den Heer Bloembergen 
brengt hij in 't midden, dat het brievenvervoer nijverheidsonder-
neming blijft ook wanneer 't de staat is door wie 't geschiedt. Het 
behalen van winst is werkelijk doel en in 't algemeen belang con
currentie noodzakelijk. De defendens erkent, dat door een be
gunstigd vervoer der brieven langs staatsspoorwegen het mono
polie zou terugkeeren. Ook in 't beweren dat bij vrije concurrentie 
de staat die voor alle plaatsen zorgen moet in 't nadeel zou zijn is 
waarheid. Daar staat tegenover, dat juist op groote lijnen con
currentie het moeyelijkst zou zijn, omdat daar over 't algemeen 
de bediening nu goed is en omdat daarvoor groote middelen 
zouden geëischt worden. Ten aanzien van postwissels heeft 
defendens alleen willen zeggen, dat men 't gebruik er van niet 
aanmoedigen en uitbreiden moet. Datzelfde geldt omtrent het 
verzenden van drukwerken. De opmerking omtrent de overbodig
heid der eerste thesis in verband met de tweede wordt door den 
spreker als juist erkend. 

Daar de tijd verstreken is en niemand iets meer in 't midden 
heeft te brengen wordt de vergadering door den voorzitter ge
sloten. 

w.g. P. H. Hugenholtz Jr., voorzitter. 
w.g. J. B. Weerman, secretaris. 

24 November 1865, 14de Gewone Vergadering der Debating Club. 
De vergadering wordt door den voorzitter geopend. De notulen 
worden gelezen en goedgekeurd. Tegenwoordig zijn de HH. 
Hugenholtz, Verwijs, de Bruin, Asman, Bloembergen, Vijgh, de 
Roo, Rengers, Ia Faille, Tromp, van Kleffens, Weerman, Gasten 
de heeren Loeff en Valkenburg. De Heer Puiseau wordt na ballo
tage als lid der club aangenomen. De Voorzitter begroet den heer 
Vijgh, die daarop met korte woorden antwoordt. 
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De heer Verwijs gaat over tot de toelichting zijner theses. Hij 
zegt, dat het woord van Renan „men moet aan een godsdienst 
geloofd hebben en niet meer gelooven om haar wel te beschrijven, 
op de mythologie der oude Grieken niet meer van toepassing is, 
daar men ze in den laatsten tijd heeft leeren verstaan. Vroeger 
werd zij als een verzameling van laffe en onredelijke verhalen 
beschouwd. Maar nevens menige bijzonderheid, die daartoe aan
leiding geeft, komen er ook bij Homerus en Hesiodus trekken 
voor, die een zuiverder geest ademen en van eerbied voor de 
goden getuigen. De latere wijsgeeren Xenophanes, Heraclitus en 
Pythagoras bestrijden het anthropomorphisme en de onzedelijke 
strekking der godenleer. De staat zoekt de oude godsdienst te 
handhaven en vervolgt mannen als Anaxagoras, Protagoras en 
Socrates, die haar in minachting brengen. Veel, wat ons in de 
mythologie ergelijk schijnt vond sympathie bij de Grieken, 't Ging 
er hun mee als 't ons gaat met de christelijke legenden, waar
voor wij meerderen eerbied hebben, maar die dikwijls even aan-
stootelijk zijn. Bij de oude volken werd de gansche natuur ver-
good; zij onderscheidden daarin een bevruchtend en ontvangend 
beginsel. Het onzedelijke der symbolen werd toen nog niet — zoo 
als later in Rome 't geval was — gevoeld. Schoon de mythen bij 
Homerus en Hesiodus reeds zeer vervalscht zijn, kunnen wij soms 
den natuurlijken draad nog opsporen. De vergelijkende mytholo
gie, door de vergelijkende taaistudie voorgelicht doet ons tot den 
oorsprong doordringen, 't Is een jonge wetenschap, maar die veel 
voorspelt. Zij heeft de ontdekking gedaan, dat de meeste be
woners van Europa, de slaven zoowel als de zuidelijke volken 
tot den zelfden stam behooren als de Perzen en de Indiërs. Hunne 
talen zijn alle onderling verwant; het sanskriet is een oudere 
zuster, de moeder kent men niet. De klankverschuiving, die naar 
vaste regels plaats vindt en soms de verrassendste uitkomsten op
levert, bewijst den gelijken oorsprong van al die talen. 

Om het ontstaan der mythen te verklaren zijn er twee stelsels 
aangenomen, het meteorologische door Schwarz en het solaire 
door Muller27 voorgestaan. Veel laten zij nog in 't onzekere 
maar over enkele mythen is een helder licht opgegaan. De gratiën 
of chariten zijn de indische harits = zonnepaarden, of eerste 

2 7 Grondlegger der Grieksche mythologiestudie was K. O. Muller met zijn „Prolegomena 
zu einer wissenschaftlichen Mythologie" (1825). Mogelijk is echter bedoeld H. D. Muller, 
wiens „Mythologie der griechischen Stämme, 2 Bde 1857—'61 was verschenen. Schwarz 
heb ik niet kunnen thuisbrengen. 
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zonnestralen. Zeus die Danae in den vorm van gouden regen 
verleidt is de hemel, die de aarde van de winterboeyen be
vrijdt; Zeus, die Europa ontvoert de zon, die den dauw doet 
verdwijnen. De koeyen door Hermes gestolen zijn wolken, die 
de wind uiteendrijft. De Trojaansche oorlog is de krijg van 't 
oosten tegen 't westen om de gestolen zonnestralen. Helena is 
waarschijnlijk de Jarama der Indiërs. Dat de taal vaak de mythen 
vormde of wijzigde blijkt uit de naam van Arktos, beer aan 't 
schitterend sterrebeeld gegeven, uit de mythe van Daphne door 
Apollo in een laurier veranderd, uit die van Prometheus, afkom
stig van Pramanta, een vuurwekkende stok, waarnevens zich 
Epimetheus gevormd heeft. 

Na de pauze, waarin de Heer Puiseau binnenkomt, worden de 
stellingen en hare toelichting besproken. De Heer Rengers vreest, 
dat men in 't streven om de mythen te verklaren, ligt te verre 
zal gaan. Hij vraagt of de verandering van Daphne in een laurier
boom niet natuurlijker zich daaruit verklaren laat, dat de laurier 
den dauw opslurpt en of men dus wel noodig heeft op het homo-
nym daphne zich te beroepen. 

De Heer Bloembergen meent, dat de wijsgeeren, die tegen de 
oude godenleer opkomen, niet als godsdienstige mannen, als 
repraesentanten van 't volk mogen aangemerkt worden. Verder 
vraagt hij of de strijd der Olympische goden tegen de Titanen 
niet aanduidt de vervanging van de natuurvergoding door de 
menschvergoding. De heer de Bruin wenscht ingelicht te worden 
aangaande de beteekenis der Eleusinische mysteriën en aangaan
de de waarheid der voorstelling, door Schiller in de „Götter Grie-
chenlands" gegeven. 

De Heer Tromp beschouwt de mythen wèl als de uitdrukking 
van 't geen door 't verlichte deel des volks, door de dichters be
paaldelijk gedacht werd. Voorts meent hij dat de Areopagus 
mannen als Anaxagoras en Socrates veroordeelde, niet zoozeer 
omdat zij de mythen aanrandden als wel omdat zij de heiligste 
godsdienstige overtuigingen schokten. De Heer Vijgh vraagt of 
de voorstelling, door den Heer Verwijs gegeven, op vaste gron
den steunt, dan wel of het losse ideeën zijn? De Heer la Faille 
kan zich met de verklaring van den Trojaanschen oorlog niet ver
eenigen. Hij doet opmerken, dat de vrouw, die de lichtstralen 
voorstellen moet, juist door het Oosten gestolen wordt. De Heer 
van Kleffens vraagt of de beer, voordat zijn grieksche benaming 
werd overgenomen, bij de Westersche volken geen naam heeft 
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gehad. De heer Puiseau dringt nog nader aan 't geen door den 
Heer Bloembergen gezegd is aangaande de vervanging van de 
aanbidding der natuurkrachten door de menschvergoding. 

De Heer Weerman oordeelt, dat bij alle vorderingen door de 
wetenschap gemaakt, het — naar 't woord van Renan — altoos 
moeyelijk zal blijven om in de kinderlijke voorstellingen der oude 
volken zich te verplaatsen. Hij meent, dat de defendens, zich bij 
de toelichting der eerste stelling op wijsgeeren als Xenophanes 
en Heraclitus beroepende, uit het oog heeft verloren het verschil 
van tijd, dat er tusschen dezen en Homerus bestaat. Verder merkt 
hij op, dat de Christelijke legenden uit haren aard niet met de 
heidensche mythen op eene lijn kunnen gesteld worden. 

De Heer Hugenholtz herinnert dat er voor de oude gods
diensten drie tijdperken onderscheiden moeten worden: het eerste, 
waarin men ze onbevangen aanneemt, het tweede, waarin men 
nadenkt en twijfelt, het derde, waarin men er zich van losmaakt. 
Verder komt hij nog op tegen de stelling van Renan. Men be
hoeft om een godsdienst te beschrijven er niet aan geloofd te 
hebben, maar moet er nog mee ingenomen zijn. 

De Heer Verwijs antwoordt den Heer Rengers, dat er nog wel 
veel onzekerheid op het gebied der vergelijkende mythologie be
staat, maar dat de geleerden toch ook in vele opzigten het eens 
zijn. De etymologische verklaring der mythe van Daphne schijnt 
hem aannemelijker dan de natuurkundige; 't volk kon gemakkelijk 
den overgang maken van dauw op laurierboom, vooral daar 't 
homonym de eerste beteekenis verloren had. 

Den Heer Bloembergen doet hij opmerken, dat de schakels 
tusschen Homerus en Hesiodus en de wijsgeeren ontbreken. 
Aristophanes is voor dien tusschentijd nog de eenige bron. De 
sagen droogden uit; het volk woonde de ceremoniën gedachte
loos bij, maar wel is gaandeweg de natuurdienst meer persoonlijk 
geworden. De inlichtingen door den heer de Bruin gevraagd om
trent de mysteriën kan defendens niet geven, maar de heer Vijgh 
antwoordt hij, dat de etymologie en hare toepassing een stellige 
wetenschap is, die groote vorderingen maakt. Den Heer la Faille 
zegt de heer Verwijs, dat het stelen van lichtstralen in de oude 
mythologie zeer gewoon, maar dat deze oplossing van den Tro-
jaanschen oorlog toch nog twijfelachtig is. Den Heer van Kleffens 
herinnert hij, dat de Grieken in de sterrekunde onze leermeesters 
geweest zijn en dat de beer ook nog de wagen genoemd wordt. 
Met terugwijzing naar het tegen den Heer Bloembergen aange-
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voerde antwoordt defendens den heer Puiseau, dat de natuur
krachten allengs geanthropomorphiseerd werden en dat toen de 
oorspronkelijke beteekenis der woorden verloren ging. Den heer 
Weerman zegt hij, dat het verschil van tijd door hem in 't oog 
is gehouden, dat volkomen verplaatsing in de voorstellingen wel 
moeyelijk zal blijven en dat hij 't onderscheid tusschen mythen 
en legenden erkent, maar alleen een ophelderende vergelijking 
gemaakt heeft. Met den Heer Hugenholtz vereenigt hij zich in 
de opvatting van 't woord van Renan. De aanhaling van dat 
woord wil hij niet als een bewijs van geheele instemming hebben 
aangemerkt. 

Daar niemand iets meer in 't midden heeft te brengen wordt 
de vergadering gesloten. 

w.g. T. van Hettinga Tromp, 1. pr. 
w.g. J. B. Weerman, secret. 

Buitengewone Vergadering 6 December 1865. 
Tegenwoordig zijn de HH. Rengers, la Faille, Tromp, Bloem-
bergen, Puiseau, de Bruin, de Roo, Verwijs, Vijgh, Asman, Pool
man en Weerman. 

De Heer Tromp, fungeerend voorzitter zegt, dat hij deze ver
gadering belegd heeft naar aanleiding van de beroeping, die den 
Voorzitter der Debating Club Ds Hugenholtz geworden is naar 
de gemeente van Amsterdam. De fungeerend Voorzitter acht het 
wenschelijk den heer Hugenholtz bij deze gelegenheid ook van 
wege de Debating Club een blijk van belangstelling te geven en 
er op aan te dringen, dat hij voor de ontvangen beroeping be-
danke. Het voorstel daartoe wordt door de vergadering met accla
matie aangenomen. De heer Tromp verzoekt nu den secretaris 
den brief voor te lezen, dien hij ter verzending aan den Heer 
Hugenholtz heeft geconcipieerd. Er wordt gehandeld over de 
vraag, of het niet meer wenschelijk is naar den Heer Hugenholtz 
een deputatie af te vaardigen dan hem een brief te zenden. Na 
lange discussies wordt op voorstel van den Heer de Roo besloten 
om een commissie te zenden, welke den brief overhandigen zal. 
Die commissie zal bestaan uit de HH. Tromp, Verwijs en Weer
man. 

Na rondvraag wordt de vergadering gesloten. 

15de Gewone Vergadering 29 December 1865. 
De vergadering wordt bij afwezigheid van den voorzitter door 
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den ondervoorzitter, den heer Tromp geopend. Tegenwoordig 
zijn de HH. Tromp, la Faille, Rengers, Bloembergen, Puiseau, 
de Bruin, de Roo, Verwijs, Asman, Vijgh, van Kleffens en Weer
man; als gasten: de HH. Tromp, Roelants, S. Ia Faille, Jonxins, 
Beukama, Sprenger, J. Andreae, H. Suringar, Romer, Bloem, van 
Dunne, Boelaert, Andreae, Proon en Buis. 

De notulen der laatste gewone vergadering worden gelezen 
en goedgekeurd. De secretaris verzoekt den Praeses voor deze 
vergadering een der andere leden uit te noodigen om de notulen 
te concipiëren. De praeses draagt deze taak op aan den Heer 
Vijgh, die er zich welwillend meê belast. 

De Heer de Roo van Aîderwerelt gaat over tot de toelichting 
zijner theses (cf. 't bijgevoegd stuk van den Heer Vijgh). Vóór de 
pauze geeft de voorzitter der vergadering in bedenking om, 
wegens de uitvoerigheid, waarmee de Heer de Roo zijn onder
werp behandelt, op een latere vergadering de discussies daarover 
te houden en na de pauze den spreker nog gelegenheid te geven 
tot toelichting der laatste twee stellingen. Met acclamatie wordt 
daartoe besloten. Nadat de heer de Roo zijne beschouwing heeft 
ten einde gebragt, zegt de voorzitter hem dank voor de zorg, 
waarmee hij zijn onderwerp behandeld heeft en bepaaldelijk ook 
voor den vrijen zin, die daarbij door hem is aan den dag gelegd. 

Er wordt bepaald, dat de werkzaamheden op een nader vast 
te stellen tijd zullen voortgezet worden. Daarna wordt de ver
gadering door den voorzitter gesloten. 

XVIe Gewone Vergadering 2 Februari 1866. 
De Voorzitter opent de vergadering en verzoekt den Heer 

Verwijs zich met de notulen te willen belasten wegens afwezig
heid van den secretaris, hetwelk door dezen wordt op zich ge
nomen. Als gasten waren tegenwoordig de HH. E. en F. Bloem
bergen, . . . . en G. Menalda, E. Jongsma, E. Adama, Brousson, 
F. Andreae, Bergsma en Brand. 

Na het lezen en goedkeuren der notulen gaat de Voorzitter 
over tot het toelichten zijner stellingen, terwijl de Heer Tromp 
als voorzitter optreedt. Na de toelichting en het daarop houden 
eener korte pauze brengt de Heer Rengers eenige bezwaren in 
het midden tegen de V. stelling en wijst op de groote klove tus-
schen de oude en de moderne richting. De Heer Bloembergen 
vraagt nog inlichting omtrent een punt: de moderne richting thuis 
behoorende in de kerk, en over hare vrijheid om dit te doen. Hij 
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vraagt of het wenschelijk is, wijst op den feitelijken toestand en 
de moeilijke verzoening. Hij spreekt verder over de ontwerpers 
der Reglementen, of deze met den tegenwoordigen geest zich 
zouden kunnen vereenigen en uit de wenschelijkheid om een 
ander kerkgenootschap te vormen. De Heer de la Faille wijst op 
het dualisme der moderne richting en het onderscheid tusschen 
den God der natuur en dien van het Christendom. Hij verzoekt 
den verdediger om het godsbegrip der moderne richting te geven. 

De Heer de Roo van Alderwerelt komt op tegen de tweede stel
ling en ontkent de noodwendigheid van gemeenschap met gelijk
gezinden. Noodzakelijk is in die stelling overbodig. Gemeenschap 
kan voor God geen waarde hebben. Als er geen Zondagen be
stonden, geen kerken, geen leeraars zoude men ze dan creëeren. 
Een stichtelijke stemming op een bepaald uur als op commando 
te moeten hebben is ondenkbaar. De Heer de Roo concludeert 
dus tegen de kerkgenootschappen. De Heer Bergsma komt op 
tegen de tweede stelling en meent, dat het gemeenschapsgevoel 
te veel op den voorgrond is geplaatst door defendens. Bij den 
een is dit sterker ontwikkeld dan bij den ander, terwijl gods
dienstig gevoel ook zonder dat gevoel kan bestaan. 

De Heer de Bruin komt op tegen den naam supranaturalismus, 
als verkeerd gekozen. De Heer Verwijs komt op tegen de stel
lingen II-V met wier strekking hij zich geenszins kan vereenigen 
en die hij omkeert. Daarop bestrijdt hij achtereenvolgens de ver
schillende punten. 

De Heer Poolman is het meerendeels met den verdediger eens 
en zou liever tegen het geopperde door de opponenten opkomen. 
Hij doet eenige vragen aan de laatsten over het door hen aange
haalde. Daarop brengt hij in 't midden, dat de questien met het 
vertrek van Dr Pierson zijn verward, komt op tegen het onlogische 
der I. stelling, waarin hij de ware godsdienst wil lezen. Hij keurt 
den aanval van defendens tegen het rationalisme af, daar dit niet 
zoo verachtelijk. Daarop spreekt hij over de III. stelling, over 
het te veel verwarren van kerk en kerkgenootschappen. Kerkge
nootschappen moeten bestaan ook bij de loochening eener boven
natuurlijke openbaring; zij zijn niet alleen kweekplaatsen, maar 
ook uitingen van godsdienstig leven. 

De Heer Tromp doet de vraag wie rechters zouden moeten 
zijn bij de acte van boedelscheiding, zoo de modernen de kerk 
verlieten, bespreekt met een enkel woord het nut der rustdagen 
en komt daarna tegen de II stelling op. Wat is cultus, wat eigen-
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lijk dat gemeenschapsgevoel? Bij de godsdienstoefeningen, zooals 
die bestaan, wat is het actieve deel der gemeente? Voorts komt 
hij tot eene treurige slotsom, als hij de godsdienstoefeningen in 
verband met het godsdienstige leven beschouwt. Bij trouwplech-
tigheden — zulk een gewichtige periode in 't menschelijk leven — 
moest een breede schare van geloovigen naar de kerk stroomen, 
en wat is dan het geval? Hij doet eindelijk de vragen of de oor
zaak der Christelijke kerk niet meer behoefte aan2 8 was door ver
drukten gezocht, dan wel gemeenschapsgevoel; en of van den 
stichter van den Christelijken Godsdienst wel een woord bekend 
is, dat aan eene kerk en gemeenschappelijken godsdienst doet 
denken. 

De verdediger treedt daarop in eene uitvoerige en welsprekende 
weerlegging van de tegen hem ingebrachte bezwaren. Na afloop 
daarvan werd de vergadering gesloten. 

w.g. P. H. Hugenholtz Jr., voorzitter. 
w.g. T. van Hettinga Tromp, loco-secretaris. 

2 8 Hier ontbreekt vermoedelijk een woord. 



EEN VROEG STILLEVEN VAN MAERTEN BOELEMA DE STOMME 
A. WASSENBERGH 

In de veiling van Mak van Waay te Amsterdam van 25 mei e.v. 
1964 bevond zich een stilleven (doek 80 x 162 cm) voorstellende 
een gekantelde diagonaal geplaatste opdiepe gevlochten mand 
met kweeperen en een aantal van deze vruchten verspreid over 
een dik houten tafelblad. Behalve de kweeperen, die het middel
punt vormen van de compositie, zien wij links een grote roemer 
gevuld met wijn omgeven door wingerdbladen en een paar tros
sen druiven; op het tweede plan tussen roemer en mand staat 
een half gevulde kelk. De voorgrond wordt gevormd door een 
tak met bladeren waaraan nog twee kweeperen hangen; lood
recht hierop rechts ligt een zware tak die uitsteekt over de rand 
van het tafelblad en rust op een omgevallen tinnen kan met half 
geopende deksel, die tevens tot steun dient van het gekantelde 
vruchtenmandje, (afb. 1) 

Het stuk is gemerkt M. Boelema, de signatuur van Marten 
Boelema de Stomme, een schilder die in 1642 leerling werd bij 
Willem Claesz Heda te Haarlem. In de notulen van het gilde 
staat het volgende: 

„Voorts is Bij Willem Claesz Heeda aangegeven 3 discipule(n) 
namelijck Hendrick Heerschop Burger maerten boelema van 
Lewarden, en sijn soon Gerrit Willemsz Heda als mrs twede 
Zoon, ontfangen voor Hendrick Heerschop 6 st(uivers) en voor 
maerten boelema 12 st(uivers) en des knechts, Hedaes Soon vrij 
sijnde volgens de keure", (opgave mevrouw C. A. de Goederen-
van Hees). 

Wij zien hieruit dat Boelema van Leeuwarden afkomstig is; 
over zijn verblijf in Friesland's hoofdstad was tot nu toe niets 
bekend. 

Dank zij onderzoekingen van de heer D. J. van der Meer te 
Roordahuizen, voorzitter van het Genealogysk Wurkforbân fan 
de Fryske Akademy, hebben wij de familierelaties van Maerten 
kunnen vaststellen. 

