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EEN REIS DOOR FRIESLAND, DRENTE EN GRONINGEN IN HET JAAR 1845
D. DE ROO VAN ALDERWERELT

Mr. Simon Vissering heeft van 19 augustus tot en met 1 september
1845, vergezeld van enige vrienden een reis gemaakt door Friesland,
Drente en Groningen. Tijdens die tocht heeft hij potloodaantekeningen
gemaakt, die hij later in een door hem bijgehouden dagboek heeft
verwerkt. Het eigenhandig geschrift berust bij zijn kleinzoon, Mr. S.
E. Vissering te 's-Gravenhage. Aangezien de auteur bij vele lezers
niet of niet goed bekend zal zijn moge hieronder een kort overzicht
van zijn levensloop volgen.
Hij aanschouwde op 23 juni 1818 te Amsterdam het levenslicht als
zoon van de, uit Oost-Friesland stammende Doopsgezinde Willem
Eylard Vissering en de eveneens tot dit kerkgenootschap behorende
Debora Menalda van Bolsward. Na haar vroegtijdig overlijden (reeds
in 1821) hertrouwde Willem in 1823 met een nichtje uit de Groningse
tak van de Menalda's, eveneens Debora geheten. Ook deze echtgenote
ontviel hem op jeugdige leeftijd t.w. in 1836.
Na in augustus 1842 in Leiden tegelijk in de letteren en rechten
te zijn gepromoveerd vestigde Simon Vissering zich in de hoofdstad
als advocaat, doch al spoedig bleek de journalistiek hem meer aan te
trekken en werd hij als redacteur van het Algemeen Handelsblad de
naaste medewerker van de hoofdredacteur.
Met ingang van 1 januari 1847 trad hij op als hoofdredacteur van
de Amsterdamsche Courant, destijds het officiële orgaan van de
Gemeente. Doordat hij telkens overhoop kwam te liggen met het toen
uiterst conservatieve stadsbestuur, dat de denkbeelden van het opkomend liberalisme niet in het stedelijk blad wenste, heeft hij reeds
in oktober 1848, met opoffering van persoonlijke belangen zijn ontslag
genomen; einde 1847 was hij n.1. in het huwelijk getreden met Grietje
Corver uit het Zaanse Doopsgezinde geslacht van die naam.
Inmiddels was hij reeds in begin 1846 mederedacteur van de Gids
geworden. Aan dit tijdschrift is hij verder zijn gehele leven (derhalve
42 jaren lang), nu eens in dan weer buiten de redactie, als medewerker verbonden gebleven en talloze bijdragen van zijn hand op
allerlei terrein hebben daarin het licht gezien.
Van 1846 tot 1848 was hij lid en secretaris van de Amstelsocieteit,
de eerste vereniging van liberaal gezinden in ons land.
In 1850 werd hij benoemd tot hoogleraar in de staathuishoudkunde
(economie) en statistiek alsmede in de diplomatieke geschiedenis aan
de Leidse Universiteit, waar hij de plaats zou vervullen, die door het
optreden van Thorbecke als Minister van Binnenlandse Zaken was
opengevallen. Geheel in de lijn zijner beginselen aanvaardde hij zijn
nieuwe werkkring met een redevoering over „ D e vrijheid, het grondbeginsel der staathuishoudkunde".
In de jaren 1860—1865 gaf hij zijn „Handboek voor praktische
staathuishoudkunde" in het licht. Door de uitgave van dit destijds
veel gelezen werk, dat nog in 1878 zijn vierde druk beleefde en niet
het minst door het groot aantal studenten, dat zijn colleges volgde,
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heeft hij grote invloed uitgeoefend op het toen levende geslacht.
Het hoogleraarschap heeft hij bijna dertig jaren vervuld, n.1. tot
1879 toen hij Minister van Financiën werd in het kabinet van Lynden
van Sandenburg, welke functie hij echter in 1881 weer heeft neergelegd, vermits zijn ontwerp tot herziening van het belastingstelsel in
de Kamer geen bijval vond.
Hij overleed te Ellecom na een korstondige ziekte op 26 augustus
1888.