Zijn vader was dr. Martinus Martinides Boelema, advocaat voor 
't Hof van Friesland. Deze trouwde drie maal te Leeuwarden. 
Ie. 6-8-16O1 met Jancke Gerrytsdr. dochter van Gerryt Minnes. 
2e. 3O-7-16O6 met Evertien Tiaertsdr., dochter van Tiaert Doekesz. 
3e. 20-4-1623 met Adriaentie van Loo, weduwe van Harmen 
Claesz. Jeltema. Bij zijn tweede vrouw had hij 8 kinderen, die 
allen in Leeuwarden werden gedoopt: 
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Afb. 2. 
Dirck de Horn. 

Afb. 3. 
Dirck de Horn. 
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1. Tiaerdt (ged. 19-7-1607). 2. Tiaerdt1 (ged. 25-8-1609). 3. Mar-
ten (ged. 17-2-1611). 4. Jan (ged. 11-8-1616). 5. Jelcke (ged. 17-12-
1617). 6. Feeke (ged. 31-1-1619). 7. Eerwerke (ged. 5-7-1620) en 
Lacyca (ged. 16-12-1621). 

Op 14 october 1642 werd de boedel beschreven van „W. Jan-
tien Boelema, laest weduwe van Jacob van Loo" op verzoek 
van „dr. Teotardus Boelma voor hem en (de) curator over Mar-
ten Boelma zijn broeder" en Evertien, Lasycke en Jan Boelema 
(bijlage 1). De aangifte werd gedaan door Jeltie Boelema (Leeu
warden inventarisatieboek y 34 (1640-1644) pag. 352). 

Dat de hier genoemde Marten, Marren Boelema de Stomme is 
blijkt uit een autorisatie van 17 juli 1643, waar uitdrukkelijk ge
zegd wordt dat hij „stom ende doef" is. (Authorisatieboek W 2 
(1637-1648./. 125 v) (zie bijlage 2). 

Van de schildersloopbaan van Marten Boelema te Leeuwarden 
weten wij niets. Het eerste gedateerde stuk dat van hem bekend 
is, draagt het jaartal 1642, dus het jaar dat hij bij Heda in de 
leer komt. Reeds is in dit stilleven met zijn zilveren kan en zout-
vat, zijn tinnen schalen, fluitglas en berkemeier, zijn witte laken 
dat de tafel gedeeltelijk bedekt en zijn half afgeschilde citroen 
duidelijk de invloed van zijn leermeester te onderkennen. Het 
stuk dat zich bevindt in het Statens Museum te Kopenhagen, sluit, 
evenals zijn latere werken, geheel aan bij de lange reeks van de 
zogenaamde monogrome banketjes, waarvan Pieter Claesz en 
W. C. Heda de grootmeesters waren2. 

Hoe eenvoudig steekt het stilleven van de veiling Mak hier bij 
af; inplaats van kostelijk vaatwerk vraagt een stapel kweeperen 
het meest onze aandacht. Enigszins worden wij herinnerd aan de 
vruchten stillevens van het keukenstuk van Floris van Dijck in 
het Rijksmuseum te Amsterdam, soms denken wij aan de druiven-
stukken van Rudolf Koets, maar het meest treft ons de gelijkenis 
met een stilleven van kweeperen uit de verzameling van Miss 
Muriel Sturges Haynes te Boston, dat in 1659 geschilderd werd 

1 Kennelijk is dit Dr. Theodoridus, die in Leeuwarden op 17 november 1639 trouwt met 
Antie Luitiens IJdema van Dokkum en curator wordt over zijn broeder Marten. 
2 Zie Dr. N. R. A. Vroom. De schilders van het monogrome banketje. Amsterdam 1945. 
Betreffende Boelema zegt hij op bladz. 183: „Nu eens aarden de stillevens naar de 
banketjes van Pieter Claesz, dan weer vindt men in zijn werken een sterke weerklank 
van het oeuvre van de oudere Heda. Tot een eigen uiting komt de kunstenaar vrijwel 
nimmer. Zijn bescheiden talenten hebben een dergelijke onafhankelijke ontwikkeling niet 
toegelaten". Toch heeft hij stillevens van kwaliteit geschilderd, anders zou in het Lexikon 
van Thieme und Becker niet vermeld staan „Seine bessere Werken kommen denen seines 
Meisters nahe". 
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door Dirck de Hom, die in 1626 in Leeuwarden was geboren 
(zie 130ste Verslag van het Fries Genootschap en Fries Museum 
over 1958). Wij zien hier dezelfde diagonaals gewfjze opstelling 
van de kweeperen op een dik houten tafelblad zonder enige 
textielbedekking en eveneens het bladertakje op de voorgrond, 
(afb. 2). 

In de dissertatie van Dr. A. P. A. Vorenkamp: Bijdrage tot de 
Geschiedenis van het Hollandsch Stilleven in de zeventiende 
eeuw, Leiden 1933, maakt de schrijver op bladzijde 58 en 59 een 
vergelijking van dit stilleven met een stuk van Hans Bollongier, 
die wij hier in zijn geheel aanhalen. 

„De compositie van een schilderijtje van Hans Bolongier, den 
Haarlemschen bloemenschilder, dat zich in 1928 bij van Diemen 
en Co te Amsterdam bevond, toont op het eerste gezicht over
eenkomst met het vruchten stuk van Den Horn. Het schilderijtje 
is eveneens 1650 gedateerd. Toch zijn hier twee verschillende 
principes vertegenwoordigd. Bij Bollongier zijn er geen sterke 
contrasten tussen licht en donker, het silhouet der donkere vruch
ten, roode bessen, purperen pruimen, kersen en ook der bladeren 
is afgestemd tegen het zachtgrijs van de achtergrond, waarin zich 
lichter gekleurde vruchten als het ware oplossen. De kersentak 
wijkt uit de rechter beneden hoek van ons af over de uitgestorte 
vruchten. Bij Den Horn daarentegen verdwijnen de vruchten in 
plaats van zich op te lossen in het licht, in het duister. Het schil
derijtje van Bollongier is een laat werk van een schilder, die tot 
een oudere generatie behoort; het werk van Den Horn, dat in 
zijn gebrek aan fijnheid proviciaalsch is, vertegenwoordigt het 
streven der jongeren". 

Vergeleken met het schilderij van Dirck de Horn, doet het 
stilleven van Boelema iets minder „modern" aan, wat niet te 
verwonderen valt daar het verschil in leeftijd tussen de schilders 
15 jaren bedraagt. Het stuk van Boelema zou van iets oudere 
datum kunnen zijn; ik zou het willen stellen voor zijn vertrek 
naar Haarlem vooral omdat hier de invloed van Heda nog niet 
merkbaar is ( ± 1640). Ook een ander stilleven van De Horn 
komt wat compositie betreft het schilderij van Boelema nabij, ik 
bedoel het in 1962 door het Fries Museum verworven stuk (inv. 
no. 1962-43) met kweeperen, bloemkool, kalebas en dood ge
vogelte, uitgestald op een dik houten tafelblad (afb. 3). De com
positie heeft iets wilds, is minder gedisciplineerd dan die van 
het stilleven met kweeperen uit Boston; het schilderij zou iets 
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eerder kunnen zijn geschilderd ± 1648. Stellig wijken deze drie 
stukken af van de in het midden van de 17e eeuw in Holland 
gemaakte stillevens, die grandiozer van opbouw waren, kostbaar
der requisieten vertoonden en met meer verfijndheid waren ge
schilderd. 

Toch hebben de noordelijke schilderijen, dank zij een vlotte 
schilderwijze en door hun originaliteit en eerlijkheid een grote 
charme en laten wij het sobere van deze stillevens toeschrijven 
aan de meer ingetogen aard die de Friezen eigen is. 
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Bijlage 1. 

Rechterlijk Archief Leeuwarden. 

Inventarisatieboek Y 34 (1640-1644), p . 352. 

Inventarisatie ende beschrivinge gedaen bij consent van den Presiderende 
Burgemeester Sijbbe Sijbbes sampt beschrivinge bij mij Laurentium Gras-
camp, gesworen clerc op de secretarie van de goederen, actiën ende gerech-
tichheden bij w. Jantien Boelema laeste weduwe van wijlen Jacob van Loo, 
naegelaeten ende ten sterffhuise bevonden ende sulcx ten versoecke van 
Dr. Teotardus Boelma voor hem ende curator over Marten Boelma zijn 
broeder ende Evertie sampt Lasijcke Boelma gesterckt met Dr. Hermanus 
Feijckes hun curator totte ontscheidinge sampt Jan Boelma, alles ter presentie 
van de selve exempt Jan Boelma, ende dat opt aengeven van Jeltie Boelma 
die om in d'aengevinge in aller getrouwicheijt te doen den behoorlicken eed 
aen den gemelde Burgemeester heeft gepresteert ter presentie van Dirck 
Gerbens bode, den 14 e n October 1642 voor noen. 

Bijlage 2. 

Authorisatieboek W 2 (1637-1648). £° 125V. 

Jeltie Boelma suster van Marten Boelma geadsisteerd met Oene Gravio 
mede als procurator van de voorschreven Marten, hoewel maior, nochtans 
stom ende doef sijnde soo veel nood gesterct met d'selve in persoon ende 
soo veel kenlijck mede requirant 

contra 
Doctorem Focko Feijckens als aengehoude oom requireerde, 

T.Gerechte der stadt Leeuwarden gehoort het versoeck van de requirante 
vooren uijtgedruckt ende 't consent van de requiseerde heeft den selven 
geauthoriseerd sulx doende mits desen tot Curatorem ad actum op te nemen 
ende helpen sluijten de reeckeninge bij Dr. Teotardus Boelma als curator 
van de selve Marten Boelma sal doen van de ontfangh ende uijtgave die hij 
tot dato deses toe van de meergemelte Martens goederen heeft gehadt, om 
welcke curatele wel ende getrouwelick te bewaren de requireerde den 
behoorlicken eed heeft presteert ende is hem deselve desereert. 

Actum den 17 Julij 1643. 



ZESTIENDE EEUWSE ZERKHOUWERS IN FRIESLAND 

W. DOLK 

Sedert 1950 verschijnen er, onder auspiciën van Genootschap 
en Akademy, op ongeregelde tijden afleveringen van „Grafschrif
ten tussen Flie en Lauwers". Op initiatief van wijlen Dr. A. L. 
Heerma van Voss is deze serie ruimer opgezet dan de „Genealo
gische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de Kerken", 
in 1919 begonnen met een deel, gewijd aan de provincie Zeeland, 
en in 1961 beëindigd met het deel Limburg (Groningen kreeg 
reeds in 1910 zijn „Grafschriften in Stad en Lande", Gelderland 
wordt nog behandeld in de Bijdragen en mededelingen der ver
eniging Gelre). Er wordt n.1. in de Friese „Grafschriften" (met 
toenemend succes) gepoogd om, behalve een nauwgezette weer
gave van de voor genealogen en heraldici belangrijke teksten en 
wapens, tevens korte beschrijvingen van de verschillende voor
stellingen op te nemen. De grafstenen, monumenten, rouwborden, 
familiebanken, preekstoelen, vensters, klokken en zilver bieden 
n.1. dikwijls belangrijk studiemateriaal voor deskundigen op het 
gebied van ornamentiek, kleding en bewapening en voor andere 
kunsthistorici. Evenals aan de illustratie, is de uiterste zorg be
steed aan de annotatie, waaraan uitgebreide literatuur- en archief
onderzoekingen ten grondslag liggen. 

Door de (misschien te hoge) eisen, welke aan de bewerkers 
worden gesteld, zijn er nog slechts vier afleveringen van „Graf
schriften tussen Flie en Lauwers" verschenen1. Toch hebben deze 
weinige delen reeds een opleving veroorzaakt in de belangstel
ling voor de prestaties van de Friese zerkhouwers, en wel vooral 
van die der 16e eeuw. 

Prof. dr. H. P. A. D. R. Ligtenberg O.F.M, verwachtte, dat hij 
zijn grondleggend artikel over deze renaissance-zerkhouwers2 nog 
zou kunnen uitwerken en aanvullen. Daartoe vond hij helaas geen 
gelegenheid en ook de andere kunsthistorici lieten verstek gaan. 
Dr. J. Belonje kon in zijn „Steenen charters" (1941) nog enige 
aanvullingen op de lijst van gesigneerde zerken geven, evenals 
Dr. Heerma van Voss in zijn causerie voor het Genootschap op 

1 A. L. Heerma van Voss, Achtkarspelen, 1950, 76 pag., 12 fotogr. afb., 75 wapentek.; 
H. Sannes, Het Bildt, 1952, 67 pag., 6 fotogr. afb., 45 wapentek.; H. M. Mensonides, 
Leeuwarden, Galileër kerk, 1952, 119 pag., 2 fotogr. afb., 154 wapentek.; D. J. van der 
Meer, Menaldumadeel, 1959, 191 pag., 24 fotogr. afb., 252 wapentek. 
2 Raphael Ligtenberg, Grafzerken der XVIe eeuw in Friesland, De Vrije Fries XXIII, 
1915, p. 156-198. 
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29 april 1940 (ten dele verwerkt in zijn posthuum verschenen 
artikel over Franeker grafstenen5. 

Sedert 1957 zijn er in het Genealogysk Jierboekje enkele, op 
archiefonderzoek gebaseerde artikelen gepubliceerd over zerkhou-
wersfamilies in de 16e en 17e eeuw. Vele, hieraan ontleende ge
gevens en enige nieuwe archiefvondsten maken het mogelijk, het 
door p. Ligtenberg over de oudste, signerende zerkhouwers mede
gedeelde, nader toe te lichten en een hypothese over hun onder
linge verwantschap op te stellen. 

Helaas konden door de schaarste der archivalia niet voldoende 
bewijsstukken uit de eerste helft van de 16e eeuw worden gevon
den, zodat er dan nog van een hypothese sprake moet blijven; de 
in latere jaren talrijker en uitvoeriger gegevens laten toe, dan 
meer definitieve conclusies te trekken. 

Vast staat, dat er in 1511 en 1534 in het Leeuwarder Minnema-
espel een Gerbren beeldesnijder woonde, en wel in een huis in 
de (Kleine) Hoogstraat, belast met een grondpacht (van 2 goud
gulden) en een rente (van 1 g.g.) t.b.v. Pieter Jansz. Auckama3. 
Maar het is een hypothese, dat deze Gerbren identiek is met de 
vaardige steenhouwer G.H., waarvan twee gesigneerde werkstuk
ken bekend zijn en aan wien nog drie andere zerken kunnen 
worden toegeschreven, waarin reeds invloeden van de Italiaanse 
renaissance herkenbaar zijn. 

Op een zerk te Minnertsga voor Hobbo Hermana († 1521) is op 
een banderolle een signatuur G H H F te vinden, mogelijk te ver
klaren als Gerbren H . . . . hic fecit, en op een steen te Huizum 
voor Hessel Feytsma († 1505) in een cartouche H G H F. Deze 
zerken zijn van een zelfde opvatting als de steen voor Hette Deka-
ma († 1522), afkomstig uit de Galileër kerk, thans in de tuin van 
het kanselarijgebouw te Leeuwarden, waarop nog een schildje met 
een letter H is te zien4. Met grotere reserve zou aan dezelfde 
steenhouwer (Gerbren beeldesnijder?) ook de zerk te Franeker 
voor Swob Hottinghe († 1512) kunnen worden toegeschreven5. 

Bij al deze (wapen)stenen komen in de hoeken vierpassen met 
wapenschildjes voor, rondom helm en wapenschild is het midden
veld zoveel mogelijk gevuld met stug, pezig acanthusloof (bij wijze 
van dekkleden), de flankerende balusters lopen boven uit in ge-

3 D. J. van der Meer en W. Dolk, De verwanten van Vincent Lucas, Genealogysk Jier
boekje IX, 1959, p. 2 9 - 3 2 . 
4 Grafschriften . . . Leeuwarden, Galileër kerk, G 66. 
5 A. L. Heerma van Voss, De opgezette grafzerken in de Martinikerk te Franeker, De 
Vrije Fries XL, 1950, p. 19-36 (zerk no. 3). 
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profileerde banden (waarboven engeltjes) en de koorden, waar
mede het wapenschild aan de helm hangt, eindigen in een liefdes
knoop. Op de Huizumer en de Leeuwarder steen wordt het rand
schrift geflankeerd door geornamenteerde banden en de helm 
opgehouden door engelen; van de Huizumer en de Franeker 
zerk bestaat het randschrift uit fraaie, doch moeilijk leesbare 
gotische letters en knap geconstrueerde woordafscheidingen. De 
voorstellingen van wapen, etc, beslaan op de stenen in Huizum 
en Minnertsga niet het gehele middenvlak: onder een afsluitende 
lijst is daar ruimte uitgespaard voor een plaat of banderolle met 
opschrift. 

Eveneens te Franeker, op het koor van de Martinikerk, ligt 
een ongesigneerde steen voor rector Ciricus († 1512?). Deze 
priesterzerk vertoont onder dooreengevlochten ronde en ezels-
rugbogen een (inmiddels gedeeltelijk weggekapte) miskelk, opge
houden door twee engelen. In de hoeken zijn weer vierpassen 
aanwezig, doch hier bevatten deze geen wapenschildjes doch 
symbolen der evangelisten. ;Het op ,'banderolles aangebrachte 
latijnse randschrift is van een zeer afwijkend, doch goed leesbaar 
lettertype6 en heeft merendeels grote woordafscheidingstekens 
(bloemen en vruchten). Deze zerk wordt aan G.H. toegeschreven, 
vooral omdat ook diens eerder vermelde signaturen dit typische 
(renaissance-)schrift vertonen. Ook hier is er weer een afsluitende 
lijst, waaronder een banderolle met een (tot het randschrift be
horende) tekst en een hangend schildje met een merk. 

Op de Leeuwarder (wapen)steen is ook zo'n afsluitende lijst te 
vinden, maar daaronder is opnieuw een wapen aangebracht, en 
wel dat van Hette Dekama's vrouw Reinsk Camstra, die in 1549 
overleed. De wijze, waarop dat wapen is uitgevoerd, doet sterk 
vermoeden, dat hier de reeds door p. Ligtenberg bewonderde 
monogrammist B.G. aan het werk is geweest. 

Nu is het curieus, dat er, reeds voordat de onderzoekingen het 
bestaan van Gerbren beeldesnijder aantoonden, verband werd 
gelegd tussen genoemde B.G. en Benedictus Gerbrants beeld
snijder7. Een tweede, nu voor de hand liggende stap is een vader
zoon verhouding te veronderstellen tussen G.H. en B.G., welke 
een duidelijke verklaring zou geven van de doorgaande ontwik
kelingslijn in de door hen geleverde zerken. 
6 De bewerker van de Grafschriften . . . Menaldumadeel heeft dit zelfde, archaïstische 
lettertype aangetroffen te Menaldum op de zerk voor de in 1533 gestorven Ciricus (!) 
Donia (G 224). 
1 W. Dolk, Benedictus Gerbrants, Genealogysk Jierboekje VIII, 1958, p. 47. 
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Het oudste type der door B.G. (sedert 1535) gesigneerde stenen 
is een logische voortzetting van het al min of meer „antieke" 
werk van G.H.: het lofwerk rond het wapen is wat voller en wat 
vloeiender van lijn geworden; i.p.v. de helm wordt het wapen 
ondersteund, en wel door speelse figuurtjes (éénmaal, Rauwerd 
1536, door leeuwen); de balusters gaan over in gebogen, geprofi
leerde sleufbanden, waarboven de engeltjes plaats hebben ge
maakt voor putti. Het randschrift, meestal in fraaie gotische 
minuskels (in 1542 voor het eerst in romeinse kapitalen), wordt 
een enkele maal nog geflankeerd door geornamenteerde banden; 
de hoeken worden nog steeds ingenomen door vierpassen met 
wapenschilden en er is nu steeds een opschriftplaat, veelal met 
een latijns gedicht (in romeinse kapitalen). 

De beeldsnijder Benedictus Gerbrants, die met B.G. zou heb
ben kunnen signeren, was een man van aanzien in Leeuwarden. 
Hij woonde in de Grote Kerkstraat (al in 1553) en maakte van 
1567-'72 deel uit van het stadsbestuur. In 1567 tekende hij, mede 
voor zijn broeder Bernard, tezamen met vele andere vooraan
staande Roomsgezinden, een verzoekschrift aan den stadhouder 
Aremberg. Niet zonder betekenis lijkt een acte van 23 maart 1551, 
waarbij Benedictus Gerbrants zich borg stelde voor Frans van 
Aylva te Bornwerd, de zelfde Frans van Aylva, waarvoor B.G. in 
1565 een zerk signeerde 8. Benedictus was gehuwd met een Anna, 
die in 1578, als weduwe en mede voor haar kinderen, het huis 
in de Grote Kerkstraat verkocht7. Haar man zal reeds enkele jaren 
eerder zijn overleden, want in 1573 werd er een voogd aange
steld „over 't kint van Anna Benedictus"9. 

Benedictus Gerbrants overleed dus in 1572 of '73; de laatst-
bekende, door B.G. gesigneerde steen is die te Dronrijp voor 
Watze van Ockinga10, welke dateert van 1572. Sedert 1547 ver
tonen de werkstukken van B.G. meer architectonische elementen: 
de balusters worden tot vrijstaande zuilen op sokkels en onder
steunen een boog met een aedicula of ander bouwsel. De liefdes
knopen zijn verdwenen, het acanthusloof van de dekkleden krijgt 
een nog vloeiender lijn en vertoont natuurlijker bladvormen. Men 
zou hier kunnen denken aan invloed van de boeken van Pieter 

8 Ligtenberg, aangeh. artikel, p. 165, zerk XV. 
9 Gem. archiefdepôt Leeuwarden, DTB 1, p. 293. De curateur en tuteur was „Joannes 
Ryuerdtz. oppe Jouwre". In dit verband is bet opmerkelijk, dat M. de Haan Hettema 
en A. van Halmael in hun genealogie Van Beyma (Stamboek I, p. 35) aan Gerbrant Jans 
Beyma behalve Sjoert, Jeldert en Pieter ook nog (en ten onrechte) Bernardus, Benedictus 
en Huurt Gerbrants als kinderen toeschrijven. 
10 Grafschriften . . . Menaldumadeel, G 119, afb. 19. 
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„ . . . die erbare frow Swob Hottinghe . . . " (f 1312). 
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Zerk te Franeker, liggend op het koor. 
„Anno Domini 15(12 12 ?) kalendas augusti Cirieus huius ecclesie reetor 

nature deoque coneedens liie sepultus est.'' 
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Zerk te Minnertsga, thans liggend in liet koor. 

„Hyer leit begraven den edelen uncl walgeboren Hobbo Hermanrja heerschap in 
Minnertsgae gestorven int jaer XVc ende XXI op Sint Liucasdach ewangelist , . ." 

Op de banderolle gemerkt: G H H F. 
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Fragment van een zerk te Huizum, liggend in het middenpad. 
„ H y leit begraven den erbaren herscap Hessel Jelger/. Fe\tznia 

sterf anno XVc ende V den VI may . . ."' 
In de bovenrand geinerkt: H G H (t?). 
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Zerk uit de Galiïeërkerk te Leeuwarden, thans in de tuin van de Kanselarij aldaar. 
„Hier leit begraven den erbaren gueden herscip Hette Dekama ende sterf anno 
X\ rc ende XXII den XXsten dach septembri. Anno XVc XLIX den IIII augusti 

sterf die eerbare vrow Reinsk Camstra sijn huisvrow." 
Op een schildje in de zijrand gemerkt: H. 
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- — _ Franeker, opgezet tegen de kerkmuur (no. 8). 
MVe XLII den XVI aprilis sterf die eerbare juffer Hijlck Gorolt var 

Herema dochter.' 
Op de banderolle gemerkt: I B G 1539. 
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Zerk te Hinte, opgezet tegen de kerkmuur. 
„Tnt jaer ons Heren MVc ende XLVII den XXVII dach martü doe sterf 

eerbare jocffer Eijlke Ripperda joeffer toe Farmssum Dam Borsum 
dochter toe Hint." 

In de bovenvand gemerkt: V L. 



1 

i 

i ; 

Zerk te Minnertsga, gefotografeerd na de kerkbrand in 1947, doch sedert verdwenen. 
„Int jaer ons Heren MYc LXI den VIII februari] sterf den erentvesten Hessel van Hermana." 

In de bovenrand gemerkt: Vincent Lucas. 
Foto's: H. de Vries. 
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Coecke van Aelst, die sedert 1539 verschenen en waarvan Hans 
Vredeman de Vries c. 1550 te Kollum kennis nam1 1 . Sedert 1552 
wordt dan de invloed van de Vlaamse renaissance merkbaar in 
vruchtenguirlandes, rolwerk, hermen, hangende doekjes en mas
kers; het randschrift is meestal in romeinse kapitalen. Tenslotte 
worden de vierpassen rond de kwartierwapens vervangen door 
medaillons. Op de zerk te Dronrijp vindt men dat alles bijeen, 
gerangschikt in een fraai perspectief. 

Naast B.G. was er hier een kunstenaar werkzaam, die sedert 
1547 met het monogram V.L. en sedert 1552 met zijn volle naam 
signeerde: Vincent Lucas. Zijn werkstukken vertonen grote over
eenkomst met die van B.G. en men zou kunnen veronderstellen, 
dat beide steenhouwers aanvankelijk een atelier hebben gedeeld. 
Vincents oudst bekende zerk, die te Berlikum voor Tjerck van 

Heerma12 vertoont n.1. in de bovenrand de signatuur 15 V J* 

L 47, terwijl dit zelfde merkje /ft vijf maal werd aangetroffen 

op stenen van B.G. (1535, '36, '37 en twee maal in '41) en wel 
steeds tussen of onder diens monogram 13 . Bovendien zijn de 
meeste zerken (dikwijls op de niet-zichtbare zijkant14) nog voor
zien van een steenhouwersmerk, zodat aangenomen mag worden 
(wat eerst voor 17e eeuwse zerkhouwers kan worden aangetoond), 
dat B.G. en V.L. de „patronen" voor de stenen ontwierpen, en 
dat andere steenhouwers, vermoedelijk hun gezellen, het werk 
uitvoerden. Twee zerken te Franeker, die voor Julius van Botnia 
en voor Hilck Goroltsdr. van Herema 15 , zijn in de bovenrand, 
resp. op een banderolle gemerkt I B 1539 G, waarschijnlijk op te 
lossen als: invenit (of: inventor) Benedictus Gerbrants. 

Mocht de oudste steen van V.L., zojuist genoemd, vrijwel niet 
te onderscheiden zijn van de werken van B.G. uit die periode, 
de twee volgende zerken wijken daarvan aanzienlijk af. Deze 
liggen, of beter uitgedrukt: staan in de kerken van Uttum en 
Hinte in Oost-Friesland en zijn vervaardigd voor Juncker Aeildt 
Vrese († 1542) en Joeffer Eijlke Ripperda († 1547). Zij vertonen 

n Hierop werd ik vriendelijk geattendeerd door den heer J. P. Ballegeer te Kortrijk, die 
speciaal studie van het werk van Vredeman de Vries maakt. 
12 Grafschriften . . . Menaldumadeel, G 21 , afb. 4. 
13 Een dergelijke combinatie van monogram en merk is ook van verschillende andere 
renaissance-steenhouwers bekend; vgl. b.v. C. Schuchhardt, Die Hannoverschen Bild-
hauer der Renaissance, 1909. 
1* Deze merken op de zijkant kunnen ook reeds in de steengroeven als eigendomsmerk 
(i.v.m. gezamenlijke verscheping) zijn aangebracht; vgl. D. Steilen, Norddeutsche Grab-
malkunst, 1938, p." 32 (in zake een met zerken geladen, in de Weser gezonken schip). 
15 Ligtenberg, aangeh. artikel, p. 162 (zerken III en II). 
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onder een architectuur een afbeelding van de overledene (als 
levende, staande figuur), die door „de dood" (een skelet met een 
zandloper) wordt meegetroond, geheel analoog aan het in die 
streken gangbare type zerk, doch superieur van uitvoering. Deze 
opdrachten schijnen V.L. op smaak te hebben gebracht voor 
portretzerken, zoals hij er ten minste tien in Friesland heeft 
afgeleverd (waaronder drie dubbelportretten). De afgebeelden 
staan veelal in nissen, de mannen krijgshaftig, vrijwel steeds in 
volle wapenrusting, de vrouwen wat beschroomd; zij zijn om
geven door een soms wat overdadig aandoende uitstalling van 
symbolen en ornamenten der Vlaamse renaissance. De zuilen 
met bogen ontwikkelen zich tot poorten en vreemdsoortige 
„antieke" bouwsels, steunend op hermen en karyatiden; een ge
lijke ontwikkeling vertonen de wapenstenen, welk type ook in 
zwang blijft. Het loont de moeite, deze werken te vergelijken met 
de ontwerpen voor grafmonumenten en epitafen van de hand 
van Hans Vredeman de Vries, in 1563 te Antwerpen uitgegeven11. 

De laatstbekende zerk, waarop Vincent Lucas' signatuur nog 
volledig leesbaar is, dateert van 1561 (te Franeker, voor Frouck 
van Hottinga, † 1493, tweede vrouw van Tjalling van Botnia). 
Toch zal hij daarna nog geruimen tijd hebben geleefd. Hij (her-) 
trouwde n.1. tussen october 1563 en september 1565, en wel met 
een Fokel Luytiensdr.; in september 1560 leefde zijn eerste vrouw 
Jel nog. Dit alles speelde zich af te Franeker, waar Vincent 8 
februari 1556 het burgerrecht had verworven16. 

In de Leeuwarder archivalia werd dan ook te vergeefs gezocht 
naar sporen van zijn activiteiten. Wel bleek Vincent, lang na zijn 
dood nog genoemd te worden in een vonnis van schepenen17, 
waarbij Tonis Rompckesz., mede agerende voor zijn broer en 
zuster, niet ontvankelijk werd verklaard in zijn eis tegen Adryaen 
Cronenburch in zake zijn aandeel in een huis bij de Eewal. 

Dat huis was eigendom geweest van eisers overgrootouders, 
Lucas Gerbrandts beeldsnijder en Catharina Melisdr., die vier 
kinderen hadden: Anthonis Lucasz, (die vóór zijn ouders overleed, 
doch kinderen en kleinkinderen — w.o. eiser — naliet), Vincent 
Lucasz. (die ook nageslacht had), Catharina Lucasdr. (die, vóór 
haar moeder, kinderloos overleed) en Anna Lucasdr., gehuwd met 
Adryaen Cronenburch. 

W D. J. van der Meer, Vincent Lucasz., Genealogysk Jierboekje VII, 1957, p. 39—41. 
17 Gem. archiefdepôt Leeuwarden, Def. sententieboek 1600- '02, RA 6 9, fol. 83: 31 oct. 
1600. 
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In dit verband dient er tevens melding van te worden gemaakt, 
dat in 1578 een Judith Vincentsdr., met consent van haar man 
Thonis Jansz., voor 140 goudgulden aan Adryaen Cronenburch 
en Anna Lucasdr., echtelieden, overdroeg „alsulcke actie ende 
gerechticheyt als Judith van haer grootvader, vader en broder 
aireede anbeërft is ende noch van haer grootmoeder sal moegen 
anbesterven van de huysinghe ende goederen in de Hoochstraet, 
hebbende de heerestraet ten oosten, zuyden ende westen naest-
gelegen"3. 

Vincent Lucas was toen dus overleden, evenals zijn zoon; er 
kunnen natuurlijk behalve Judith nog ongenoemde kinderen in 
leven zijn geweest. Het betreffende pand zal gelegen hebben 
aan het huidige Gouverneursplein, tussen Kleine Hoogstraat en 
Beijerstraat, en lijkt identiek met dat, genoemd in de sententie 
van 1600, én met dat, door de oude Gerbren beeldesnijder in 
1511 en '34 bewoond. 

De jaarlijkse grondpacht en rente uit Gerbrens huis zijn uit 
het bezit van Pieter Jansz. Auckama in dat van het Sint Anthonij 
gasthuis overgegaan, waardoor zij in de memorialen en rekenin
gen van dat gesticht zijn terug te vinden: 

1558: De wedue van Lucas beeldesnijder voor den grondtpachte van 
den huyse, staende opten hoeck van de Hoochstrate, allwair zij zelve 
inne woont, des jaers II •£ XVI st; de wedue van Lucas beeltsnijder 
uut den huyse, alwair zij selve inne woont, des jaers I & VIII st. 
1561: Van Lucas beeldsniders erffgenamen de somma van twie 
gouden gulden uyt saicke van deesen jaere verschenene grontpacht, 
den gasthuyse toecomende uyt den huyse met sinen toebehoort, 
staende in de Hooghestrate, daer die wedue van den voirn. Lucas 
nu inne woont; van Lucas Gerbrants zoons erffgenamen ontfangen de 
somme van acht ende twintich stuyvers ter cause van een jaer alsnu 
verschenene renthe ende den voirseiden gasthuyse jaerlicx uyt zinen 
huyse, daer hij inne woonde ende hem toebehoort hebbende, compe-
terende. 
1582: Ontfangen uut den grondt ende huyssinghe van Lucas beeld
snijder, nu ter tijt thoebehoerende Anna Aryens Croeneburger, die 
somma van twie gouden gulden; Anna Aryens, die dochter van Trijn 
Lucas als meede erffgenaem, van huyer betaelt 's jaers uut haer 
olders huys staende in de Hoechstraet, van losse rentten die somma 
van XXXIII st.3 

Behalve de hierboven aan Gerbren beeldesnijder toegeschreven 
kinderen Benedictus en Bernardus, heeft deze dus zeker nog een 
zoon Lucas Gerbrants gehad. In 1537 en '38 werd Deuwer Ger
brants genoemd als weduwe van Gerbren; er is daarbij tevens 
sprake van zijn kinderen3. 
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Blijkens het kerkerekeningboek van Bozum werden aldaar reeds 
omstreeks 1518 kleine betalingen gedaan aan Lucas Gerbrenzoen 
byldsnijer; in 1531 en '32 moest hij omslag betalen in Olde-
hoofster én in Hoekster espel te Leeuwarden; in het oudste 
Leeuwarder recesboek (1537/38) komt hij enkele malen voor; in 
1541 werd hij tot weesvoogd benoemd; in 1547 werd de omslag 
in Oldehoofster espel, waarin hij zelf ook bezittingen had („uyt 
zijne goederen 1 g.g., van de huyse 20 st.") door hem geïnd; op 
Sinte Agniete avent 1556 rekende hij nog af met zijn bierleve
rancier3. 

Zijn oudste zoon zal geweest zijn Anthonis Lucas hardhouwer, 
die voor 1551 stierf; hij was omstreeks 1541 gehuwd met Griet, 
dochter van Rompcke schroor, die hertrouwde met Crijn Wyttziez. 
glazemaker. Behalve een dochter Jantzen (gehuwd met Foppe 
Gabbes, secretaris van Ferwerderadeel) was er ook een zoon 
Rompcke Anthonis, die 22 mei 1560, na de dood van zijn moeder, 
ten overstaan van notaris Nicolaes Cleutingh18 en zijn oom Vin
cent Lucas een contract sloot met zijn stiefvader. Rompcke ver
klaarde van Crijn te hebben ontvangen „zekere glaesmaeckers 
gereetschip, bourgoens, frans ende hessens glas, loot, zoe ge
wonden als anders, gebacken pareken, pannen ende compassen, 
tin, speek, kees, stoel, bancken, bed, paltrock, broeck ende dier-
gelijcke percelen van goederen" plus nog enig gereed geld, alles 
tezamen tot een waarde van 6 0 ^ g.g-; rente en aflossing daar
van zouden door Crijn verrekend worden met de nog onder zijn 
beheer zijnde fondsen. 28 maart 1561 compareerde Rompcke Tho-
nisz., nu „woenende op ter Leye", weer voor notaris Cleutingh19, 
om een schuldbekentenis te tekenen van 47 g.g. 25 st. 1 bl. 
wegens door Crijn Wyttziez. geleverd glas en lood. 

Deze Rompcke Thonisz. glazemaker liet drie kinderen na 
(waaruit een familie van glazeniers), doch stierf nog vóór zijn 
kinderloze tante Catharina Lucasdr. 

Anna Lucasdr. was gehuwd met de vermaarde portretschilder 
Adriaen van Cronenburg, die sedert 1567 tevens secretaris van 
de grietenij Tietjerksteradeel was en in 1580, als Roomsgezinde, 
met vrouw en twee kinderen Friesland tijdelijk verliet. Ondanks 
deze afwezigheid heeft Anna in 1582 de pacht en de rente aan 
het Sint Anthonij gasthuis tijdig voldaan. Blijkens een aantekening 
in de Conscriptio exulum overleed de zoon Lucas Ariens Cronen-

is Gem. archiefdepôt Leeuwarden, Protocol notaris Nic. Cleutingh, p. 519/20, no. 269. 
19 Idem, p. 541, no. 285. 
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burg in 1582 te Groningen. Merkwaardig is het wapen, dat in 
deze lijst aan de vrouw van Adriaen, dus aan Anna Lucasdr., is 
toegekend: drie zilveren schildjes (2-1) op een blauw veld, d.w.z. 
het wapen van Sint Lucas, de patroon van de kunst20. 

De (in de toenmalige schilderkunst niet zo gebruikelijke) nis
sen, welke Adriaen van Cronenburg toepaste als achtergrond van 
verschillende portretten, zouden kunnen wijzen op invloed van 
het werk (of de patronenboeken!) van zijn zwager, de steenhou
wer Vincent Lucas. 

Mochten de gestelde hypothesen juist zijn, n.1. dat Gerbren 
beeldesnijder een zoon Benedictus Gerbrants beeldsnijder had, 
en dat deze laatste identiek is met de monogrammist B.G., dan 
worden de opleiding van Vincent Lucas in het atelier van B.G. 
(dan immers zijn oom) en hun verdere samenwerking ook zonder 
meer duidelijk. Definitieve bewijzen van deze familierelatie ont
breken echter nog. 

De bedoeling van dit artikel, dat slechts kon worden geschre
ven dank zij de gegevens en aanwijzingen, welke de heren D. J. 
van der Meer en drs. H. Miedema verstrekten, was dan ook uit
sluitend, de kunsthistorici én de genealogen nog eens te atten
deren op de reeds door p. Ligtenberg aanbevolen studie van 
leven en werken van de 16e eeuwse steenhouwers, die de kunst 
der renaissance in Friesland introduceerden. 

20 Van der Meer en Dolk, aangeh. artikel, p. 30. In de Conscriptio exulum is ook het 
wapen van Jantzen Thonisdr., de vrouw van Foppe Gabbes, afgebeeld: gedeeld: 1. de 
Friese adelaar; 2. drie zilveren schildjes paalsgewijs op een blauw veld. 



SCHILDERS IN FRIESLAND IN DE 16e EEUW 

D. J. VAN DER MEER 

Het was oorspronkelijk onze bedoeling geweest iets te schrijven 
over „Friese schilders in de 16e eeuw", maar bij de uitwerking 
van onze gegevens betreffende enige in onze provincie woon
achtige schilders bleek ons, dat zij vaak niet van Friese afkomst 
waren, zodat we hen heel moeilijk als exponenten kunnen zien 
van een regionale Friese kunst. En dat valt niet te verwonderen, 
want het leven van vele schilders werd meestal niet geleefd 
binnen de enge grenzen van een gewest, maar het had iets weg 
van dat van de bohémien. Deze kunstenaars trokken van de ene 
stad naar de andere, soms van het ene land naar het andere en 
het „Ubi bene, ibi patria" is steeds — vaak onuitgesproken en 
ongewild — het devies geweest van veler leven. 

En wie het trotseerde? Armoe was dan vaak zijn deel. 
Verschillende schrijvers hebben beweerd, dat de sociale toe

standen in Friesland niet van dien aard waren, dat een kunst
schilder er zijn bestaan kon vinden. Zeker, de levensomstandig
heden waren in Holland ongetwijfeld beter, maar de aanwezige 
boedelinventarissen wijzen uit, dat er ook hier wel bestaans
mogelijkheden voor dit metier waren weggelegd. 

We laten daartoe de met name genoemde schilderijen uit 
Leeuwarder inboedels hier volgen: 

In de nalatenschap van Alydt Arents (1550):1 

Een cleijn tavereelken op bort van de gelyckenisse van Maria 
mettet kindeken Jesus ende Josep. 
Een tavereelken op bort van de gedaente van Maria op de halve 
mane. 
Een tavereelken op bort van de gedaente van ons Heeren ge-
croondt hooft ende Maria. 
Een tavereel verguit van de geboorte ons Heeren in een casse. 
Een tavereel op doeck van ons lieve vrouw, Joseph ende Jochie. 
Een tavereel op hout van Sinte Franciscus. 

In de nalatenschap van Vincent Egbertsz. (1551):2 

Een tavereel op doeck van de diluviae van Noe inder Arck. 
Een gelyck tavereel van Paulus bekeringe. 

In de nalatenschap van Oeds Gerckesz. (= Hoptilla) (1553) : 3 

1 Leeuwarden, inventarisatieboek y 1, blz. 1 e.v. 
2 Leeuwarden, inventarisatieboek y 1, blz. 77 e.v. 
3 Leeuwarden, inventarisatieboek y 1, blz. 273 e.v. 
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Een tavereel op doeck van Maria Magdalena ende Marta. 
Noch een tavereel op doeck gedaen van onse lieve vrouwe mette 
zeven ween. 
Noch twee cleijne tavereelkens op hout gedaen. 

In de nalatenschap van Sitthie Doetthie z. (1554):i 

Een tavereel op doeck vant oordeel van Salomon. 
Een cleyn tavereelken onder glas gedaen zijnde, de ged. van de 
geborten ons Heeren. 
Noch twee cleyne tavereelkens, d eene van crusinge ons Heeren 
con., d ander Maria Magdalena. 

In de nalatenschap van Anthonys van Hees (1554):5 

Een oudt tavereel op doeck met wagenschotten lysten, zijnde de 
figueren van dat ons Heeren vant cruijs genomen worde. 
Een tavereel op doeck zijnde de figueren van Paulus bekeringe. 
Een tavereel op doeck van de figueren van ons lieve vrouwe 
ende Sint Anna. 
Noch een tavereel op doeck zijnde de figueren van coninck 
Assuerus ende Hester. 

In de nalatenschap van Gerrit Buwesz. (1559):6 

Een cleyn tavereel vant oerdeel. 
Een tavereel van de sotte ende wyse maichden. 
Een groot tavereel van Holofernes. 
Een tavereel vant belech van Oude Clooster. 

Uit deze schilderijenoogst uit het eerste inventarisatieboek van 
Leeuwarden kunnen we de conclusie trekken, dat niet alleen bij 
de adel, maar ook bij de gegoede middenstand schilderijen aan
wezig waren. 

Wanneer we daarbij nog in aanmerking nemen, dat er in de 
16e eeuw in ons gewest zo'n 200 adellijke behuizingen waren, 
dan valt licht te begrijpen, dat er genoeg mogelijkheden waren 
voor een schildersbestaan. 

En niet alleen de edellui en de gegoede burgers gaven de 
schilders opdrachten, doch ook de talloze kerken hadden vóór 
1580 de kunstvaardige hand van een kunstenaar meermalen nodig. 
Het oudste kerkvoogdijrekeningboek van Bozum getuigt hiervan.7 

Ook kunstenaars uit andere gewesten zullen hier opdrachten 
hebben gekregen. Als dit zonder moeilijkheden verliep, horen we 

* Leeuwarden, inventarisatieboek y 1, blz. 382 e.v. 
5 Leeuwarden, inventarisatieboek y 1 blz. 454 e.v. 
6 Leeuwarden, inventarisatieboek y 2, blz. 47 e.v. 
7 Oudfriescbe Oorkonden, uitg. door P. Sipma, dl. III, blz. 84 e.v. 



216 

daar natuurlijk niet van. Maar als er geschillen rezen, werd zulks 
geboekstaafd. Zo procedeerde in 1560 voor het Hof van Friesland 
Claes de Raet (klerk van de rentmeester-generaal Boudewijn 
Gerrytsz. van Loo), als volmacht van „mr. Maerten van Emskerck, 
schilder ende porter der stede van Haerlem", eiser, tegen de 
heren kerkvoogden van Nijland bij Bolsward, gedaagden.8 

Het Hof veroordeelde de kerkvoogden om de schilder „te 
betaelen die somme van acht ende veertich carolus guldens met 
alle schaden ende interessen by den impetrant gehadt ende 
geleden ende noch hebben ende lyden zal moeten, totter volder 
betalinge toe, mitsgaders in de costen tot tauxatie van den Hove". 