Zijn belangrijkste opstellen zijn verzameld in drie bundels „Herinneringen" uit de jaren 1863 en 1872 alsmede in twee delen „Verzamelde Geschriften", welke na zijn overlijden in 1889 door zijn zoon
Mr. W. Vissering zijn uitgegeven.
Zie verder over hem: N.N.B.W. X, 1119-1122 en T h e Mennonite
Encyclopedia IV, 1959, 8 3 5 - 8 3 6 .
Ik laat thans de dagboekschrijver — wiens geschrift vergeleken kan
worden met het verslag van de reis in 1823 door J. van Lennep en
D. van Hogendorp (Nederland in den goeden ouden tijd, Utrecht,
1942) — verder zelf aan het woord.

29 September (1845). — Dat uitstellen! het is nu bijna een
maand geleden dat ik van mijn reisje door Friesland, Groningen
en Drenthe ben teruggekeerd, en nog niets is er van te boek gesteld. Drukte is eene verontschuldiging, maar men grijpt die al
te graag aan zelfs tegenover zich zelve.
Maar opdat niet alle vrucht verloren ga van dezen in vele
opzigten belangrijken tocht wil ik den boel nog eens napluizen,
mijne memorie scherpen en de potloodaantekeningen ontcijferen
- fiat - .
Reis door Friesland, Drenthe, Groningen
Dinsdag 19 Augustus. — Met de stoomboot vertrokken. Kees
Harmens en Fontein van Franeker. Merkwaardig en uitvoerig
discussie met deze beide heren over het nut van het aanleggen
eener stoombootdienst tusschen Harlingen en Londen, vooral met
opzigt tot den uitvoer van vee. Wij waren het allen eens. Den
27 Sept. heeft de stoomboot Rapid voor het eerst de dienst tusschen Harlingen en Londen geopend 1 . Dus die wensch vervuld.
In het tijdschrift van Sl.t.O. III. 2 2 wordt ook gewezen op het
belang dat Harlingen als koopstad kan bekomen, geheel overeenstemmend met mijne denkbeelden.
— Aankomst te Harlingen. — Ontmoeting! O, waarom moest dat
zijn? Het heeft mij de geheele reis verbitterd. Ik was blijde toen
wij 's middags naar Douma reden —. Begin van den storm van
19 Augustus uit het Z.O. Het jaar te voren heeft ook de hevige
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storm uit het Z.O., die de dijken van N-Holland in zoo groot gevaar heeft gebragt gewoed — coincidence de dates remarquable.
Zou dat meer zoo wezen? Zoo herinner ik mij dat de 18e Juny
ook of door vehemente regen of door zwaar onweder meermalen
gekenmerkt is. — Dit verdient wel nagegaan te worden.
's Nachts dreunden de muren van het huis.
Woensdag 20 Augustus. — Uren lang op de zee getuurd! Wat
is toch de mensch! en ook wederom wat is de mensch die door
kunst die krachten der elementen onschadelijk kan maken, en
rustig ze aanziet, slechts door een plank van het water gescheiden.
16 tjalken lagen in de wadden voor anker. Geen bekwam schade.
Elders echter zijn er een paar vergaan.
's Avonds naar stad.
Donderdag 21 Augustus. — De reis aanvaard, 's Morgens om
6 uur op den wagen. Goed ingerigt, warm en wel, schoon het
weder nog onstuimig was. Kennismaking met Alle de Boer en
zijne vosjes. Deze man is wel de herinnering waard. Paardetuischer, harddraver, pikeur, kastelein. Dit zijn zijne liefhebberijen
en beroepsbezigheden. Maar hij is een goed meester voor zijne
dieren. Op de geheele reis niet ééns de zweep gebruikt, hij paste
ze op als zijne kinderen. En tevens was hij fatsoenlijk man; beleefd en voorkomend, niet te rad met de tong, niet beteuterd. Hij
heeft doorgaans met ons ontbeten en gesoupeerd, veelal met ons
gegeten; en niet eenmaal iets gezien of gehoord dat mij stuitte.
'S middags voor den eten gebruikte hij zijn klein borreltje; anders
lustte hij geen drank en onthield zich ervan, zelfs als wij iets
gebruikten.