Processen over schilderijen hebben we niet gevonden. Alleen 
wordt Johannes Renicxz. in 1551 veroordeeld door het stads
gerecht van Leeuwarden om „zijn tavereel van de bekeringe van 
Sinte Pauwels" te leveren aan Cunera, echtgenote van mr. Mat-
thijs (Jansz., schoolmeister te Leeuwarden).9 

Het is natuurlijk moeilijk onder de verschillende „malers" de 
kunstschilders van de gewone ververs te onderscheiden; maar 
wellicht werd het beroep ook wel in combinatie uitgeoefend. We 
zien dit eveneens bij de glazenmakers — die zowel gewoon 
vensterglas als beschilderd of beschreven glas leverden — en bij 
de steenhouwers, die zowel eenvoudige steenblokken als fraai 
bewerkte grafstenen verkochten. 

Vóór 16OO worden al verschillende schilders met name genoemd. 

Reyner maler. 

De eerste schilder, die we in Friesland vermeld vonden, was 
de Leeuwarder schilder Reyner maler. Hij bewoonde in 1511 een 
eigen huis in het Oldehoofster espel op grond van mr. Sybrand 
(d.i. mr. Sybrand Sybethsz. Auckama). 

Reyner maler werkte o.m. in de kerk te Bozum, acht keer 
wordt hij in het oudste kerkvoogdijrekeningboek van Bozum 
genoemd.10 Slechts éénmaal evenwel wordt zijn werk nader 
gespecificeerd. In een niet nader aangegeven jaar beurde hij 
2 fl. „fan sinte Margareta byld". 

Hij was zeker een man van aanzien en goede vakkennis, want 
het Hof van Friesland droeg hem in 1528 op om met Gerbrant 

8 Hof van Friesland, YY 6, blz. 57. 
9 Leeuwarden, recesboek f 2, blz. 222. 
10 Oudfriesche Oorkonden, bewerkt en uitgegeven door P. Sipma, deel III, blz. 84 e.v. 
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beldesnijder naar Sint Annaparochie te reizen en „aldaer t werck 
daer questie om is te visiteren ende beschouwen", om vervolgens 
het genoemde Hof rapport van hun bevindingen uit te brengen.1 x 

In hoeverre hij leerlingen heeft gehad, is ons niet bekend, maar 
het is frappant, dat een dochter van hem, Barbara Reynner 
malers dochter genaamd, weduwe van Comelis N., trouwde met 
Lucas Cornelisz. Bosch, schilder te Sneek. Barbara en haar 
kinderen Jan, Pieter, Cornelis, Tryn en Neel bij genoemde Cor-
nelis, worden vermeld in een proces betreffende een huis te 
Leeuwarden in de Hoogstraat.12 Het betreft hier denkelijk de 
woning, waarin Reyner maler had gewoond. 

Barbara overleed vóór 1563, want in dat jaar komt Lucas Bosch 
voor met als echtgenote Jees (Jesel) Cornelisdr. De echtelieden 
woonden toen te Sneek in de Noerdhorne (mededeling van de 
heer S. van der Meer te Leeuwarden). 

Frans Gerbrandtsz. 

In een fragment van een belastingcohier betreffende Leeu
warden wordt in 1547 in het Oldehoofster espel genoemd: Frans 
Gerbrants maler. Hij betaalde uit zijn goederen 2 st. en van 
huur nog 4 st. In 1551 wordt hij vermeld als Frans maler te 
Leeuwarden.13 Verder hebben we geen bijzonderheden over 
hem kunnen vinden. Misschien is hij dezelfde als mr. Frans Ger
brandtsz., in 1537 voogd over de kinderen van Frans Hemmesz.14 

Staes Tyelmansz. 

Van deze schilder weten we althans, vanwaar hij afkomstig is. 
Het eerste burgerboek van Leeuwarden deelt over hem mede: 
„Staes Tyelman zoen, schilder, geboren in sticht van Coelen, is 
voer een gouden gulden als burger aengenomen ende heeft den 
eedt daer toe staende behoorlycken gedaen." 

In 1559 was hij in conflict met Ariaen Hermansz. en Cent 
(Vincent) Oedtsz., omdat de schilder twee koegangen land buiten 
de stad had gehuurd van heer Stephen, pastoor in de kerk van 
Oldehove.15 Hij was in of vóór 1572 overleden, want Rixst 

11 Hof van Friesland, WW 1, blz. 99 
12 Leeuwarden, def. sententieboek o 1 (28 juli 1556). 
13 Leeuwarden, recesboek f 2, blz. 13. 
1* Leeuwarden, recesboek f 1, blz. 136. 
15 Leeuwarden, def. sententieboek o 3. 
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Claesdr wordt dan als zijn weduwe vermeld.16 De namen Staes 
en Tyelman waren dermate zeldzaam in ons gewest, dat we 
gevoeglijk kunnen aannemen, dat Tyelman Staesz., bode van 
Gedeputeerde Staten (1579), en Claes Staesz., leverancier van 
„stoiferie en andere schüderie" aan de kerk van Oldehove (1577), 
zonen van deze schilder zijn geweest. 

Lolle maler. 

Lolle maler was in of vóór 1550 overleden, want zijn weduwe 
was toen naastligster van een huis in de Grote Kerkstraat te 
Leeuwarden.18 Elders wordt ze Griet genoemd.19 

Jan Gerritsz., maler 

Het eerste Leeuwarder burgerboek vermeldt, dat „Jan Gerrytsz., 
maler, geboren binnen Leeuwarden" voor 2 fl. als burger werd 
aangenomen. Hoewel niet wordt aangegeven in welk jaar dit 
plaats vond, zal dit burgerschap wel ongeveer 1540 zijn ver
worven. Misschien is hij identiek met Jan maler, die met Stijn, 
zijn vrouw, in 1538 wordt genoemd.20 

Jan Berendsz., maler 

De naam van deze schilder hebben we slechts éénmaal gevon
den. Hij ondertekende in 1561 het testament van Balthasar van 
Warkutsch, maarschalk op het blokhuis te Leeuwarden.21 

Reyer Gerbrandtsz., schilder 

Het eerste Leeuwarder Burgerboek vermeldt voorts de vol
gende aantekening: „Reyer Gerbrantsz., schilder, geboren te 
Amstelredamme, is voer anderhalve goudgulden als burger aen-
genomen ende heeft den eedt daertoe staende behoorlycken 
gedaen." Dit zal ongeveer in 1540 hebben plaatsgevonden, maar 
ook hier ontbreekt iedere tijdsaanduiding. 
1 6 Leeuwarden, groot consentboek ee 1, folio 27. 
17 Hof van Friesland, YY 12, blz. 56. 
1 8 Leeuwarden, klein consentboek dd 1, blz. 69. 
19 Leeuwarden, recesboek f 1, blz. 75. 
20 Leeuwarden, recesboek f 1, blz. 392. 
2 1 Oorkonden der geschiedenis van het Sint Anthonij-Gasthuis te Leeuwarden (uitgegeven 
in 1876), deel I, blz. 452. 
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Verder hebben we niets over deze schilder kunnen vinden. 
Toch moet hij een bekend man zijn geweest, want Carel van 
Mander deelt mede, dat Hans Vredeman de Vries „ter kunste 
besteld (werd) bij een' Amsterdammer Schilder, met name Reyer 
Gerritsz." om bij hem tot glasschilder te worden opgeleid.22 

Wulcke Berntsz., maler 

Deze schilder was vóór of in 1546 overleden. Zijn weduwe 
wordt dan vermeld.23 

Adriaen van Cronenburgh. 

De Encyclopedie van Friesland deelt op blz. 243 mede, dat 
het geslacht Van Cronenburgh, waartoe deze schilder behoorde, 
een „bastaardtak der Heren van Cronenburgh" was, „die zelf uit 
een bastaard van Willem III van Holland stamden". 

In het voetspoor van mr. Jacob van Cronenburgh, medicus te 
Harlingen en een neef van deze schilder, kwam mr. Adriaen 
naar Friesland en was hij werkzaam als secretaris van Tietjerk-
steradeel. Hij woonde te Bergum. 

Dr. A. Wassenbergh vermeldt in zijn dissertatie,24 dat het 
vroegste schilderij van Van Cronenburgh uit 1547 dateert en dat 
hij voor het eerst als secretaris wordt genoemd in 1567. Wij 
vonden hem in deze functie voor het eerst vermeld in 1565 bij 
de verkoping van een boerderij te Suameer.25 

In het volgende jaar was hij in een proces gewikkeld met jr. 
Claes Clant; over de aard van het geschil worden we evenwel 
niet verder ingelicht.26 

Voorts vonden we zijn naam nog genoemd in 1577 en 1579.27 

In laatstgenoemd jaar ondertekende hij een acte voor Aucke 
Heempckesz. te Oostermeer met: A. Cronenburch.28 

Dr. Wassenbergh vermeldt, dat mr. Adriaen Cronenburgh met 
twee zonen (Lucas en Nicolaes) en een niet met name genoemde 

22 K. van Mander, Het leven der doorluchtige Nederlandsche en eenige Hoogduitsche 
schilders, nu vollediger gemaakt door Jacobus de Jongh (1764), blz. 5. 
23 Hof van Friesland, YY 3 (20 januari 1546). 
24 A. Wassenbergh, L'art du portrait en Frise au seizième siècle (1934), blz. 55 e.v. 
25 Hof van Friesland, III 3, blz. 749 e.v. 
26 Hof van Friesland YY 7, blz. 229. 
2 7 Leeuwarden, inventarisatieboek y 7, blz. 504 en y 8, blz. 527. 
28 Leeuwarden, aestimatieboek z 1 (ongepagineerd). 
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dochter (gehuwd met Feddrick Fyngie) in 1580 naar Groningen 
vluchtte, waar Lucas in 1582 overleed. 

Een ogenblik komt bij dr. Wassenbergh de veronderstelling 
naar voren, dat op een ongedateerd en ongesigneerd paneel te 
Oslo de beeltenis voorkomt van deze schilder, afgebeeld in het 
zesde jaar van zijn ballingschap en 60 jaren oud.29 Als deze 
veronderstelling juist is, moet het schilderij in 1586 zijn ver
vaardigd. De schilder zou dan omstreeks 1526 zijn geboren, wat 
niet strijdt met de thans bekende gegevens. Voorts weten we uit 
een proces uit 1604, dat hij in dat jaar een hoge leeftijd had 
bereikt, zodat zijn dochter voor hem moest procederen, aangezien 
de schilder zelf impotent was.3 0 

Van Cronenburgh heeft ruim 10 jaren in ballingschap geleefd. 
Vermoedelijk noodzaakten financiële moeilijkheden hem om het 
oude vaderland weer op te zoeken en daar aan te kloppen om 
geldelijke steun. De Friese Staten, die overigens behoeftige 
dienaren des lands niet van ellende lieten omkomen, maar velen 
een pensie schonken om in de grootste nood te voorzien, ver
trouwden Van Cronenburgh klaarblijkelijk niet en ontboden hem 
op de 16e februari 1592 in de vergadering van Gedeputeerden 
ten einde waarborgen van hem te verkrijgen over zijn houding 
tegenover het nieuwe bewind. De acte hiervan opgemaakt laten 
we hier in zijn geheel volgen:31 

Op huyden den XVIen february 1592 is mr. Adryaen 
Croenenburch voor de Heeren Gedeputeerde, als daertoe in 
de vergaderinge der Heeren Gedeputeerde Staten van Fries-
landt gecommitteert, erschenen, ende heeft beloeft ende 
gesworen, gelyck hy doet by deesen, hem te sullen draegen 
als een guedt, getrouw ende gehoersaem ingeseten van deese 
landen; is toestaende, die overicheyt van deesen lantschappe 
by den Staten der seluer ingestelt ofte die naemaels by de 
selve gestelt sullen worden int generael ende particulier alle 
gehoorsaemheyt te bewysen, 
bekennende het tegenwoerdige oirloch tegens den Coeninck 
van Hispangien aengenoemen voor oprecht Christelyck ende 
Godtlick, 
beloevende daeromme den voornoemden Coenicnk met alle 

29 vgl. noot 24, blz. 58. 
30 Hof van Friesland, WW 4, blz. 486. 
31 Statenarchief, Gf 4, deel 1, blz. 431 . 
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syn aenhanck in allen yver ende neersticheyt tot bescher-
minge der waere gereformeerde religie ende vryheyt der 
geünieerde provinciën int generael ende onses Vaderlandts 
int particulier nae syn vermoegen te willen wederstaen ende 
die gemeene saecke helpen vorderen, sonder metten vyandt 
voerschreven eenige heymelicke correspondentie ofte ver-
standt te hebben ofte holden, tzy met brieven ofte mondt-
bootschappen. 

T oirconde der waerheyt heeft die voornoemde Croenen-
burch deese met syn hand befesticht op date als boven. 

A.aaa. v. Croneburch 

Met Van Cronenburgh hadden ook diens beide zoons (Lucas 
en Nicolaes) en dochter (Maycke) de wijk naar elders genomen. 
Lucas wordt in de Conscriptio Exulum genoemd, Nicolaes niet 
en Maycke evenmin. Wel haar man, Feddrick van Fyngie (uit 
een bekend Achlumer geslacht). De toevoeging „de suager van 
de secretarius voirs." moet worden opgevat als: de schoonzoon 
van de secretaris. Deze betekenis van het woord zwager was in 
de 16e eeuw vrij algemeen. 

Lucas Adriaensz. van Cronenburgh overleed te Groningen in 
ballingschap. Nicolaes verbleef ondermeer in het graafschap 
Bentheim. Ook hij wilde graag naar het oude vaderland terug 
en was vermoedelijk in vijandelijke dienst geweest. Hij durfde 
zich althans niet openlijk in Friesland vertonen en zodoende 
moest zijn vader een verblijfsvergunning voor hem aanvragen en 
borg voor hem staan.32 De acte daarvan opgemaakt, luidt als 
volgt: 

Op huyden, den Villen marty XVc twee ende tnegentich is 
int collegio der Gedeputeerde Staten van Vrieslandt gecom-
pareert Adriaen van Cronenburch, vader enen Niclaes van 
Cronenburch eertyts by de vyandt ende nu hem althans 
binnen Nieuwenhuijs int Graeffschap van Benthem onthol-
dende, ende heeft verclaert hem borge gestelt te hebben, 
gelyck hy doet mitsdesen voor den selven synen soene: 
alsdat d' selve pasport geaccordeert synde om van Nieuwen
huijs voorschreven alhier in Vrieslandt weder te moegen 
coemen ende woenen, 

32 Statenarchief, Gf 4, deel 1, blz. 433. 
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tot ghen dagen niet weder van dese syde nae den vijandt 
zall overloopen, doch soe sulcx mochte gebeuren, is hy, 
Adriaen van Cronenburch, te vreden voor synen soene in te 
staen ter somme van drie hondert carolus guldens ende 
d' selve in dier gevalle aen den Lantschappe te verbeuren, 
tot dien fijne syn persoen ende goederen den reale Lant-
schaps executie submitterende, die men gewoontlyck is int 
innen van Lantschaps penningen te gebruijcken. 
Oircondt der waerheyt heeft den voornoemden Adriaen van 
Cronenburch desen met syn hand bevesticht. Datum als 
boven. 

A.aaa. v. Croneburch 

Na de terugkeer in Friesland gingen mr. Adriaen en de zijnen 
weer te Bergum wonen. 

De secretaris-schilder woonde er althans in 1602, toen hij met 
zijn dochter Maycke twee huizen te Leeuwarden van de hand 
deed. Het ene, gelegen aan het Gouverneursplein (hoek Beier
straat) werd gekocht door mr. Jan van Loon, procureur-postulant, 
en diens echtgenote Maycke van Hasselbach.33 Het andere pand, 
in de Kleine Hoogstraat gelegen en grenzende aan het eerste, 
werd gekocht door de glaasmaker Sytze Laurensz.34 

Twee jaren eerder had mr. Adriaen van Cronenburch over 
genoemde huizen geprocedeerd met zijn achterneef Thonis 
Romckesz., die tevergeefs aanspraak maakte als achterkleinzoon 
van Lucas Gerbrantsz., beeldtsnyder, en Catharina Melisdr., 
echtelieden te Leeuwarden, de schoonouders van mr. Adriaen 
(vgl. Bijlage I en VI en de bijdrage in dit deel van de hand 
van de heer W. Dolk). 

Enkele malen vonden we de naam van mr. Adriaen van 
Cronenburch nog genoemd. 

In 1600 procedeerde hij namens zijn dochter Maycke voor de 
erfgenamen van Jancke Douwes en voor de erfgenamen van 
Sas Fyngie.35 

In 1601 ontving „mr. Adriaen Croonenburch tot Bergum" 
d' somma van XXIX £. voor sijne pretensen" van Gedeputeerde 
Staten.36 Van hen ontving hij ook in 1604 twee maal een som 

3 3 Leeuwarden, Groot Consentboek ee 4, folio 128 verso. 
3 4 Leeuwarden, Groot Consentboek ee 4, folio 121. 
85 Hof van Friesland, YY 19, blz. 72. 
38 Statenarchief, Gf 50, deel 4, folio 54. 
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geld.37 Vermoedelijk hebben de Staten hem een soort pensioen 
toegekend om in zijn levensonderhoud te voorzien. Zijn gezond
heidstoestand schijnt achteruit te zijn gegaan, want in 1603 
ageerde mr. Lambert Jansz., chirurgijn te Bergum, voor mr. 
Adriaen van Cronenburch en „mede als opsiender van sijn per
soon ende administrator van sijn goederen" in een proces tegen 
Doecke Vries.38 

Ook Maycke van Cronenburch, de echtgenote van Feddrick 
Finia, wordt in 1603 vermeld. Zij procedeerde toen met Cornelis 
Middendorp.39 

Van de nakomelingen van de schilder is weinig bekend. Lucas 
is wellicht zonder kinderen overleden. Claes (Nicolaes) van 
Cronenburch wordt in 1587 vermeld als: „Claes Cronenburgh 
bergensis amator patriae".40 Na zijn terugkeer uit Duitsland 
vestigde hij zich in Leeuwarden, waar hij en zijn vrouw, Elsien 
Hellems, in december 1604 worden vermeld in een proces betref
fende de erfenis van Anna Lucasdr., Claes' moeder. Zijn vader 
kan dan niet procederen, aangezien hij „impotent" is.4 1 

Van Maycke Adriaensdr. Cronenburch en Feddrick van Finia 
is een dochter Tryncke bekend. Ze wordt in 1602 vermeld als: 
„Maycke Cronenburchs dochter toe Bergum Tryncke genaempt".42 

Ze trouwde met Thomas Radford, in 1614 herbergier te Leeu
warden.43 

Tijdens de restauratie van de Bergumer kerk zagen we er op 
het kerkhof een uit de kerk afkomstige hoofdsteen met het 
opschrift: „Hier leggen begrauen 3 kijnderen van Thomas Rad-
forde en Cathrijna Fynia." Hun zoon Adriaen was eerst klerk van 
Tietjerksteradeels secretaris Abelus Abbema en hij werd nader
hand schoolmeester te Bergum. Hij huwde met Aeltie Martensdr. 
en ondertekende in 1626 een acte met: A. Radfoord alias Cronen
burgh. In december 1630 noemde hij zich: Adrianus Cronenburgh 
Radfoort. Volgens Sannes leefde hij nog in 1648.44 

Adriaan van der Linde. 

Dr. Wassenbergh onderscheidt in zijn dissertatie over de portret-

37 Statenarchief, Gf 50, deel 5. 
38 Hof van Friesland, WW 4, blz. 486. 
39 Hof van Friesland, WW 4, blz. 108. 
4° Leeuwarden, inventarisatieboek y 9, blz. 21 . 
«• Hof van Friesland, WW 5. 
4 2 Leeuwarden, inventarisatieboek y 15, blz. 190. 
43 Tietjerksteradeel, C 1, blz. 82. 
44 H. Sannes: Schoolmeesters in Tietjerksteradeel (Bergumer Courant, 1949 en 1950). 
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kunst in Friesland enkele perioden en hij laat één van die 
perioden in 1590 beginnen. De moeilijkste jaren in de strijd tegen 
Spanje zijn voorbij, want geheel Friesland is vrij van Spaanse 
troepen en de meeste uitgeweken edelen (ook de Rooms katho
lieke) keren naar hun states terug. 

Hun terugkeer en de komst van een stadhouder in Leeuwarden 
scheppen een milieu, dat kunstschilders kan aantrekken. En dat 
gebeurt ook, want Adriaen van der Linde (uit Brugge) en 
Adriaen Ruts (uit Bremen) vestigen zich metterwoon in Leeu
warden. 

Het leven van de eerst genoemde kunstenaar, Adriaen van der 
Linde, is in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Eekhoff 
vermeldt hem in zijn „Historisch overzigt" op blz. 283 in een 
voetnoot en voegt er dadelijk bij, dat noch Immerzeel noch 
Kramm hem vermelden.45 Ook H. L. Straat vermeldt hem niet 
in „Mededelingen over schilders enz. in Friesland in de 17de 
eeuw".46 

En wellicht hadden ook wij deze schilder niet opgemerkt, als 
niet in enkele stukken in het Leeuwarder stadsarchief sprake was 
geweest van een „mr. Adriaen schilder de jonge". De toenaam 
„de jonge" impliceert, dat er ook een „mr. Adriaen schilder de 
oude" geweest moet zijn. Wel leefde ± 16OO te Bergum mr. 
Adriaen van Cronenburch — inderdaad een mr. Adriaen schilder 
de oude —, maar het bevreemdde ons, dat hij debet zou zijn aan 
de benaming mr. Adriaen schilder de jonge. 

Hoe dan ook, onze opmerkzaamheid was gewekt en bij nauw
keurige vergelijking van het door ons gevonden materiaal werd 
het al spoedig duidelijk, dat er rond 16OO te Leeuwarden twee 
schilders hadden gewerkt, die beiden mr. Adriaen heetten. 

Wanneer en waarom mr. Adriaen van der Linde zich te Leeu
warden vestigde, zal wel een open vraag blijven. Wellicht was 
het verblijf maar voor een korte tijd gedacht, want de schilder 
deed geen pogingen om het burgerschap te verwerven en even
min kocht hij er een huis. Hij huurde een nieuwgebouwd huis 
aan de Turfmarkt. De weduwe van Jan Freersxz. kocht in 1598 
een derde deel van dit huis (bewoond door mr. Aryen schilder) 
van Jan Rienx.47 Genoemde Jan Rienx kocht op zijn beurt in 
1598 een derde deel van een huis „bij Francisci pijpe", strekkende 

4 5 W. Eekhoff, De Stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden (1875), blz. 283. 
i« De Vrije Fries, deel XXVIII (1925), blz. 77 e.v. 
*? Leeeuwarden, Groot Gonsentboek ee 3, fo\io 143 verso (consent 31 roei 1598). 
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„van voren van de strate tot achter aen de nije huysinge aldaer 
bij mr. Adrijaen de schilder nu ter tyt bewoont wordende".48 

Misschien is de schilder kort daarna verhuisd, want in 1600 
huurde hij een huis van Johannes van Loo. In diens nalatenschap, 
opgemaakt 31 maart 16OO, wordt een huis genoemd „met t' hoff 
in den lynden, daer mr. Adrijaen d schilder in woent".49 Een 
nadere plaatsaanduiding ontbreekt evenwel; ook is geen huis te 
Leeuwarden bekend met als gevelsteen of uithangbord een linde. 
Het is natuurlijk mogelijk, dat de schilder een uithangbord had, 
waarop een linde was geschilderd. 

Waarom de schilder zich Van der Linde noemde is ons even
min gebleken. We hebben in dit verband het afgehakte wapen 
op de grafzerk van hem in Bolsward's Martinikerk aan een onder
zoek onderworpen. Het niet afgehakte helmteken vertoont een 
gewende griffioen. Het wapen zelf is met zorg af- en uitgehakt 
en doet bij bestudering al spoedig vermoeden, dat het uit 9 regel
matig geplaatste wapenfiguren bestaat. Met de wetenschap ge
wapend, dat de figuur van het helmteken vaak een belangrijk 
element uit het wapen zelf vertegenwoordigt, hebben we de negen 
zwaar beschadigde elementen uit het wapen minitieus bestudeerd 
en zijn we tot de conclusie gekomen, dat het wapen negen 
gewende griffioenen heeft gehad. Een dergelijk wapen Van der 
Linde is evenwel niet bij Rietstap bekend. 

Het wapen van Janneke Farnese, de echtgenote van de schilder, 
is eveneens zeer zwaar verminkt. We menen sporen van een lelie 
en een balk in het wapen gezien te hebben en dan zou de 
mogelijkheid bestaan, dat ze een (onechte?) dochter was uit het 
bekende Italiaanse geslacht Farnese. 

Haar oudste dochter huwde in 1598 en kan dus ± 1578 zijn 
geboren. Janneke Farnese zelf kan dan _fc 1560 zijn geboren. Ze 
kan dan niet een dochter zijn geweest van Alessandro Farnese, 
in ons land meer bekend als „de hertog van Parma". Deze was 
in 1545 geboren. 

Aangezien het onderzoek in deze richting geen resultaten meer 
afwierp, zetten we het onderzoek te Leeuwarden verder voort. 

In de nalatenschap van Aryen Lenardtsz. te Leeuwarden (1602) 
wordt medegedeeld, dat deze ,,d' kasse" verhuurde aan „mr. 
Adryaen van den Lynden, schilder".50 Wellicht moeten we hier 

48 Leeuwarden, Groot Consentboek ee 3 (consent 30 juni 1598). 
4 9 Leeuwarden, inventarisatieboek y 12, blz. 161. 
50 Leeuwarden, inventarisatieboek y 13, blz. 212. 
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aan een plantenkas denken. Ook de schilder Adriaen Ruts had 
een tuin, waar hij kruiden en bloemen kweekte nodig voor z'n 
beroep. 

Waarom deze schilder — volgens zijn grafzerk te Bolsward uit 
Brugge afkomstig — naar het noorden trok, is ons niet duidelijk 
geworden. Geloofsvervolgingen kunnen het geweest zijn, maar of 
de schilder Rooms-Katholiek of Protestant was, is ons niet met 
zekerheid gebleken. Hij en zijn vrouw komen niet voor op de 
lidmatenlijsten van de Hervormde gemeenten te Leeuwarden en 
Bolsward. Hun dochters en schoonzoons waren wel lidmaten der 
Hervormde kerk te Bolsward. Catelijnje Jan boeckenbynders wijf 
werd 15 dec. 1610 aangenomen (acht jaren na haar huwelijk) en 
Elisabets mr. Michiels wijf in het voorjaar van 1614. 

De schilder zelf en diens echtgenote waren wellicht Rooms-
Katholiek. De aanwezigheid van twee zilveren kruisen, door 
Janneke Farnese met zorg aan haar nakomelingen gelegateerd, 
versterkt ons in deze mening. Opmerkelijk is tevens het voor
komen der evangelisten op de hoeken der grafzerk; twee van hen 
dragen boven hun hoofd een nimbus. Deze zerk is gehouwen 
door H. S.: Hans Schuneman, beeldhouwer te Bolsward. 

Van der Linde had zich vóór 1595 te Leeuwarden gevestigd. 
In dat jaar werd hij n.1. voor het stadsgerecht gedaagd in ver
band met het laten vervaardigen van panelen en lijsten.51 Op 
aandringen van „de olderman ende de bisitters van het kist-
makersgilde" werd hem bevolen voortaan zijn panelen bij Leeu
warder kistmakers te laten maken. Drie panelen mocht hij in 
voorraad hebben voor het geval, dat een vreemdeling zich aan
diende om geschilderd te worden. Wat de prijzen betreft, beloof
den de Leeuwarder kistmakers, dat zij geen hogere prijzen zouden 
berekenen dan hun collega's in Holland of elders (de vrachtprijzen 
e.d. ingecalculeerd). Konden de kistmakers de panelen en lijsten 
niet tegen de elders geldende prijzen leveren, dan stond het de 
schilder vrij om zijn benodigdheden van waar ook te betrekken. 

Dat de in deze acte genoemde mr. Adriaen niet zijn tijd- en 
stadgenoot mr. Adriaen Ruts was, blijkt uit een marginale aan
tekening van 9 januari 1599, waarbij „mr. Adriaen van der Linde" 
en „die policimeesters vant kistemaeckers gilde" de acte van 1595 
nader preciseren. De schilder moet dan alleen de „groete pen-
nelen" (groter dan 2x/2 voet) te Leeuwarden laten maken. De 

51 Leeuwarden, recesboek f 5 (17 iuni 1595). 
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„middelbare ende minste pennelen, allen die nijet groter sijn dan 
derdehalff voeten" mag hij „elders vrij" laten vervaardigen (vgl. 
Bijlage II). 

Hoewel we verder iedere nadere precisering van zijn schilder
kunst missen, kunnen evenwel uit deze acte enkele conclusies 
worden getrokken. 
a. Van der Linde was onder meer portretschilder. 
b. Hij had in die functie naam, want vreemdelingen poseerden 

voor hem en voor hen moest hij steeds enkele panelen in 
voorraad hebben. 

c. Hij had zakelijke relaties in Holland, waar hij wellicht enige 
tijd had gewerkt. 

d. Hij stond in Holland financieel goed bekend, want hij kon 
er zijn panelen en lijsten bestellen. 

Of Van der Linde verder nog relaties onderhield met Aryen 
Lenardtsz., van wie hij de kasse huurde, is ons niet gebleken. 
Wel vonden we, dat deze „cramer" (die gehuwd was met Mar-
garetha Jacobsdr. Oedtsma) een broer had te Brussel: Willem 
Lenardtsz. En ook de zoon van laatstgenoemde, Hans Willemsz., 
woonde daar. Verder is opmerkelijk, dat onder de boedelpapieren 
van Aryen Lenardtsz. een testament was van Aeltyen Francken 
van Heemskerck. 

Slechts éénmaal vonden we verder de naam van mr. Adriaen 
van der Linde genoemd. In 1601 is „mr. Adryaen van der Lynde 
schilder" 18 goudguldens verschuldigd aan de erfgenamen van 
Jasper Pytersz. te Leeuwarden.52 

In 1605 staan we voor een tweede raadselachtige stap van de 
schilder: hij verlaat Leeuwarden en vestigt zich te Bolsward. Jan 
Lambrinck (later boekdrukker te Franeker voor de Friese Staten 
en getrouwd met Cathelina Willemsdr. Bordeen, een stiefdochter 
van de schilder) kocht voor mr. Adriaen een huis op de Kleine 
Dijlakker van de erfgenamen van Jacob Minnesz.53 Een aan
tekening, gemaakt bij de decretale verkoping van dit huis, ver
meldt: „Den 13 february ao. 1605 heeft mr. Adriaen van der 
Linde door Jan Lambrinckes gepresentert 763 goudguldens ende 
daermede in de huyse vs. geruert." 

In de vier jaren, dat de schilder te Bolsward heeft geleefd, 
onthield hij zich van iedere activiteit naar buiten. Zijn naam zijn 
we verder in de archivalia van Bolsward niet tegengekomen. 

5 2 Leeuwarden, aestimatieboek z 5, folio 21 . 
"3 Bolsward, V 2 (ongepagineerd). Lam(b)rink ging in 1617 naar Franeker (1622). 
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Misschien was hij ziekelijk en oud en stond de komst naar Bols-
ward in verband met een mogelijke verpleging bij zijn stief
dochter. We kunnen slechts gissen. Alleen was de verstandhou
ding tussen de weduwe en Jan Lambrinck zeer slecht, tenminste 
in 1622 toen zij testeerde. 

Mr. Adriaen werd in de Martinikerk te Bolsward begraven en 
zijn graf werd gedekt door een zerk, welke sterk afwijkt van 
de andere zerken. Het grafschrift luidt: „A° 1609 en 28 aprilis 
is ghervst mr. Adriaen van der Linde, schilder van Brvgghe 
hier begraven." De overlijdensdatum van zijn weduwe, Janneke 
Farnese, werd nimmer aangebracht. De tekst van haar grafschrift 
(„A° 16— den — is ghervst Janneke Farnese huysvrovwe van 
A. van der Linde.") is kennelijk tegelijk met dat van haar man 
aangebracht. 

Janneke Farnese (in het testament „Vernees" genoemd) testeerde 
de 23ste Juni 1622. Het testament werd naderhand door haar 
kleinzoon, Johannes van der Malen, med. dr. te Dokkum, voor 
het Hof van Friesland geregistreerd.54 

Uit dit testament blijkt, dat er uit het huwelijk van Janneke 
met mr. Adriaen van der Linde geen kinderen waren, of, zo zij 
er al geweest waren, dat zij niet meer in leven waren. De twee 
dochters, aan wie zij al haar roerende en onroerende goederen 
naliet, waren geboren uit haar eerste huwelijk met Willem 
Bordeen (of: Bordeyn). Het waren Elisabeth en Cathelina Bordeen. 

Elisabeth ging op 27 febr. 1598 te Leeuwarden in ondertrouw 
met Hans Hansz. de Clecq, kunstschilder van beroep; na diens 
dood hertrouwde zij op 6 okt. 1613 te Leeuwarden met Michiel 
van der Male, „schooldiener binnen Boolsweert". 

De uit het eerste huwelijk geboren kinderen zijn vermoedelijk 
jong gestorven. Ze worden in het testament van Janneke Farnese 
niet genoemd (vgl. Bijlage VII). 

Elisabeth werd toegewezen: 
„het huis „op de kelder", „een silveren kruijs het grootste 

ongefeerlyck 22 loodt, vier silveren lepelen, twee silveren cijperse 
kannen met silveren lidden, een silveren brandewijns kroeske, het 
beveth, die glaeskas, mijn bloedsteen ofte spinel sijnde een gouden 
rinck, een armozijnen mantelke met fluwijnen gefuedert, mijn 
fluwelen borstlyff en het mantelke van vierdraat met cattefellen 
gevoert." 

5* Hof van Friesland, EEE 1, folio 305. 
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Cathelina Willemsdr. Bordeen huwde met de Bolswarder 
„boekenbynder" (later boekdrukker) Jan Lambrinck. De verstand
houding tussen hem en zijn schoonmoeder was slecht, zodat 
Janneke de rest van haar nalatenschap vermaakte aan de kin
deren van hem en zijn overleden vrouw Cathelina. 

Deze kinderen erfden „d ander huysinge in de Rosbaer ten 
suyden naeststaende", „een silveren kruijs omtrent negen loodt 
swaer en yder twee silveren lepelen". Van deze kinderen kreeg 
Willemke „d' ander gouden rinck en een Araabsche diamant" en 
Ariaencke „een gouden rinck daer mijn name in staet". 

De vader, nu „boeckdrucker der H.H. Staten van Friesland" 
genoemd, werd van alles uitgesloten. Hij mocht „geen admini
stratie van der kindere goederen haer uyt crachte deses toe-
comende" hebben en evenmin mocht hij „fruchtgebruyck ofte 
enige profyten daeraff int minste" genieten. Het zat er dus dik op. 

Vermoedelijk is Janneke Farnese veel later overleden. Haar 
boedel werd op 26 febr. 1638 verdeeld.55 De woning op de hoek 
van de Snorstraat werd door Abbe Ruyrtsz., de bewoner, gekocht 
en „een clein huys" in dezelfde straat werd gekocht door Joannes 
van der Malen, een kleinzoon. 

Tenslotte nog enkele biografische bijzonderheden betreffende 
Jannekes nakomelingen. 

Mr. Michiel Bartholomei werd 29 nov. 1605 lidmaat der Herv. 
Gemeente te Bolsward en zijn vrouw „Elisabets mr. Michiels wijf" 
30 okt. 1614. 

Van hun kinderen werd Joannes rector van de Latijnse school 
te Dokkum en trouwde Imck met mr. Cornelis Tiercx, chirurgijn 
te Bolsward(later te Franeker). 

De boedel van Elisabeth Willems Bourdijn, weduwe van Michiel 
van der Malen, werd in 1637 beschreven in tegenwoordigheid van 
haar zoon Joannes, die door het Hof van Friesland meerderjarig 
was verklaard, ten overstaan van mr. Comelis Tiercx, chirurgijn, 
die optrad voor zijn kinderen bij zijn overleden echtgenote, Imck 
Michielsdr.56 

Uit de inboedel blijkt wel, dat ze uit een schildersmilieu 
afkomstig was. Medegedeeld wordt, dat er in totaal 37 schilderijen 
waren „groot ende clein". Jammer, dat deze collectie niet nader 
werd gespecificeerd. 

Jan Lambrinck „boeckenbynder" werd op 27 nov. 1608 als 

5 5 Bolsward, inventarisatieboek R 6. 
5 6 Bolsward, weesrekeningboek Q 5, folio 210. 
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lidmaat van de Herv. gemeente te Bolsward aangenomen. Hij 
was 27 mei 1604 te Leeuwarden getrouwd met Cathalina Willem 
Borduinsdr., van Leeuwarden. „Catelijnje Jan boeckenbynders 
wijf" werd 15 dec. 1610 als lidmate aangenomen. Ze moet enkele 
jaren later zijn overleden, want „Jan Lammerinck w(eduwnaer) 
van Boelsw(ard)" hertrouwde 28 juli 1616 te Bolsward met „Maria 
Pyters Dowma w(eduwe) van Franquer". Een boedelinventaris van 
Cathalina's nalatenschap is niet aanwezig, omdat de inventarisatie-
boeken van Bolsward uit die jaren verloren zijn gegaan. 

Denkelijk zijn er twee kinderen uit het eerste huwelijk geweest, 
Willemke en Abraham Lamrinck. Op 24 febr. 1638 legde Heercke 
Heerckesz., olde raedtsman van Bolsward en „gewesene" curator 
van Abraham Lamring verantwoording af van zijn beheer ten 
overstaan van Willemke en Abraham. Willemke was toen ouder 
dan 25 jaar.57 O.m. had Heercke Heerckesz. 9 car. gl. 16 st. 
betaald aan „Jacob Gysberts van der requirenten bestemoeders 
dootschrien". De verantwoording werd ondertekend door Abraham 
Lamrynck en Willemke Lambrinck. 

Tenslotte bevond er zich onder de boedelpapieren van Elisa-
beth Willems Bourdeijn56 een „copiele rekeninge voort gerechte 
der stede Franeker gesloten, rakende de kinderen van Jan Lam
rinck ende Catarina Willems." (20 sept. 1627). 

Zoals gemeld huwde Imck Michielsdr. van der Malen met mr. 
Cornelis Tiercx, chirurgijn te Bolsward. Imck overleed ± 1637, 
want toen werd haar nalatenschap beschreven. 

Heercke Heerckesz. en dr. Joannes a Malen (rectorem scholae) 
werden voogden over hun kinderen.58 Deze kinderen worden hier 
niet met name genoemd, evenmin als in de scheidingsacte, die 
op 23 okt. 1639 werd opgemaakt tussen mr. Cornelis (nu chirurgijn 
te Franeker) voor diens kinderen en Elisabeth Willems Bourdeyn, 
weduwe van mr. Michael van der Malen, geassisteerd door haar 
zoon Johannes.59 In deze scheidingsacte wordt o.m. medegedeeld, 
dat Elisabeth ter gelegenheid van haar huwelijk met mr. Michael 
512 car. gl. had ingebracht. Elisabeth ondertekende deze acte met: 
Elysabeth Wylems. 

Hans Hansz. de Clercq. 

De „Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler" vermeldt 

5 7 Bolsward, inventarisatieboek R 6, folio 139. 
58 Bolsward, weesboek Q 6, folio 116. 
59 Bolsward, inventarisatieboek R 7, folio 91 . 
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verschillende leden van het geslacht De Clerck, die als schilders 
werkzaam zijn geweest. In deel 7 worden op pag. 84 tot en 
met 87 genoemd: 
Michiel de Clerc, Maler in Brugge (1472), 
Jan de Clerc, Maler in Brugge (1472), 
Hendrick de Clerck, Hofmaler vom Statthalterpaare Albert und 
Isabella (1606), 
Hendrick de Clerck, Maler in Mecheln (1584) en tenslotte 
Hans de Clercq, Maler, gebürtig aus Mecheln, heiratete am 
27.2.1598 (1 Aufgebot) in Leeuwarden Elisabeth Willemsdr. 
Bordeyn, und wurde dort 1601 Burger. 1607 wurde eine Tochter 
aus dieser Ehe in der Reformierten Kirche in Leeuwarden getauft. 

Deze Lexikon dankte deze gegevens aan mej. R. Visscher, in 
leven stadsarchivaresse van Leeuwarden. 

De proclamatie in het ondertrouwregister van Leeuwarden 
vermeldt: 

Hans Clercq de Jonge van Mechelen geboertich ende Elysabeth 
Willem Bordeyn dr. van Tyell geboertich worden de proclamatien 
hunner echt gegundt (27 febr. 1598). 

De toevoeging „de Jonge" impliceert ogenblikkelijk een Hans 
Clercq de Oude. Inderdaad blijkt de schilder Hans Clercq een 
zoon te zijn van mr. Hans Clercks, in leven „conciërge int hoff 
van sijn Genade ( = stadhouder Willem Lodewijk)". Mr. Hans 
was „den 2en novembris (1622) laestleden deser werelt ouerleden" 
en de beschrijving geschiedde op verzoek van „Michael van der 
Malen, schooldiener der stadt Bolswert, als geauthoriseerde curator 
over de drije kinderen van wylen Hans de Clerq de Jonge, als 
erffgenamen van de voorschreven wylen mr. Hans Clercqs, con-
cergie, haren bestevader", in tegenwoordigheid van de weduwe 
Antie Franse dr. en van Tanneke Hans Clerqss dr.6 0 

Vermoedelijk is deze mr. Hans de Clercq Sr. identiek met „Hans 
Pieters Hans van Mechelen", die in 1592 „met sin soon" burger 
werd van Leeuwarden.61 

Onder de boedelpapieren zijn verschillende stukken, die betrek
king hebben op de connecties met andere Nederlandse gewesten. 

Allereerst wordt genoemd het testament van Hans Clercks de 
Olde d.d. 2 jan. 1621. Vervolgens een testament d.d. 22 maart 
1598 betreffende Hans Clerqs de olde en Tanneken Switten, zijn 
eerste vrouw (gezegeld te Groningen). 

60 Leeuwarden, inventarisatieboek y 25, blz. 341 (2 jan.). 
61 Leeuwarden, Burgerboek, blz. 137. 
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Vervolgens een inventaris van de nalatenschap van Tanneken 
Switten, echtgenote van mr. Hans Clerqs, conserge, opgemaakt 
25 april 1611, en de scheiding, uitgesproken op 9 aug. d.a.v, 
tussen dr. Mulerus en Simon Fredrix, als curatoren over de drie 
kinderen van wijlen Hans Clerq de Jonge, als erfgenamen van 
wijlen Tanneken van Switten ter ene en „mr. Hans Clerq, con
serge van sijn Genade, als wedenaer van de vs. Tanneken", ter 
andere zijde. 

Tenslotte nog „negen missiven, die gesonden zyn van Willem 
Proevenaers aen wylen Hans Clercqs, uyt het landt te Cuijck, 
concernerende de goederen ende opcomsten van dien gelegen tot 
Sentruiden". 

Het valt niet te verwonderen, dat er ook een aantal schilderijen 
worden genoemd: 
D' conterfeitzelen van bestevader ende bestemoeder. 
Drije gedructe conterfeijtzelen van zyn Genade Graeff Willem 
met eecken listen. 
Een gedruct conterfeijtzel van zijn Ecxellentie. 
Een gedruct conterfeytzel van Prins Henrick. 
Een taffereel daerin geschildert staet het wapen van zijne genade 
Graeff Wilhelm met een eecken list. 
Twee taeffereelties met swarte listen, int een Susanna ende 
t' ander Judit. 
Een taffereel daerin een lantschap is geschildert. 
Een clein gedruct tronitien van de Paltsgraeff met een eecken 
listien. 
Een taffereel van Nicodemos met een swarte list. 
Een taffereel van Loth met een swarte list. 
Twee geschilderde hondties met swarte listen. 
Een gedructe affbeeldinge van de slach voor Gibraltar. 
Een dein conterfeitzel van Hans Clercks de Jonge. 
Een schryfboeck in quarto van seven bladen, daer op staet: Van 
mijn renten Sint Truijden int landt van Cuijck. 