De reis begon over Midlum, Herbayum, Franeker. Het eerste
wekte zoete herinneringen op. Maar nu lag alles nog in diepe rust.
Naar Winsum, enz. Deze eerste dag was de moeyelijkste van
allen. Echte Friesche klei en echte Friesche wegen; kronkelingen
zonder eind. Deze wegen liggen nog geheel in den natuurstaat,
althans wat de grondstof aangaat. Hoe beter land, hoe slechter
weg. Men kan zeer goed bij regentijd alleen door langs deze
wegen te rijden nagaan of de landen zwaren kleigrond bezitten.
Dit wisselt om de 5, 10, 15 minuten af. En mijne reisgenooten
wisten juist op een stuk vooruit wat wij nu voor een weg en
voor soort grond zouden bekomen.
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Winsum is geen friesch dorp. Bekrompen, digt opeen gebouwd
rondom de kerk, met lage nietige huisjes. De kerk zelve op
eene soort terp. Ik heb zelden ouder cavaille gezien en waar
meer aan gelapt was 3 . Doch dezen dag heb ik meermalen zulke
oude pronkstukken gezien. Deze streek van Friesland moet al het
eerst digt bevolkt zijn geworden en het langst in zijnen stationnairen staat zijn gebleven. Er ligt hier over alles een waas van
de vorige eeuw. Zoo iets schimmelachtigs.
Baart aan de groote trekvaart van Bolsward naar Leeuwarden
gelegen draagt sporen van vernieuwing. Hier en daar blinkt tusschen de oude huizen een vierkant fraai gewit gebouw met kroonlijst en blaauwe pannen. Men was bezig de vaart te slatten. Ik
geloof niet dat zoo iets in andere provinciën geschiedt; men vergenoegt zich daar gewoonlijk met modderen.
Baart is bij de Harlingers beroemd om de lekkere koffy die
de kasteleinsche (een doof maar potig wijf) schenkt.
Jorwerd, ziet er bekoorlijk uit; kleine maar knappe huisjes en
rondom de kerk hooge statige boomen.
Weidum heeft iets Utrechtsch over zich; het dorp ligt iets van
den weg af, maar langs den weg hier en daar een huis in 't groen
verscholen — daartegenover buitenplaatsen.
Mantgum iets bezijden af op eene hoogte. Het dorp is zoo ruim
en frisch, met een zeer wijden kom, aan de eene zijde door de
kerk aan de overzijde door huizen omringd, dat het niet beter
kon worden aangelegd indien men het nieuw had willen bouwen.
Achter de kerk om heeft men naar verschillende zijden zeer fraaie
vergezigten. Dit dorp ligt zeer hoog.
Oosterwierum-Bruggebuurt. Vele dorpen in deze streken hebben eene kerkbuurt en eene bruggebuurt, eenige minuten, soms
een kwartier of half uur van elkaar verwijderd. De kerkbuurt
bestaat veelal uit een paar huizen, de bruggebuurt is de eigenlijke
gemeente. De bruggeburen hebben zich aan de vaart en grooten
weg gevestigd die (met eene brug) langs of over de vaart loopt.
Vandaar de naam. Natuurlijk dat de nieuwe ingezetenen bij
hunne aankomst zich bij voorkeur hier aansluiten. Hier is meer
voordeel te behalen dan bij de eenzame kerk 4 .

Wumkes.nl

f

/"/

Mr. Simon Vissering (1818—188S), de schrijver van een dagboek uit 1845,
dat van het Noorden vertelt
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Crackstate Heerenveen. Houtgravure ca. 1875
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De kerk van Heerenveen. Litho ca. 1820
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Gezicht in Drachten. Litho naar P. A. Schipperus ca. 1875
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Dorpsstraat Joure. Staalgravure naar J. Rohbock 1858
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De bruggeburen van Oosterwierum hebben 5 vrij groote herbergen. Hunne kerk of kerkbuurt heb ik niet gezien. — Nabij
Oosterwierum ligt Wiewerd vroeger eens bezocht, waar onder
de kerk een kelder is, in welken de lijken uitdroogen, even als
op den Kreuzberg bij Bonn. Nu kwamen wij eindelijk weder eens
op straatweg — den nieuwen weg van Leeuwarden op Sneek.