Van de activiteiten van Hans Clercq Sr. worden we overigens 
weinig gewaar. Alleen is de verering, welke de Friese Staten hem 
in 1592 schonken, opmerkelijk. Op 19 januari werd aan Freerck 
Freercksz., goudsmid, ordonnantie verleend „van 50 £. tot betae-
linge van zeecker golden schaeckel by t Landtschap Hans Clercqs, 
bottelier van Sijn Genade tot een vereeringe geschoncken".62 

62 Statenarchief, Betalingsordonnanties, Gf 501 , folio 82. 
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Keren wij thans naar zijn zoon, Hans Clercq Jr., terug. Deze 
huwde dus in 1598 met Elisabeth Willemsdr. Bordeyn, geboren 
te Tiel, stiefdochter van mr. Adriaen van der Linde. Het is aan 
geen twijfel onderhevig, dat de jonge Hans Clercq na zijn komst 
te Leeuwarden bij mr. Adriaen in de leer is geweest en zodoende 
zijn aanstaande vrouw heeft leren kennen. Uit dit huwelijk werden 
drie kinderen geboren. Het oudste werd geregistreerd in het 
doopboek van Leeuwarden van vóór 1603, dat verloren is gegaan, 
maar Catarina, dochter van „Hans Clerq schilder", werd op 
1 aug. 1604 te Leeuwarden gedoopt en Willemke, eveneens een 
dochter, op 7 juni 1607. 

De schilder zelf was in 1601 burger van Leeuwarden gewor
den 6 3 en werkte toen reeds zelfstandig. Hij bewoonde een huis 
in de Cleyne Sint Jacobsstraate, door hem in 1600 gekocht van 
Goossen Hendricxz. van Dam, boekverkoper, c.s. voor 410 goud
gulden.64 

Tweemaal leverde mr. Hans werk aan de Staten van Friesland: 
„Anno 1601 den 14en Febr. Hans Clercq, schilder, ordonnantie 

verleent van XXVI goudgulden tot vereeringe van enige ge-
schonckene kaerden van de tocht in Vlaenderen."64 

„Den 23 Marty (1601) is Hans de Clercx, schilder, gepasseert 
van enige schilderien bij hem aen de volmachten gelevert 
10 £ . " 6 5 

Elders vonden we zijn naam nog enkele malen vermeld. 
In 1603 ondertekende hij een hypotheekacte betreffende Auckien 

van Donia, echtgenote van Marten van Naerden (wonende op 
Taniaburen onder Leeuwarden) met „Hans Clercx schilder"66 

Verder liet Hans Clercq de Olde een obligatie registreren, 
waarbij Marten Gerrytsz., snijder, en Bely Meynserdr., echtelieden 
te Leeuwarden, in 1606 verklaarden, dat ze 100 caroli guldens 
schuldig waren aan Hans Clercqs, schilder, en Lijsbeth Willemsdr., 
eveneens echtelieden te Leeuwarden. In een kanttekening ver
klaarde Hans Clercqs Sr., dat deze schuld op 16 jan. 1615 werd 
vereffend.67 

Mr. Hans Clercq de Jonge is omstreeks 1613 overleden. Zijn 
nalatenschap werd op 1 oktober 1613 beschreven „door aengeuen 
van Lijsbettie Willemsdr., wedue van voorschreven Hans Clercq, 

63 Leeuwarden, Burgerboek, blz. 139. 
64 Statenarchief, Betalingsordonnanties, Gf 50*, folio 50 verso. 
65 a.v., folio 51. 
6 6 Leeuwarden, hypotheekboek gg 1, folio 244. 
6 7 Leeuwarden, hypotheekboek gg 8, folio 77. 
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als moeder van haer drie kinderen (met namen Tanneke, Ariaentie 
ende Cathalijntie Clerqs dochteren) by de voorschreven Hans 
Clercq, haer overleden man, in echte getogen", aangezien „sy 
haer tot een ander echte weder begeven heeft met mr. Michiel 
van der Malen, schooldiener tot Boolswert". De registratie ge
schiedde „int bijwesen ende tot versoecke van mr. Hans Clercq 
de olde, als bestevader van de voorschreven kinderen, ende Jan 
Lammeringh, aengehijlckte oom van de selve kinderen, ten mede 
bijwesen van de voorschreven mr. Michiel".68 

In deze beschrijving (tevens taxatie) worden o.m. genoemd: 
Vier verscheiden soorten schilderien met een caert t' samen tot 
5.12.0. 
Een silveren credens, schoon gewrocht, wegende 53 loodt ende 
3 verndel by Laurents goltsmidt: 90.0.0. 
Noch vijff silveren lepels, waervan twe gegeven syn Tanneken 
Clercq opten doop / ende ooc van gelycken twe gegeven syn 
aen Willemke versturven synde, ende verclaert de wedue, dat de 
vijffte lepel haer gegeven is van moijtien. 
Seecker huys staende in de Beierstraet op de hoeck van het 
steeghske, by de wedue althans bewoont. 

De scheidingsacte van 5 okt. 1613 (vermeld in de nalatenschap 
van Hans Clercq Sr.) is niet meer aanwezig. Wel hebben we nog 
enkele verantwoordingen van de voogden over de drie kinderen 
gevonden. 

Op 9 mei 1614 deed dr. Nicolaus Mulerius (geassisteerd door 
zijn medecurator Simon Frederix) verantwoording betreffende de 
goederen, welke de kinderen hadden geërfd van hun groot
moeder.69 „Hans Clerqs concherge" ondertekende deze acte. 

De hierop volgende verantwoording betreffende de goederen 
van wijlen Tanneken Swiffen, grootmoeder, werd overgelegd op 
20 juni 1620.™ 

En de eindrekening (tenminste de laatste die wij vonden) werd 
opgemaakt door dr. Joannes Velsius en Abbe Freerx, toen (8 mei 
1623) curatoren over de wezen.71 

Verder nog een acte betreffende deze kinderen, op 5 okt. 1613 
ondertekend door: Hans Clercqs, J. Lamrinck (angehijlckte oom), 
Michael van der Malen en Elysabet Wylms dochter.72 

6 8 Leeuwarden, aestimatieboek z 10, blz. 9 e.v. 
69 Leeuwarden, weesboek x 3 (9 mei 1614). 
7° Leeuwarden, weesboek x 5 (20 juni 1620). 
71 Leeuwarden, weesboek x 5 (8 mei 1623). 
72 Leeuwarden, weesboek x 3 (5 okt. 1613). 
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En tenslotte een acte d.d. 1 febr. 1623 tussen Michiel van der 
Malen te Bolsward, als curator van Ariaantie, Catharina en 
Tanneke Hanse drs. met Anneke Franse dr., weduwe van mr. 
Hans Clercq, in leven conchergie van Syn Genade, allen erf
genamen van mr. Hans Clercqs voornoemd, een acte onder
tekend door: Anneke Franses, Michael van der Malen en Tannken 
Hans Clercx.73 

mr. Adriaen Cornelisz. Ruts. 

Mr. Adriaen Ruts, „schilderer van Bremen" werd in 1597 als 
burger van Leeuwarden aangenomen.74 Hij kwam toen wellicht 
van Amsterdam, waar hij in 1593 (23 jaren oud) zijn huwelijk 
met de 24-jarige Lysbeth Pannemakers Dircks, afkomstig van 
Brussel, had laten proclameren.75 Uit zijn aanvrage van het 
burgerschap van Leeuwarden kunnen wij besluiten, dat de jong
gehuwden het plan hadden zich er ook blijvend te vestigen. Dit 
blijkt eveneens uit de aankoop van een huis in de Sint-Jacobs-
straat en de opname in de Hervormde Kerk (mr. Adriaen werd 
27 jan. 1599 op belijdenis aangenomen). 

Naderhand kochten mr. Adriaen Cornelis Ruths en Elisabeth 
Dircxdr. een huis in de Hoogstraat ('t gemene diep ten noorden 
en de straat met Pyter Buijgers' huis ten zuiden) van Aelcke 
Feytsma, weduwe van Jan Jheronimus Bechel, voor 950 goud
guldens (1605).76 Wellicht wordt dit huis vermeld in de „Be-
schrievinge van die schorstenen" (1606), waar wordt medegedeeld, 
dat mr. Adryaen schilder eigenaar-bewoner is van een pand met 
5 schoorstenen.77 In 1612 verkocht de schilder dit huis in de 
Hoogstraat voor 2571 goudguldens en 12 st. aan Johannes Loud-
well en Jantke Dircxdr., echtelieden.78 Als naastliggers worden 
dan vermeld: het Diept ten noorden en de Straet met het huis 
van Buygers ten zuiden; en voorts „streckende voor den straet 
tot achter aen de nieuwe woninge bij ons vercopers nieus gebout". 
Het verkochte pand zal op de Eewal in de omgeving van het 
tegenwoordige kantoor van Het Kadaster, de Hypotheken en de 
Scheepsbewijzen gezocht moeten worden. 

?3 Leeuwarden, weesboek x 5 (1 febr. 1623). 
7* Leeuwarden, Burgerboek, blz. 19. 
" Oud Holland, deel III (1885), blz. 311. 
7 6 Leeuwarden, Groot Consentboek ee 4, blz. 148 verso. 
7 7 Rijksarchief van Friesland, Rekenkamer, inv.nr. R 14a. 
7 8 Leeuwarden, Groot Consentboek ee 7, folio 180. 
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Mr. Adriaen Ruts en Elisabeth Dircxdr. werden de ouders van 
een hele kinderschare. In 1616 waren er zeven in leven, t.w. 
Cornelis (in 't 21e), Lysbeth (in 't 14e), Maeicke (18), Catharina 
(in 't 6e), Oene (in 't 12e), Dirck (in 't 10e) en Pouuels (in 't 
8e jaar).79 

Een zeer groot aantal malen treedt hij in de openbaarheid. 
Allereerst in 1599, toen hij aannam voor 7 caroli gulden het 
portret te zullen schilderen van Joost de Vrient (vgl. Bijlage III). 
Joost was van mening, dat het geschilderde portret niet geleek 
en weigerde het beloofde honorarium te betalen.80 

In 1603 had de schilder een conflict met een van zijn leer
lingen, Wijnolt Willmersz. (vgl. Bijlage IV). Deze was door zijn 
vader, Wilmer Jacobsz. (van Rinsumageest), bij mr. Adriaen in 
de leer gedaan. Afgesproken werd, dat de meester zijn leerling 
na drie jaren een getuigschrift (leerbrieff) zou geven. Gedurende 
deze leertijd ondernam mr. Adriaen een reis naar Dantzig en 
zodoende ontstond na zijn terugkeer een geschil over de inter
pretatie van de vóór de reis opgemaakte contracten.81 

Uit beide voorgaande stukken leren we mr. Adriaen Ruts dus 
kennen als een schilder van meer dan regionale betekenis: 
Vreemdelingen komen naar Leeuwarden om zich door hem te 
laten schilderen en de meester ziet er iets in om naar de koop
stad Dantzig te reizen en daar emplooi te vinden ook. 

Volgens eigen verklaring was mr. Adriaen met zijn werk en 
huishouding flink besteld. Toen in 1606 Grijet en Hendrick 
Berents, kinderen van mr. Berent Hendricksz. Sporck, harthouuer, 
aan Dirck Lijuuesz., harthouuer, en mr. Adriaen Ruts verzochten 
om als curatoren over hen te fungeren, verklaarden beiden, dat 
hun werkzaamheden zulks niet toe lieten. Dirck Lijeuwesz. ver
klaarde, dat hij „als landtmeter dickmaals in stadts ende landt-
schaps dijensten buijten den stadt moet vaceren, zoe int landt-
meeten als pegelen van wegen de stadt, alwaer hij alle wren ende 
daghen gebruijckt wordt ende ten dienste moet staen" en hoewel 
hij „van hun wijlen vaders handtwerck is ende groote conversatie 
met hun wilen vader (heeft) gehadt" en „met hem gildebroeder 
geweest" is, kan hij dit curatorschap heus niet accepteren. Mr. 
Adriaen Ruts kan dit evenmin, aangezien hij „selffs met vijff 

79 Leeuwarden, authorisatieboek w 1, folio 68. 
80 Leeuwarden, recesboek f 4 (6 maart 1599). 
81 Leeuwarden, recesboek f 6 (9 juni 1603). 
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kinderen belast is ende dagelicx op sijn handwerck moet pas
sen".82 

En dit handwerk had zo zijn eigen moeilijkheden soms. Daar
van vernemen we in een proces dat mr. Adriaen Rutzs in 1606 
had met een stadgenoot, Jan Reynersz., kistemaker (vgl. Bijlage V). 
Laatstgenoemde had de schilder panelen geleverd, waarop hop
man Epo van Hiemstra en diens kind werden geschilderd. Toen 
de schilderijen klaar waren, bleek, dat de gebezigde lijm los liet, 
zodat de schilder vrij veel nawerk kreeg. Deze weigerde op zijn 
beurt de panelen en lijsten te betalen.83 

Over de omgang van een schilder met zijn klant en het tot 
stand komen van bepaalde transacties worden wij uitvoerig in
gelicht door een proces, waarin mr. Adriaen Ruts gewikkeld werd 
met Wlcke Piersz., een stadgenoot. 

Mr. Adriaen had van Wlcke (wellicht een winkelier) „een 
varndel rode botter" (waarde 11 goudgulden) ontvangen met 
„drie pont overwicht", zodat de totale waarde van deze partij 
boter 16 caroli gulden bedroeg. Een boterprijs van 4 st. per pond! 

Als tegenprestatie had mr. Adriaen „eenige conterfeitsels" 
geleverd ter waarde van 8 caroli guldens, zodat de schilder nog 
8 car. gl. schuldig was. 

Vervolgens liet mr. Adriaen nog „een kees van acht pont" 
halen, waardoor zijn schuld met 18 st. toenam. Wellicht was de 
schilder niet bijzonder vlot met het nakomen van zijn financiële 
verplichtingen, zodat de boterboer hem twee panelen had gezon
den, waarop deze „constich ende wel" moest schilderen. 

Maar in plaats van te schilderen verkocht mr. Adriaen beide 
panelen, zodat Wlcke de schilder aansprak voor in totaal 10 car. 
guldens. 

Mr. Adriaen, voor het stadsgerecht gedaagd, verklaarde daaren
tegen, dat de geleverde boter „alsoo spynich, wit ende strang 
was geweest", dat hij ze „niet eetbaer synde wtslijtert had moeten 
vercopen". Ja, de kwaliteit was dermate inferieur geweest, dat 
de nieuwe kopers de boter ook niet voor consumptie geschikt 
achtten en ze tenslotte hadden „moeten overdragen aen wol
spinners", die er hopelijk nog zijde bij hebben gesponnen. 

Wat de door Wlcke geleverde panelen betreft, verklaarde de 
schilder, dat hij inderdaad twee panelen had ontvangen „om op 
deselve te schilderen seeckere schone historiën", maar aangezien 

8 2 Leeuwarden, reeesboek f 7 (16 mei 1606). 
8 3 Leeuwarden, reeesboek f 7 (2 april 1606). 
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ze hem niet „goet genoech" toeschenen, had hij ze van de hand 
gedaan en twee andere panelen gekocht om daar de gevraagde 
schilderijen („de thien geboden" en „een historie") op te schil
deren. Derhalve vroeg hij voor beide „schilderien, van t' wercken 
ende de conste daerop gedaen" 20 caroli guldens en bood aan 
voor de ranzige boter 4 caroli guldens te willen betalen. 

Wlcke was een geheel andere mening toegedaan. De geleverde 
boter was van een uitstekende kwaliteit geweest. Ze was „voor 
syn oogen gesteecken", nadat hij eerst nog „wt vier oft vijff 
vierndels de keur genomen" had. 

Mr. Adriaen werd voorlopig veroordeeld 8 car. gl. 18 st. te 
betalen en beide partijen moesten 14 dagen na 21 okt. 1607 nog
maals voor het stadsgerecht verschijnen. Een definitieve sententie 
ontbreekt evenwel.84 

Twee maanden later, op 24 dec. 1607, daagde mr. Adriaen 
evenwel zijn tegenstander voor het gerecht om betaling te ver
krijgen van zijn honorarium als schilder. Hij verklaarde, dat de 
geleverde panelen „niet wel nae syn sin waren gemaect ende 
hem qualyck aenstonden, vermits hij meende, deselve splinterich 
te wesen". 

Wlcke stelde hier tegenover, dat hij in geen vijf jaren met de 
schilder over de schilderijen had gesproken en nog minder over 
het verschuldigde honorarium. Van een definitieve afspraak was 
dan ook geen sprake geweest. Hij was derhalve ook niet van plan 
de schilderijen (die overigens ook niet „in sijne listen conden 
passen") te betalen. 

Nadat het gerecht „op alles ripelijck gelet" had, werd mr. 
Adriaen „tot syn eisch ende conclusie tegens de gedaechde gedaen 
ende genomen niet ontfangbar" verklaard.85 

Zoals hiervoor vermeld, hebben we de naam van deze schilder 
vele malen in acten gevonden. Volledigheidshalve laten we hier 
een chronologisch lijstje volgen van de vindplaatsen: 
1600: mr. Adryaen schilder d' jonge.86 

1601: mr. Adryaen schilder d' jonge is geld schuldig aan Jasper 
Pouwels' erfgenamen.87 

1602: mr. Adryaen schilder d' jonge in de Sint Jacobsstraat.88 

8 4 Leeuwarden, def. sententieboek o 12, folio 33 verso. 
8 5 Leeuwarden, def. sententieboek o 12, folio 106. 
8 6 Leeuwarden, inventarisatieboek y 12, blz. 85. 
8 7 Leeuwarden, aestimatieboek z 4, folio 16. 
8 8 Leeuwarden, inventarisatieboek y 13, blz. 355. 



239 

1602: mr. Adryaen Ruts, schilder, d' jonge in St. Jacobs straet 
is geld schuldig aan de erfgenamen van Aucke Symonsz.89 

1603: Lysbet, de jonge mr. Adryaen schilders huysfrouwe.90 

1603: mr. Adryaen Ruts d' schilder is geld schuldig aan de erf
genamen van Frans Minnesz.91 

1605: op 14 augustus gedoopt: Dirck, zoon van meister Arrien 
Corneliszoon. 

1606: mr. Adriaen Ruts cum uxore in een proces met Jantien 
Jansdr., de weduwe van Frans Jansz., vleyshouwer; geschil 
over de koopsom van een huis.92 

1607: mr. Arien Ruts is geld schuldig.93 

1607: op 3 mei gedoopt: Maergrieta, dochter van Arien Cornelisz. 
1607: schuldbekentenis, waarbij mr. Adriaen Ruts en Lysbeth 

Dircksdr., echtelieden, verklaren 71 car. gl. schuldig te zijn 
aan Suffridus Nijenhuis te Leeuwarden.94 

1608: op 18 november gedoopt: Pauuele, zoon van meister Arien 
schilder. 

1609: mr. Adriaen Ruts is 4 car. gl. 3 st. schuldig.95 

1611: mr. Arien schilder d' anno rest O.12.8.96 

1614: mr. Adriaen Ruts, eiser, in een proces met Dirck AUesz., 
leidecker, betreffende de helft van een muur tussen hun 
huizen.97 Eveneens in 1613.98 

1614: mr. Arien Ruts, schilderer, eiser, in een proces met Arent 
Wabbelsz., die een kelder had laten graven op een ledige 
plaats achter diens huis op de Eewal. Door deze werk
zaamheden was schade ontstaan aan het nieuwe huis van 
de schilder.99 

1614: mr. Arien Ruts en Lysbeth, echtelieden, zijn 250 car. gl. 
schuldig aan Taecke Sapisz. en Tryncke, echtelieden. De 
copie van deze acte vermeldt, dat de originele acte was 
ondertekend door: Aderian Ruts en Lysebet Ariaense.100 

1615: mr. Arien Ruth en Lysebeth, echtelieden, zijn 200 car. gl. 

89 Leeuwarden, aestimatieboek z 4, folio 227 verso. 
90 Leeuwarden, inventarisatieboek y 15, blz. 186. 
91 Leeuwarden, aestimatieboek z 5, folio 52. 
92 Leeuwarden, def. sententieboek o 11, folio 185. 
9 3 Leeuwarden, aestimatieboek z 7, blz, 264. 
Si Leeuwarden, hypotheekboek gg 5, folio 108. 
95 Leeuwarden, aestimatieboek z 8, folio 117 verso. 
96 Leeuwarden, inventarisatieboek y 18, blz. 356. 
97 Leeuwarden, def. sententieboek o 17, folio 39. 
98 Leeuwarden, recesboek f 9 (9 maart, 2 april en 29 mei 1613). 
99 Leeuwarden, def. sententieboek o 18, folio 115. 
100 Leeuwarden, hypotheekboek gg 11, foUo 195. 
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schuldig aan Pier Sybesz., vaandrig van de burgerij te 
Leeuwarden. Ondertekening als voren.101 

1616: mr. Adriaen Ruts, schilder te Leeuwarden, is 59 goud
gulden schuldig aan Jacob Tijsz.102 

Laatstgenoemde acte werd 16 jan. 1616 opgemaakt en alleen 
door de schilder ondertekend. Vermoedelijk was hij toen dus 
weduwnaar. Lang heeft hij zijn vrouw niet overleefd; geen twee 
maanden later was hij overleden, want op 11 maart 1616 werd 
zijn inboedel beschreven.103 

Een groot aantal schilderijen hingen op alle mogelijke en 
onmogelijke plaatsen in het door de schilder nagelaten huis: 

In de beneden grote camer: 
Een schilderie van Emaus 
Een schilderie van Christi doop 
Noch een schilderie van de kinderen grootvader 
't Conterfeitsel van zyn Exelentie 
Een Marien beelt 
t Conterfeitsel van Graeff Wilhelm 
t Conterfeitsel van wilen Lysbet mr. Ariens 
t Conterfeitsel van wilen mr. Arien Ruts vader 
d Prins van Orangien met zijn vrou 
Jeseph ende Maria 
t Conterfeitsel van Maria 

Int voorcamerke: 
Seven tronistucken van der kinderen vrienden 
Noch een schilderie van een doot kint 
Noch een olt vrutasie 

Int voorhuijs: 
Een grote caert 
d Temtatie van Venus 
Een grote keucken met de list 
Een clein lantschap 
Twe kindere tronien 
d' Coninck van Franckryck 
d Schilderie van Jeltse Baerda104 

t' Conterfeitsel van Lambert van Dalen1 0 5 

i°l Leeuwarden, hypotheekboek gg 11, folio 195 verso. 
1 0 2 Leeuwarden, hypotheekboek gg 11, folio 196, 
103 Leeuwarden, inventarisatieboek y 21 , folio 1. 
104 = jeitsg Tietesz. Baerd(a). 
105 — lakenkoper in de Gulden Rinck. 
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t Conterfeitsel van Walssdorffs dochter106 

t Conterfeitsel van jr. Anthonis van Ailva107 

t' Conterfeitsel van Douue Agges zoon1 0 8 

t' Conterfeitsel van Douue Ailva kindt1 0 9 

Twee schilderien van Thijs Noldus kinderen110 

Een schilderie van een engel 
Opt bovenst clein camerke: 

t' Conterfeitsel van d heer Jongstal ende wilen Tryntie Allerts 
met de listen111 

t' Conterfeitsel van Neeltie van Dalen1 1 2 

d' Conterfeitselen van mr. Gerbrant Beernts ende zyn huys-
vrouwe1 1 3 

d' Conterfeitselen van Pibo Wolter zyn huysvrouwe moeder 
ende soontie114 

t' Conterfeitsel van Cornelis Ruts 
Een vrouuen troni 
d' Conterfeitselen van wilen mr. Arien Ruts zijn hyusfrouue ende 
kinderen 
Twe olde schilderien 
Noch vier olde schilderikes, noch een 
Noch een schilderie van de winter, noch een vloit 

Op de solder: 
d' Conterfeitselen van wilen Simon Nijenhuis zyn huijsvrouue 
ende vader met de listen115 

d' Conterfeitselen van d heer Sandius zyn vrou ende dochter 
met d' listen116 

106 = dochter van Bartholomeus Andreae Walsdorffer en Sybilla van den rJergh. 
10' = Anthonius Wijbrandtsz. van Aylva, overl. Leeuwarden 26 febr. 1618. 
108 — Douwe Aggesz., postulant voor het gerecht van Leeuwarden; ook: Dominicus Aggei. 
109 = verm. een kind van Douwe Ernstsz. van Aylva, grietman van Westdongeradeel, en 
Luts Hesselsdr. van Meckema. 
HO = Matthijs Noldusz. Iserman, burger te Leeuwarden (24.10.1569 - 2.9.1630). 
1 1 1 = Gellius Pytersz. Jongestal, raad ordinaris in het Hof van Friesland, en Tryntie 
Allardtsdr. Ansckema. 
112 een dochter van Lambert van Dalen en Angnieta Wilhelmusdr., e.î. te Leeuwarden. 
1 1 3 mr. Gerbrandt Beerntsz. was chirurgijn te Leeuwarden; getr. met Barber Albertsdr. 
1 1 4 Pybe Woltersz. (ook: Pibo Gualteri) was landmeter te Leeuwarden; hij trouwde 
25 sept. 1603 te Leeuwarden met Tryncke, dochter van Harmen Jansz., hopman, en 
Syw Augustinusdr., e.I. te Leeuwarden. 
1 1 5 Simon Douwesz. Nyenhuys en Anna Allertsdr. gingen 25 april 1601 te Leeuwarden 
in ondertrouw (vgl. noot 117). 
1 1 6 Johan Regnerusz. van den Sande, geb. Arnhem 28 juni 1568, overl. Leeuwarden 
17 nov. 1638, juridisch hoogleraar te Franeker (1598), raadsheer in het Hof van Fries
land (1604), trouwde (op 24 maart 1602 te Leeuwarden in ondertrouw) met Ymck 
Baertesdr. Idsarda. 
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d' Conterfeitselen van wilen Douue Meijes ende zijn huys-
frouue117 

t' Conterfeitsel van Dr. Blau1 1 8 

t' Conterfeitsel van d' heer Sandius huysfrouuen suster119 

d' Bootschap Maria 
d' Conterfeitselen van Maurits Tierx ende zijn huysfrouue120 

Een banckets schilderie 
Noch een groot banckets schilderie sonder list 
d' Vier evangelisten 
Een grote schilderie, hope, lieffde ende t' gelooff 
Twee schilderien van Pallas, Venus ende Juno 
t' Conterfeitsel van een Samaritaensche vrouwe 
Noch eenige olde caerten, noch twe olde caerten 
Twe schilderien van esels 
Twe caerten van Poeterie 

Onder de boeken vallen op: 
Een ovidius 
Seven musicq boeken in swart parkement gebonden 
Noch acht ende vijftich musicq boecken 

Tot de nagelaten goederen behoorden: 
Een huis op de nieuwe Ewal, Dirck Alles ten oosten, Arent 
Wabbes ten westen; „alwaerwt mr. Adriaen Ruts ende zyn wilen 
huisfrouue gestorven zyn". 
Een achterhuis, „staende achter d' huijsinge van Jan Laudewil, 
tusschen d' Hoogstraet ende St. Jacobstraet, tegenwoordich bij 
Impck in de Son bewoont". 
Een ledige plaats op de Nieuwe EwaD „tusschen d' huisinge van 
de secretaris deser stede ende Arent Wabbels". 
Noch enige bloemen ende cruijt staende achter d' huysinge alwaer 
wt mr. Adriaen Ruts versturven is. 
Vyftich plancken leggende in de costerie. 

Onder de debiteuren van het sterfhuis worden o.m. genoemd: 
Dr. Stephanus Abbema is schuldich van een schilderie ende 
lotterie 24.0.O.121 

-.17 Douwe Meïjesz. Nyenhuys, notaris publicus en procureur postulant te Leeuwarden, 
en His Symensdr., e.1. te Leeuwarden, waren de ouders van Simon (noot 115). 
118 dr. Gerrit (Gerardus) Quirinusz. de Blau, advocaat voor het Hof van Friesland, 
trouwde 22 mei 1614 te Leeuwarden met Auck Jeronimusdr. Polman. 
119 Tialck of Tinthie van Idsarda. 
120 onbekend. 
121 dr. Stephanus Bockesz. Abbema, geb. ± 1585, juridisch student te Leiden, was in 
1614 advocaat voor het Hof van Friesland. 
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d' Faendrich Jaques Oenema debet van een faendel te schilderen 
14.0.0.122 

Marcus Verspeeck debet van schilderen: 1O.O.O.123 

t' Faendel van Minnema espel geschildert compt 8.O.O. 
d' Hopman Frans Malda debet van schilderen ll.O.O.124 

Na de dood van Adriaen Ruts werd Lambert van Dalen, syden-
laeckencoper te Leeuwarden, tot voogd aangesteld over de zeven 
wezen. De financiële toestand van de boedel was verre van roos
kleurig. Lambert was al spoedig genoodzaakt gelden op te nemen 
om de schulden van het sterfhuis te voldoen. Hij leende daartoe 
op 1 mei 1616 400 caroli gulden van de vaandrig Pier Sybesz.125 

Op 18 april 1622 legde Lambert rekening en verantwoording 
af over zijn beheer. In deze verantwoording is tevens sprake van 
„Maycke Ariens vercochte klederen" en van „w. mr. Ariens golden 
signet rinck". 

Dezelfde dag werd hij als voogd ontslagen en diende Cornelis 
Ariensz. een verzoek bij het stadsbestuur in om tot curatoren over 
„syn broeders ende susters absent synde ende (over) Dirck Ariens" 
(toen 17 jaren oud) te authoriseren: Pytter Aarntsz., backer, en 
Jan Loudwel.128 

Genoemde Cornelis Ariensz. Ruts drukte de voetsporen van 
zijn vader en werd eveneens schilder. Bij contract van 3 mei 1622 
beloofde Lambert van Dalen, „gewesene curator over Cornelis 
Ariens Ruts, schilder" (nu 27 jaren oldt) dat hij zijn voormalige 
pupil „sal voorsien met cledinge ende andere noodruftigheyt". 
Naderhand zou dan een en ander worden verrekend.127 

Dirck Ariensz. Ruts kwam in de leer bij de glasschrijver en 
glaasmaker Gerrit Vredeman (de oudste zoon van musicus mr. 
Jaques Vredeman). Deze verklaarde op 17 sept. 1622, dat hij 
3 jaren lang aan Dirck Ariensz. Ruts „t glaesmakers en glas
schrijvers handtwerck" had geleerd.128 

1 2 2 Jaques Tinco'sz. Oenema, vaandrig (1617), kolonel, grietman van Ooststellingwerf 
(1646), trouwde 3 maart 1622 te Leeuwarden met Taedt Willemsdr. van Viersen. 
123 = Marcus Marcusz. Verspeeck, klerk (1605), notaris publicus (1612), secretaris van 
Oostdongeradeel (1628-1644), trouwde ± 1605 met Elisabeth Gilbertsdr. Forbes, uit 
Dokkum. Het gezin Verspeeck werd in 1621 door Wybrandt de Geest geschilderd. Vgl. 
„Het familieportret van Wybrand de Geest te Stuttgart en het gezin van Marcus 
Verspeeck" door mr. A. v. d. Minne; gepubliceerd in: De Vrije Fries, dl. XXXVI (1949), 
blz. 44 e.v. 
i2* Frans Siucksz. Humalda (tr. 1. Tyemck Seerpsdr. Osinga, en 2. Ebel Pybesdr. 
Meckema). 
125 Leeuwarden, hypotheekboek gg 14, folio 105. 
i 2 6 Leeuwarden, authorisatieboek, w 1, folio 175. 
127 Leeuwarden, certificaatboek, deel 2, blz. 55. 
128 Leeuwarden, certificaatboek, deel 2. 
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Naast deze schilders, waarover stukken voorhanden zijn, leefden 
er omstreeks 1600 ook een aantal, over wie we zeer weinig 
hebben kunnen vinden. Dit behoeft natuurlijk niet in te houden, 
dat zij van mindere allure waren. Hun levenswandel gaf geen 
aanstoot en financieel waren ze zo solide, dat ze bij niemand in 
het krijt stonden. 

„Tyerck Feyes, schilder en burger te Venetien", verkocht in 
1584 en 1586 als kleinzoon en erfgenaam van zijn grootmoeder 
Syts Thalings verschillende eigendommen op de Weerd te Leeu
warden. Misschien is hij identiek met Dierick de Vries, door 
Carel van Mander aangeduid als vriend van Henricus Goltzius 
en een schilder van keukens en vruchtkorven. 

Uitvoeriger hebben we over hem geschreven in It Beaken.129 

De schilder Jan Urbeynsz. wordt vermeld in 1604. 1 3 0 Het 
Register der Schoorstenen noemt hem als eigenaar-bewoner van 
een huis met 5 schoorstenen in een niet nader aangeduide straat. 
Deze straat was denkelijk de Bonte Papesteeg, want in 1618 was 
Jan Urbensis, schilder, in deze straat woonachtig.131 Hij was 
kennelijk een zoon van Urbaen Hansz., in 1581 vermeld als klerk 
van de secretaris van Leeuwarden.132 Een broer van deze schil
der, van wie we verder niets hebben gevonden, was Hans Urbansz. 
(getr. met Pietke Jansdr.).133 

De Beschryving der Schoorstenen (1606) vermeldt verder nog 
Michiel Albertsz., schilder, en Jantyen, de weduwe van Comelis 
schilder. Alleen van de laatstgenoemde vonden we: Comelis schil
der, Dirck Bors swager.134 

Verder noemen we nog Philippus schilder (1613)135 en de 
bouwmeester Anthoon van den Hove. Laatstgenoemde is ver
moedelijk een amateur geweest. In de inventaris, in 1610 opge
maakt na zijn overlijden, worden een schildersezel en verschil
lende bijbehorende attributen genoemd.136 Vermoedelijk was 
hij een Brabander, want de beschrijving van zijn inboedel 
geschiedde op verzoek van Francois Augustijn en Jannen van 
Hamme, als volmachten van Elisabeth van de Hove, hun moeder 
(zuster van Anthoon voornoemd) „tot Brusele alle wonende". 

129 It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy, jg. XXVI, blz. 44. 
130 Hof van Friesland, YY 16, blz. 69. 
131 Leeuwarden, hypotheekboek gg 21 , fol. 158. 
132 Leeuwarden, inventarisatieboek y 4, blz. 7 en 27. 
133 Leeuwarden, weesboek x 3 (17 okt. 1611). 
134 Leeuwarden, aestimatieboek z 6, blz. 104. 
135 Leeuwarden, inventarisatieboek y 19, blz. 159. 
136 Leeuwarden, inventarisatieboek y 18, blz. 35. 
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Onder de (weinige) schilderijen was „een schilderie onvol-
maeckt van Diana". 

De heer H. L. Straat vermeldt in zijn artikel in de Vrije Fries 
ook twee hypotheekacten van Jan de Halle, mr. schilderer, die 
omstreeks 1625 met zijn echtgenote, Sara Leuven, in de Bonte 
Papesteeg woonde. 

De letters H en S lijken in het schrift uit het begin der 17de 
eeuw vaak verraderlijk veel op elkaar en de naam van deze 
schilder luidde dan ook mr. Jan de Salie. 

Jan de Salie en Sara Abram Lenensdr. (of: Leuensdr.) gingen 
op 15 sept. 1599 te Leeuwarden in ondertrouw. Twee jaren later 
werd „Jan de Salé van s Gravenhaegh" als burger van Leeu
warden aangenomen. Hij was in 1604 reeds medewerker van het 
„collegium van de vrije const van musica" onder leiding van 
mr. Jaques Vredeman, met wie hij ongenoegen kreeg over het 
niet betalen van de verschuldigde contributie van 6 car. gulden 
per jaar en over een ongeoorloofde verhouding met het meisje, 
dat bij hem diende en dat een nicht was van demuziekmeester.129 

In het begin van dit artikel hebben we geschreven over een 
proces, dat Maarten van Heemskerck (in het proces Eemskerck 
genoemd) als eiser voerde tegen de kerkvoogden van Nijland bij 
Bolsward. We willen nog even iets dieper op deze affaire ingaan. 

Een van de eerste vragen, die naar aanleiding van dit proces 
gesteld kunnen worden, luidt: Hoe kwamen de kerkvoogden van 
Nijland met de Haarlemmer schilder in contact? 

In de eerste plaats was ± 1560 pastoor te Nijland mgr. Watthie 
van Heerma, vermoedelijk een zoon van Johan Tiercxz. Herema 
van Walta en Syts Goslicks van Juwinga (Jongema). 

In de tweede plaats kunnen de bewoners van Hottinga state 
te Nijland een bemiddelende rol hebben gespeeld. De kans is 
evenwel gering. Syds Tiallingsz. van Botnia was in 1548 over
leden en diens zoon Syds was in 1560 vermoedelijk nog minder
jarig. Hij huwde in 1571 en hij komt pas na 1575 in processen 
voor. 

Een derde mogelijkheid is de griffier van het Hof van Fries
land: Pieter van Heemskerck, meestal voorkomende als Pieter van 
Eemskerck. De kans is groot dat hij en Maerten van Heemskerck 
verwanten waren. Het door beiden gevoerde wapen wijst wel in 
die richting. 

Volgens de Conscriptio Exulum voerde Peter van Emskerck 
een gewende klimmende leeuw. De leeuw in zijn wapen, als 
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kwartierwapen voorkomende op grafstenen te Friens, is niet 
gewend. 

Het wapen van de vader van Heemskerck wordt door Carel 
van Mander beschreven. Volgens Van Mander richtte Maerten 
van Heemskerck na de dood van zijn vader, Jacob van Veen, 
een piramidaal gedenkteken op te Heemskerk. Het op dit monu
ment aangebrachte wapen wordt door Van Mander als volgt 
omschreven: een doorsneden wapen; boven gedeeld met links 
( = heraldisch rechts ?) een leeuw; en rechts ( = heraldisch links ?) 
een adelaar; beneden: een gevleugelde arm, een pen of penseel 
voerend. 

Wellicht heeft Maerten van Heemskerck dit graf (of: deze 
graven) als familiegraf willen zien en er — gezien de schilderende 
arm — zijn eigen wapen op aangebracht. 

De relatie tussen Maerten en Pieter van Heemskerck was in 
geen geval die van vader en zoon. 

Van der Willigen, die in 1866 een geslachtslijst van Maerten 
van Heemskerck publiceerde,137 vermeldt als kinderen van Jacob 
Willemsz. van Veen: 1. Maerten van Heemskerck (1498—1574), 
2. Willem Jacobsz., 3. Neeltgen Jacobsdr. (tr. Dirck van der 
Heek) en 4. Gerritgen Jacobsdr. (tr. Gerrit N.). De schilder zelf 
liet geen kinderen na. 

Ook de onderzoekingen van Th. P. H. Wortel1 3 8 brachten niets 
over relaties met andere Heemskercken aan het licht. 

Wat Pieter van Eemskerck te Leeuwarden betreft, deze huwde 
met Anna Sebastiaensdr. van Schoenenburger. Hij werd in 1578 
als griffier ontslagen. 

Kunnen we over het ontstaan van de relatie tussen Maerten 
van Heemskerck en de kerkvoogden van Nijland slechts gissen, 
ook over de aard van deze relatie worden we niet nader ingelicht. 
Er was kwestie over een geldsom van 48 caroli guldens, vermeer
derd met rente en proceskosten. De schuld van 48 car. gl. zal 
ontstaan zijn door verrichte werkzaamheden of gekocht schilder
werk, een altaarstuk b.v. De som van 46 car. gl. is in ieder geval 
een flink stuk geld; ter vergelijking kunnen we geven, dat het 
Sint Anthoni Gasthuis te Leeuwarden in 1562 verschillende per
celen land verhuurde voor 2 car. gl. per pondemaat per jaar. 

1 3 7 A. van der Willigen Pz., Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders, 
blz. 126 e.v. 
138 Oud Holland LX (1943), blz. 134 e.v. 
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Daarbij vergelegen zou genoemde 46 car. gl. thans een som van 
1500 tot 2OOO gulden uitmaken! 

Resumerende werkten in de periode van 1590 tot 1615 te 
Leeuwarden de volgende schilders: 

1. Adriaen van Cronenburch (vermoedelijk in deze periode met 
geringe activiteit). 

2. A. Adriaen van der Linde (een Vlaming); werkzaam van 
± 1595-1609. 

3. Adriaen Cornelisz. Ruts (een Duitser); werkzaam van ± 
1595—1616; zijn zoon Cornelis vermoedelijk na 1616. 

4. Hans Hansz. de Clercq (een Brabander), leerling van Adriaen 
van der Linde; werkzaam van ± 1598 tot 1612. 

5. Jan de Salie (of: Salé) (een Hollander); werkzaam van ± 
1599 tot na 1625. 

6. Pieter Feddesz. (een Fries uit Harlingen); werkzaam van _fc 
1602 tot 1623. 

7. Jan Urbe(i)nsz. (een Fries uit Leeuwarden); werkzaam van 
± 1604 (?) tot na 1618. 

Gaan we nu dit bronnenmateriaal vergelijken met hetgeen 
dr. Wassenbergh in zijn vorengenoemde dissertatie en in het 
Jaarboek van het Centraal bureau van Genealogie (1948, blz. 
189—205) heeft gepubliceerd, dan kunnen toch enkele conclusies 
worden getrokken. 

Het werk van „de Vlaamse emigrant" is wellicht geschilderd 
door Adriaen van der Linde, daarbij geassisteerd door zijn (stief)-
schoonzoon Hans Hansz. de Clercq. 

De schilderijen, waarin invloed merkbaar is van de Duitse 
schildersfamilie Tom Ring, kunnen ontstaan zijn in het atelier van 
Adriaen Cornelisz. Ruts, geassisteerd en na 1616 opgevolgd door 
zijn zoon Cornelis Ruts. 

De schilderijen met grote invloed van „de Vlaamse emigrant", 
door dr. Wassenbergh aangeduid als geschilderd door de pseudo 
Pieter Feddesz., kunnen vervaardigd zijn door Jan de Salie 
(Salé), afkomstig uit 's-Gravenhage. Deze zou dan een leerling 
zijn geweest van Adriaen van der Linde en zijn invloed van 
Haagse en Utrechtse meesters zou dan door zijn afkomst zijn 
verklaard. 
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Bijlage I 

Tonis Rompckes z., impetrant 
contra 
Mr. Adryaen Cronenburch, gedaeghde. 

In der zecke voer den gerechte der stede Leuwarden hangende tusschen 
Terquinium Gerardi, hem dragende als volmacht van Tonis Rompckes z. 
voer hem selven ende als last hebbende van syn broeder ende suster daer 
voeren mede onder verbant zyner goederen caverende de rato impetranten 
ter eenre, ende Jan van Loon occuperende voer Mr. Adrijaen Cronenburch 
gedaechde ter andere zyden, 

D ' impetrant verhaelde, dat in levene lijve ware geweest Lucas Ger-
brandts z., beeltsnyder ende Catharina Melis dr., echteluyden burger binnen 
deser stede, d' welcke als eygen vel quasi toebehoerd hadden de huysinge 
deurgaende staende ende gelegen binnen leuwarden by den Eewall, daer-
van het westersche eijnde ofte deel alsnu by Jan van Loon bewoend wordt, 
hebbende die gemeene strate ten zuyden ende d' huysinge van j'uffrouwe 
Catharina Coenis, weduwe wylen Dr. Tzalingh Wyckel in levene raid in 
den Hove van Fryslant ten noorden ten naesten, d' welcke echteluyden 
geprocreert hadden staende echte vijer kynderen, namentlyck Anthonis, 
Vincent, Catharina ende Anna Lucas soenen ende dochteren, van welcke 
kynderen die voerschreven Anthonis Lucas z. eerst deser werelt was over
leden, nagelaten hebbende twye kynderen, namentlyck Rompcke ende 
Jantzen, syn soen ende dochter, waer nae enyge jaren deser werelt over
leden was Lucas Gerbens, deses impetrants oltvader, dien zyne goederen, 
actiën ende gerechticheden voer drye vyerde parten hadde geërvet op de 
voerschreven Vincent, Catharina ende Anna Lucas soen ende dochteren, 
syne kynderen, ende voer het restante vyerde part op d' voerschreven 
Rompke ende Jantyen, syn kyndtskynderen, waer nae dzelve Rompcke 
Anthonis z., deses impetrants vader overleden was, van de welcke over
gebleven waren dese impetrant, Jan Rompckes z., glaesmaker, ende Anna 
Rompckes dr., sulx dat voer ogen was, dat doer successie van wylen Lucas 
Gerbrandts, des impetrants oldevader, mediate een achtepart van de eene 
helft van de voerschreven huyse op hem impetrant sampt synen broeder 
en suster gevallen tzyn. 