Een weinig links af naar Deer[n]sum, een nest, maar toch met
ene kerk. — N.B. het eerste dorp dat ik gezien heb, hebbende
geene kroeg. Een kopje slappe thee bij eenen klant moest ons
dus opfrisschen of liever verwarmen want het regende onophoudelijk. De kerk is een toonbeeld van eenvoudigheid, zoo van
binnen als van buiten.
Rauwerd is juist contrarie. Een groot sierlijk dorp, met fraaye
kerk, trotsch kerkhof en kroegen in menigte. Lang, lang, lang
wachten hier; jammer dat het zoo regende. Ik deed echter een
wandeling over het kerkhof. Terwijl H.(armens) de levenden
bezocht, ging ik rond bij de dooden. Het was mij soms een weldoend gevoel. Hoeveel liefde was hier begraven! hoeveel haat
misschien hier gedoofd. De dag liep haast ten einde. Evenwel
nog naar Grouw. Een groot welvarend dorp, of vlek, allerliefst
aan eene breede waterkom gelegen. Hier wonen de aanzienlijkste
boterkoopers van geheel Friesland. Ik heb hier kennis gemaakt
met Mr. J. v. d. Veen 5 , eene zeldzaamheid, een man, los genoeg
van vooroordeel om midden in Friesland de graanwet 6 te bestrijden en het ongenoegen van gouverneur, grietlui en adel te trotseren. Drie glazen rijnwijn en eene handdruk hebben onze vriendschap bezegeld. Ik hoop dat het goede gevolgen mag hebben,
al hebben wij elkander ook maar 15 minuten gesproken. In 't
donker en onder stortregen door het lange Irnsum gereden. Hier
allerlei geruchten, kwasi van ooggetuigen omtrent ongelukken,
die op de Zuiderzee zouden zijn voorgevallen, opgevangen. En
nu naar de Oude-Schouw, waar warme wijn met bitter heerlijken
Bisschop opleverde en een souper van gebraden paling, den
eersten dag besloot 7 .
Bij de Oude Schouw is het groote middenpunt der scheepvaart
van Vriesland. Z.W. naar de Flussen, Heegermeer, Galama-dammen, Lemmer en Stavoren; Oostwaarts naar 't Heerenveen en
de daarachter liggende turfgraverijen tot over de grenzen van
Drenthe (langs Oldeboorn en Gorredijk). N.O.waarts naar Groningen, Noordwaarts naar Leeuwarden.
Dan is hier het punt van zamenvloeying en scheiding van de
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drie oude deelen van Friesland: Oostergo, Westergo en de Zevenwolden. Merkwaardig is het onderscheid in grond en bodem van
deze drie deelen.
Westergo, laag en vette klei (alleen met uitzondering van de
zandstreek in Gaasterland), Oostergo trapsgewijze opgaande; best,
zwaar kleiland, heerlijke weiden, doch reeds spoedig tot bouwland overgaande langs de Z.W. grens, meer veen en zandgrond
naar het Z.O. en bossen; langs het noorden aangeslibte gronden
(de Bildtstreken). De Zevenwolden veen en zandgrond, zwaar
hout, en naar den kant van Drenthe tot hei overgaande. Dit
onderscheid in grond is dadelijk bemerkbaar aan de wijze van
bebouwing.
In Westergo en het W. gedeelte van Oostergo op de klei, dorpje
aan dorpje klein en nietig, dikwijls slechts drie huizen en eene
kerk, maar van rondsom omgeven door tallooze, verspreide boerenplaatsen. In Oostergo vindt men daarentegen minder verspreide
plaatsen, maar knappe, flinke dorpen op geregelde afstanden van
elkander gelegen, op dezelfde wijze als in Groningerland.
De Zevenwolden onderscheiden zich door het aantal groote,
wijd uiteenliggende, langs een kanaal geschaarde vlekken, Heerenveen, Joure, Oldeboorn, Dragten, Gorredijk, de Hasken, de Knijpe
enz. Zelfs het ras en voorkomen, taal en kleeding der bewoners
zullen den fijnen opmerker verschil aanwijzen in de drie deelen
van het oude Friesland.
Vrijdag 22 Augustus. — Het weder opgehelderd. Over Akkrwn
naar Oldeboorn, langs het riviertje de Boom. Verschil van grond
aan deze engere zijde der rivier. De plaats zelf ziet er zeer welvarend uit. Er heerscht eene scheepvaart drukker in vergelijking,
dan misschien ergens in geheel Friesland. Iets boven deze plaats
loopt de rivier die van Beetsterzwaag komt te zamen met het
kanaal dat over Gorredijk tot in Drenthe doordringt, het eenige
waardoor Friesland rechtstreeksche gemeenschap met Drenthe
heeft. Want het kanaal dat van Haule over Dragten in de plassen
bij Grouw uitkomt, houdt achter Haule tegen de Drentsche
grenzen op. Een aantal bruggen ligt hier over de vaart, eene
bijzonderheid welke geene andere kanaalplaats in Vriesland kan
aanwijzen. Het dorp wordt versierd door het Heerenhuis Andringa
State, en vooral door de fraaye kerk in het midden der vorige
eeuw, in echt Hollandschen stijl gebouwd, wier hooge toren zich
van zeer verre doet zien. Boven den ingang van den toren, vindt
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men de namen van 4 kerkvoogden (waarschijnlijk tijdens het
bouwen der kerk aangebragt). Drie dezer, uit aloude adelijke
geslachten staan naast elkander, boven hunne wapenschilden, de
vierde sine nomine homo, Douwe Jans, of zoo iets staat daaronder
geheel alleen de breedte van een gelijk vlak innemende 8 .
Hier begint reeds veengrond. Van Oldeboorn, weder over
Akkrum naar de Joure. Een geheel ander land. De streek tusschen
Akkrum en de Joure, laag drassig land, wijd en zijd onder water
staande. Men vangt aan den grond in te polderen. De weg tusschen deze beide plaatsen is met bijster veel moeite met zand
opgehoogd, doch zakt gedurig weder weg. Het zal nog lang
duren vóór men er eenen straatweg van maken kan. Hier moesten
wij met eene veerpont overvaren, de eenige geloof ik in de provincie. Onbegrijpelijk is het verschil van deze streek met die van
gisteren. Zoo ver men ziet geen dorp, bijna geen huis.
Joure een prachtig vlek. De hoofdstraat kan in breedte met die
van Leyden wedijveren, en ziet er niet minder welvarend uit,
schoon de huizen er minder prachtig zijn. Door kofreederij en
uitgebreiden scheepsbouw en door een zeer aanzienlijken groothandel is deze plaats welvarend. Er is hier gelijk in de meeste
aanzienlijke dorpen der provincie éen groot man, die bijna alle
gronden in den omtrek in eigendom heeft, en die als een klein
koninkje den baas speelt. Hier de Vegelins. Deze potentaten zijn
par droit de naissance grietmannen. Geen Fries die daaraan twijfel
zou voeden.
Intusschen heb ik over de grietmanschappen zeer ongelijk hooren oordeelen. De goê gemeente vond vrij algemeen, dat ze wat
te duur zijn, vooral omdat de grietman zelf gewoonlijk niet veel
werk doet, maar het op assessoren en secretaris laat aankomen.
Ook klaagt men enkel over de moeyelijkheden met den Burgerl.
Stand en met andere gevallen waarin de ingezetenen met zijn
bestuur iets te maken heeft. Er is anders veel vóór, en het is
een punt der overweging waardig of iets diergelijks niet elders
kon worden ingevoerd. Duurder dan een burgemeester en secretaris voor elk dorpje kan het niet zijn. De grietenijen hebben van
1500—4000 inwoners. De grietman staat hooger boven zijne medeingezetenen; hij hangt niet van dezen of genen af omdat hij bij
zijn bekrompen traktement nog een andere affaire zou moeten
voegen. Hij kan bovendien meer het algemeen belang bevorderen,
wat anders vaak struikelt op den eigenzin, de eigenliefde, de
bekrompenheid en spaarzaamheid van gemeentebesturen. Zoo
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heeft de grietman van Baarderadeel tusschen alle dorpen zijner
grietenij een klinkervoetpad laten aanleggen, iets dat bijna onmogelijk zou zijn indien het gegeven aantal dorpen het bij onderlinge schikking had moeten doen 9 .