Ende soe Catharina Lucas dr. sonder descendente graed daernae oeck 
deser werlt was overleden ende by testamente tot hare goederen erff-
genamen geïnstitueert hadde Catharina Melis dr., haren moeder, die welcke 
daernae mede gestorven synde haere goederen ab intestato geërft hadde 
op d' voernoemde Anna Lucas dr., echte huysfrouwe van d gedaechde voer 
een dardendeel, op die kynderen van wylen Vincent Lucas voer een darden-
deel ende op Mr. Gabbe Foppes, advocaet sHoffs van Vryslant, als zone 
van Jantyen Anthonis dr. sampt op den impetrant met syn suster ende 
broeder voer d resterende derdedeel, sulx dat op d impetrant ende synen 
broeder ende suster deur den afflivicheyt van Catharina Melis, syn olde-
moeder, eene gerechte sestepart van de anderen helffte van de huyse by 
den Catharina Melis dr. nagelaten, mitsgaders een sestepart van alle hare 
andere goederen was gedevolveert. 

Soe concludeerd ende contendeerd d' impetrant in voergaende qualiteit, 
dat d' gedaechde gecondemneert solde worden omme aen de impetrant 
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ende syn broeder ende suster te laten volgen den gerechte achte part van 
de huysinge by mr. Jan Loen bewoend ende den gerechte sestepart van 
den andere helfte van de huysinge by Hessel Foppes z. bewoendt, met den 
seste part van alle andere goederen by Catharina Melis nagelaten ende dat 
met alle costen, schaden ende interessen zedert het overlyden van dyen 
gehadt ende geleeden, noch te hebben ende te lyden tot d' volle betalinge. 
Ofte contendeerd tot andere fine hen oerbaerlixt zynde cum expensis. 

D ' gedaechde antwoerde t ' angeven van de impetrant soe t' zelve gestelt 
was bij expresse t' ontkennen, alsoe nyet solde geblycken d impetrant helder 
nochte penningen van de gedaechde te competeren ende hy gedaechde wel 
met behoerlycke ende deugdelycke quitantien solde betoenen d impetrants 
predecesseurs deuchdelyck voldaen t hebben allen t ' gene des impetrants 
voersaten ende per consequens d impetrant enichsins van de heer gedaechde 
hadden mogen competeren. 

All waeromme hy gedaechde concluderende contendeert tot nyet ontfang-
berheyt ende bij ordine tot absolutie cum expensis. 

Is alsoe bij partyen voerts gerepliceert, gedupliceert, getripliceert ende 
gequadrupliceert ende nae dat by d gedaechde enyge quitantien ende 
documenten in plaets van thoene ware ingelecht eyntlyck in causa gecon-
cludeert ende om recht ende expeditie van justitie versocht ende daeromme 
gebeden. 

T' voerschreven gerechte op alles rypelyck gelet etc. verclaerdt den 
impetrant tot syn eysch ende conclusie tyegenst den gedachde gedaen ende 
genomen nyet ontfangber ende wt bewegender oersaeck compenseert die 
costen. 

Actum den laesten octobris anno 1600. 

(Leeuwarden, definitief sententieboek o 9, folio 83.) 

Bijlage II 

Op huyden den 17 Juny 1595 syn voor die policimeesters vant kistmakers 
gilde gecompareert die olderman ende bisitters vant selve gilde ter eenre, 
ende mr. Adriaen schilder ter andere siden, ende syn by tuschenspreken van 
de voorschreven policimeesters verdraegen, als dat hy alle pennelen daer 
men gewœnlyck is te conterfeyten sal moeten laeten maeken by die kiste
makers vant gilde alhier, hetsy daer op buytenluyden ofte binnen deser 
stede woenachtich sullen op conterfeyt worden, sonder daer van iets meer 
als tgene hem van schilderen compt te moegen genieten. 

Des dat hy in voorraed drie pennelen gereed sal moegen hebben tot 
gerieff van een vreemd man begerende conterfeyt te wesen als voeren. 

Syn voerts verdraegen, dat d' voorschreven mr. Adriaen andere groete 
pennelen met die lijsten daertoe van doen synde sal gehouden wesen by 
d' voorschreven kistemakers te laeten maeken, gelyck oeck middelbaere ende 
minste sorte van de voorschreven pennelen ende listen; mits betaelende voor 
d' selve middelbaere ende minste sorte van pennelen ende listen tgene hy 
daer voor in Holland ofte elders moet betaelen, die vrachten ende ongelden 
daerinne mede gerekent. 

Ende by soo verre d' voorschreven kistemaekers die selve pennelen ende 
listen voor d' selve prijs niet souden willen maeken, sal hem vrij staen om 
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alsdan d' selve te laeten maeken ende ombieden daert hem belieft. 
Twelck by partien aen weder siden accepteert synde, is daer van acte 

tot hen versouck gemaeckt. 
Actum ut supra voer d' voorschreven policimeesters. 

De marginale aantekening luidt: 
Op huyden den 9en januari a° 1599 syn voor die policimeesters van 

kistemaeckers gilde gecompareert die olderman ende bysitters van t' zelfve 
gilde ter eenre ende mr. Adriaan van der Linde in den acte hyer benevens 
staende gementioneert ter andere syden ende syn deur tuschenspreecken van 
de voorschreven polycimeesters verdraghen belangende den interpretatie van 
de voorschreven hyer benevens staende acte: 

Als dat daerinne groete pennelen verstanden sullen worden allen die groter 
syn dan derdehalff voeten om die zelfve by den kistmaeckers deser stede 
gemaeckt te mueten worden ende middelbaere ende minste pennelen allen 
die nijet groter sijn dan derdehalff voeten om die zelfve elders vrij gemaeckt 
te moghen worden vermuegens den opgemelde acte, wordende mits desen 
alsoo geinterpreteert ende bliefvende andersins vigoureus. 

In kennisse van mij secretaris, 
V. Joannis. 

Bijlage III 

Mr. Arijan schilder de Jonge, impetrant 
contra 
Joost dije Vrunt, gedaechde. 

Mathias van wegen d impetrant secht dat den gedaechde hem impetrant 
heeft aenbesteet om sijn gedaechdes persoon wuijt te schilderen ende dat 
voor de summa van seven caroli gulden ende alsoe d' gedaechde eenighe 
questie moveerde, sijn partien ten laesten geaccordeert ter summa van ses 
caroli gulden buijten d' peneel ter summa van XIIII strs., waeromme con
cluderende contendeert d impetrant, dat d' gedaechde gecondemneert sall 
worden, omme hem impetrant d' voorschreven ses caroli gulden in een 
partie ende d' XIIII strs. in een ander partie te voldoen ende betalen, mits 
dat hij impetrant presenteert d' gedaechde d' voorschreven schilderije te 
laten volgen, ende bij eede t' affirmeren d' geeijschte schuldt oprecht ende 
waerachtich te zijn, maeckende eijsch van costen. 

Nijenhuijs van wegen d' gedaechde secht voor antwoordt well te bekennen 
d' aenbestedinge om wel wtgeschildert te worden den impetrant gedaen 
t' hebben; dan dat hij impetrant den contract aen zijn zijde voldoen ende 
den schilderinge alsoe gemaeckt heeft alst behoort; is onwaerachtich, zoe 
hij gedaechde onderrecht is van guede meesters daeraff verstandt hebbende, 
dat d' schilderie met des gedaechdes nijet en accordeert. 

Doch soe meesters dies verstaende mochten verclaren, dat d' schilderie 
sulcx is, als d' selffde behoort te wesen, soe presenteert d' gedaechde den 
impetrant d' geeijschte penningen t' betalen, met den welcke presentatie 
d' gedaechde sustineerde te moghen volstaen ende bovendyen contendeerde 
hij tot nijet ontfangberheijdt, maeckende eijsch van costen. 

Replicerende secht d impetrant te accepteren quantum pro ende wijeet 
niet dat d' gedaechde bekent d' wtschilderinge besteet te hebben; is notoor 
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d' schilderije gemaeckt te hebben alst behoort ende is gans onwaerachtich, 
dat d' schilderije met des gedaechdes persoen nyet accordeert; dan sœckt 
d' gedaechde deur alsulcke nijet anders dan hem impetrant sijn arbeijtsloon 
te schande t' brengen, hebbende die verclaringe van andere meesters bij 
den gedaechde gepresenteert alhijer gans geen plaets, soe hij impetrant 
d' selfde schilderije op alsulcke conditie nijet heeft aengenomen te maecken; 
waeromme refuserende des gedaechdes ijdele mille ende ongefondeerde 
presentatie, affslaende ende ontkennende tgene schadelyck is, profijt doende 
accepterende persisteert d' impetrant voor replijcq. 

Duplicerende persisteert d' gedaechde bij sijn voorgaende angeven, daerbij 
adderende, dat nadijen hij impetrant sijn angenomen werck nijet angenomen 
heeft naar behooren, dat hij alsnoch nijet can geraeckt wesen, mogende hij 
gedaechde lijden ende presenteert te vreden t' zijn, dat mijn heeren int 
visiteren deses den schilderije halen laten ende daerower roepen andere 
schilders des verstand hebbende, presenterende oock hij gedaechde hem na 
den zelfde verclaringe bij haer luijden t' doen t' reguleren, zoe hij gedaechde 
een vreemd man is, d' geerne wilde verreijsen; daermede persisteert hij 
voor duplijcq. 

Concluderende secht d' impetrant dat d' contracte in alsulcken voeghe 
nijet is geschijedt als die gedaechde is zeggende; dan heeft hij impetrant 
d' schilderie gemaeckt alst behoorde, waerduer des gedaechdes presentatie 
is impertinent ende heeft oock alhijer in alderminste geen plaats ende den 
selffden alsnoch refuserende persisteert d' impetrant ende concludeert; d' 
gedaechde persisteert ende concludeert. 

T' voorschreven gerecht op alles rypelyck gelet condemneert den gedaechde 
om den impetrant te voldoen ende betalen den summe van ses carolis gulden 
in een partie ende veerthien strs. in een ander partie, mitsgaders in die 
costen tot t' gerechts taxatie. 

Actum den XXVIen marty 1599. 

(Leeuwarden, recesboek f 4.) 

Bijlage IV 

Wilmer Jacobs van weghen Wijnolt Willmers sijn soen, impetrant, 
contra 
mr. Arijen Ruts, gedaechde. 

Lambertus van weghen d' impetrant hem voor de selve onder renunciatie 
van discussie ende verbant sijner pro litis expensis borge stellende, secht 
waer te weesen, dat hij sijn soen den tijt van drie jaeren heeft bestedet, om 
van deesen gedaechde het schilderen te leren. 

Nu ist alsoe, dat d' voorschreven soen sijn drie jaeren heeft wtgedient 
exempt seeckere drie weecken, d' welcke sijn soen heeft presenteert te willen 
naearbeijden niet tegenstaende d' gedaechde een geheel verndel jaers van 
huijs is geweest ende des impetrants soen alhier tot sijn grote costen ende 
schade heeft gelegen ende alsnoch leijt. 

Ende alsoe het een gebruijck is, als een leerknecht sijn leerjaeren heeft 
vuijtgedient, dat die meijster alsdan schuldich is, hem te geven een goed 
leerbrieff van welcke te doen hij gedaechde in mora blijft, alwaeromme 
d' impetrant concluderende ende contendeert ende sustineert, dat d' ge-
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daechde bij eijntlycke sententie deeses gerechts gecondemneert sal worden 
om des impetrants soen te geven een leerbrieff naer behooren cum expensis 
damnis et interesse. 

Bornstra van weghen d' gedaechde secht voer antwoordt te ontkennen 
t ' aengeven van den impetrant in maten ende voeghen gestelt; dan is alsoe, 
dat ongeveerlijcken een halff jaer geleeden deesen gedaechde ende den 
impetrants soen met overroepinge ende in presentie van enige zijnner 
bekenden gemaeckt hebben seecker accoort neffens d' versuijminge bij hem 
daer te voren gedaen, als mede van t' gene a dato van t' selve contract 
bij hem tot nadele van deesen gedaechde zynnen meester versuijmt mochte 
worden, hem tot het selffde accoort ten recesboecke alhier getekent refe
rerende. 

Nu ist alsoe, dat deesen impetrants soen nae date vant contract hem den 
tijt van drie weecken heeft geabsenteert ende naderhants lopende zijnnen 
dienste noch in vier weecken hem bij zijnen meester niet vervuecht, als hier, 
binnen Groninghen ende elders zijnen tijt tot sijn privé proffijt geimploieert, 
sulcx dat deesen gedaechde alsnoch van den impetrants sone tot sijn ge-
daechdes dienste resteert den tijt van een verndel jaers, als bij den acte 
vooren geroert geblijcken sall. 

Ende wat angaet dat d' impetrant wil seggen neffens t ' versuijm ende 
d' schade bij sijn soen duer des gedaechdes reis nae Danswick geleeden, 
ist dat hij gedaechde ende d' impetrants soene voorschreven dienaengaende 
voort vertreck accoort gemaeckt hebben gehadt, naemtlijck, dat Wijnolt, 
des impetrants soen, geduijrende des gedaechdes absentie soude schilderen 
ende besteeden zijnen tijt tot zijnen eighen propren proffijte ende volgents 
selffs genieten tgene hij geraeckte te proffijteren. 

Ende d' gedaechde thuijs comende, dies niet tegenstaende zijnen behoor-
lijcken tijt vuijtdienen ten proffijte van den gedaechde voorschreven, sulcx 
dat deesen gedaechde hem ende d' impetrant in t' minste niet, sich heeft 
te beclaghen. 

Concluderende daeromme soe contendeert d' gedaechde voor alsnoch tot 
niet ontfangberheit ende bij ordine tot absolutie cum expensis. 

Replicerende secht d' impetrant alsnoch te persisteren bij sijn voorgaende 
reeden ende genomen conclusie, daerbij doende, dat mijn Edele Heeren 
vuijt het antwoordt van den gedaechde gestelt te sien hebben, dat hij 
gedaechde een geheel verndel jaers van huijs nae Danswick is gereijst ende 
alsoe tot grote nadeel van des impetrants soen geabsenteert, alsoe dat des 
impetrants soen tot sijn grote nadeel den tijt van een verndel jaers alhier 
binnen Leuwerden heeft gelegen ende nu sedert den tijt van vijff weecken 
nae Meij ende alsoe elcke weecke een daler verteert, d' welcke costen des 
impetrants soen niet en behoeffde gedaen te hebben, soe verre de gedaechde 
bij huijs ware geweest ende nu eerst thuijs gecomen sijnde, alsoe dat des 
impetrants soen noch nae Meije noch vijff weecken heeft ledich mueten 
gaen, sonder ijets van den gedaechde geleert te hebben. Ende soe veele 
die acte angaet, secht d' impetrant daerop, dat sijn soen sijn tijt heeft 
geobserveert ende niet en heeft kennen sijn tijt voldienen, vermits dat den 
gedaechde den tijt van ontrent seventhijen weecken nae Danswijck ende 
elders is gereijst, alsoe dat lichtelijcken vuijt alle circumstantien van des 
gedaechdes angeven ende allegaten gesien can worden, dat d' ene schade 
tegens den anderen wel mach worden gecompenseert ende dat hij gedaechde 
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des impetrants soen een goed leerbrieff behoert t ' geuen. Daermede per
sisterende voor replijcq ende concludeert. 

Duplicerende secht d' gedaechde d' versuijminghe van den drije weecken 
t' eenen tijde ende den maent ten anderen tijde bij des impetrants soene 
al voort vertreck van den gedaechde ende volgents tot zijnen nadele gedaen 
te zijn ende dat d' impetrant secht deesen gedaechde geduijrende sijn 
verreis hem seventhijen weecken van hier onthouden te hebben; ontkent 
sulcx expresselijck, als genoechsaem kennelijcken, dat d gedaechde langer 
dan elliff weecken van hier niet is geweest, alsoe dat d' impetrant dienaen-
gaende gantselijck in zijn angeven failgeert. Ende gelangende d' schade die 
d' impetrant vermits des gedaechdes absentie pretendeert, secht alsnoch 
d' selve tijt tot sijn proffijt geimploieert ende indien hij cloeck ende neerstich 
hadde geweest, sweecks meer dan drie caroli gulden gewonnen had moghen 
hebben, die d' gedaechde presenteert (d' impetrants soon zijn gehoorlijcke 
tijt vuijtgedient hebbende) hem sweecks te betalen, verclarende alsnoch 
neffens t' vertreck in voegen ten antwoorde verhaelt met d' impetrants soen 
geaccordeert te zijn, des noodt t ' selve mede presenterende te affirmeren; 
persisteert daermede voor duplijcq ende concludeert. 

T' voorschreven gerecht bevijnt t ' plaidoij niet in statu omme eijntlijck 
daerinne te termineren, dan partijen in faicten contrarie, ordonneert d' selve 
daeromme den eede van calumnia te doen, ende onder den selven eede 
des versocht zijnde artikelen te beantwoorden ende voorts hen vermeten te 
verificeren binnen drije weecken peremptorie ende voor alle dilaij ende alsoe 
voerts te procederen naer stijle van den gerechte. 

Actum den 9en Junij anno 1603. 

(Leeuwarden, recesboek f 6, ongepagineerd.) 

Bijlage V 

Jan Reijners z. kistemaker, impetrant 
contra 
Mr. Adriaen Rutzs, gedaechde. 

Mathias van d' impetrants wegen secht hem te competeren ter cause van 
de listen ende penele van de schilderije van wijlen mr. Lodovicus Ens bij 
den hopman Aucke Broersz. ontfangen ende bij den gedaechde hem anbe-
steedt ende waeraff oock den gedaechde t ' geldt heeft ontfangen die somma 
van vijer caroli guldens, gelijek hem mede van d e gedaechde competeert 
vijer caroli guldens vijftijen stuuers van andere lijsten. 

Tot betalinge der welcker twee sommen (maeckende acht caroli guldens 
vijftijen stuuers) den impetrant is contenderen,, mits presenterende desnoodt 
zijnde bij eede t' affirmeren die geeischte schuldt oprecht ende onbetaelt 
t' sijn cum expensis. 

Richaeus van wegen d' gedaechde secht tuugenis van den impetrant in 
maten ende voegen expresselijcken te ontkennen. Dan is wel waer, dat desen 
impetrant gemaeckt heeft eneghe pennelen ende listen ende onder andere 
mede de pennelen van den hopman Epo Hiemstra, gewesene hopman, ende 
zijn huijsfrouwe aen de welcke desen gedaechde den impetrant heeft 
gerecommandeert, dan alsoo de impetrant de selve pennelen soo qualijck 
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hadde gemaeckt ende gelijmt, dat d' selve weder ontlijmden nae dat hij 
gedaechde zijne schilderijen daerop all hadde gedaen, zulcx dat den hopman 
voorschreven deur beede van desen gedaechde evenwel de schilderijen nae 
hem heeft genomen, des dat d' gedaechde weder heeft mueten opschilderen 
de schaede deur de ontlijminghe geleeden. Voorts ist noch alsoo dat den 
voergemelte hopman hem gedaechde daernae weder anbesteedet heeft te 
schilderen de figure van zijn hopmans kindt, welcke pennele d' gedaechde 
mede desen impetrant heeft laeten maecken, met belastinge dat hij doch 
de penne ( = pennele) wel soude maecken, dat hij gedaechde daer nijet 
weder mede te schande quame. Ende alsoo d' pennele voorschreven naedat 
hij gedaechde de conterfeijtinge des voorschreven hopmans kijndt daerop 
hadde gedaen, weder gehelijck is ontlijmpt, in voegen dat den hopman de 
voorgeschreven conterfeytinge geensins wil ontfangen, daerdeur hij gedaechde 
groote schade is lijdende, welcke schaede ende arbeijt d' impetrant immers 
gehouden is den gedaechde te boeten, is derhalven d' gedaechde te vreeden 
ende presenteert d impetrant te betalen de geeischte penningen, des dat 
d' impetrant hem gedaechde vergoede het verdorvene penneel van des voor
schreven hopmans kint ende de conterfeitinghe bij hem gedaechde daerop 
gedaen, met oock de nae fonterfeijtinge gedaen aen de voorschreven hopman 
ende zijn huijsfrouwe, met welcke presentatie d' gedaechde sustineert te 
moegen volstaen, concluderende contendeert bovendien tot nijet ontfangber-
heijt ende bij ordine tot absolutie cum expensis. 

Replicerende secht den impetrant dat nijet en doet des gedaechdes 
ondeuchdelijcke ontkenninge soo geheel anders wt des gedaechdens presen
tatie gespoort can worden, alwaer den gedaechde onder den restricten 
presenteert te betaelen, t ' welcke hij nije(t) doen solde, ingevalle hij niet 
schuldich waer. Belangende het verhael van de pennelen van de hopman 
Hijemstra secht den impetrant daeraff geen kennisse te hebben ende oock 
nijet te geloven, dat die selffde penelen in dese geeischte schuldt syn 
gecomprehendeert. Sijn oock de penelen van de voorschreven Hijemstra 
geweest gelijck alle andere penelen. Ende indijen daer ijets aen verandert 
is, heeft de gedaechde hem selffs te imputeren ende behoorde dijen 
behoorlijck te wacht genomen te hebben, waermede des gedaechdes presen
tatie refuserende ende insisteert syn voorgaende redenen, concludeert ver-
soeckt recht. 

Duplicerende insisteert d' gedaechde de redenen ende middelen ten 
andtwoorde gededuceert, adderende voorts de ontkenninge bij hem te rechte 
gedaen te zijn, duer dien de pennelen nijet nae behooren zijn gemaeckt. 
Daeromme de presentatie nijet wijder verstanden can worden gedaen t ' zijn, 
dan soo de impetrant de schaede van de pennelen ende des gedaechdens 
schilderen wilde betaelen; derhalven hij gedaechde presenteerende thoon van 
zijn angeven, persisteert voor duplijcq ende concluderende versoeckt mede 
recht. 

T' voorschreven gerecht bevijnt t plaidoij niet in statu om eintlijcken te 
termmeren, maer partien in faicten contrarij, admitteert henluiden daeromme 
hen vermeten te verificeren binnen viertien dagen naestkoomende ende 
voorts te procederen nae stile van deesen gerechte. 

Actum den 2 aprilis 1606. 

(Leeuwarden, recesboek f 7.) 
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Bijlage VI 
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Bijlage VII 
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