Joure—Heerenveen over de Hasken. De grond is hier bij
streepen veen zand; het land evenzoo kaal en met hakhout
bebouwd. Het zijn hier lage veenen, waar de turf, de Miert,
's voorjaars uit den grond opgehaald wordt; 's zomers uitgespreid
ligt te droogen en 's najaars wordt gestoken en opgezet; 't klien
baggeren is misschien 't zwaarste werk dat er bestaat. Langzamerhand komt er door al dat baggeren water, waar land geweest is,
soms heele plassen. Er wordt echter policietoezigt op gehouden.
En waar men voor de toekomst wil zorgen, beraamt men weer
reeds plannen om later den grond weder droog te maken, men
hoopt dan goede klei te vinden. Zoo wordt in de grietenij Aengwirden van elke hoeveelheid turf een zekere belasting ingevorderd, waaruit mettertijd dijken en watermolens zullen worden
aangelegd 10 . Deze tijd moet hier eerlang komen, wanneer geene
vergunning meer tot uitveenen zal verleend worden.
In deze grietenij Aengwirden, een uurtje van 't Heerenveen
bezochten wij 's middags de dorpen Lunjebert en Tjallebert11.
In vele opzigten merkwaardig. De bevolking is er ontzettend
opeengehoopt, in kleine huisjes. In woningen en kleeding is iets
uitheemsch, iets niet-Friesch. Zoo ook vooral in de spraak. Zelfs
hun uiterlijk voorkomen in gedaante en gelaat wijkt van de
Friesche type af. Hunne taal heet de Gietersche en men beweert
dat zij afstammelingen zijn van kolonisten die reeds langer dan
eene eeuw geleden uit Drenthe of Overijssel herwaarts zouden
zijn gekomen.
Van Vrijdagmiddag 22 — Zondag 24 Augustus vertoefden wij
op 't Heerenveen. Een knap ruim plaatsje. Mais c'est un nom sans
chose! Het Heerenveen is eigenlijk het grenspunt van drie grietenijen, Aengwirden, Haskerland en Schoterland. De plaats zelf
ligt in deze drie grietenijen verdeeld en slechts een klein gedeelte
van dat deel welk in Schoterland ligt is het eigenlijke Heerenveen.
Het grootste deel draagt den naam van Knijpe. Het deel onder
Aengwirden behoort tot de gemeente Terband, wier kerk op een
halfuur afstand ligt; niettemin staat in dit gedeelte midden in de
plaats eene fraaye groote kerk; maar dit is de kerk van de Heerenveensters pur-sang. De kerk van Terband, waar wij Zondag ons
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lieten stichten was Donderdags tevoren ingewijd. Ik heb zelden
een dorpskerk gezien die fraayer gelegen was, zelden die knapper
gebouwd was van buiten, nooit die zich van binnen door doelmatiger, eenvoudiger, smaakvoller vorm gunstiger voordeed. De
preek was in overeenstemming met de kerk (Dom. Terlet 1 2 ).
N.B. De kerk van Terband is zeer rijk 13 , maar de burgerlijke
gemeente zeer arm. De grietenij Aengwirden telt 2300 inwoners
en in den afgeloopen winter moest daar uitgedeeld worden
ƒ6000.-. (Opgave van den Secretaris F. H. v. B. th. K.1*.)
Op de Zaturdagsche markt van 't Veen gaat vrij wat om.
Overigens is het er niet levendig. Scheepvaart is er betrekkelijk
weinig, want de vaart loopt Oostwaarts niet veel verder dan
Katlijk, tusschen afgeveende gronden door.
Nijvere burgers zijn er pro rata niet zoovele als voorname lui:
leden van de regtbank, grietlui en patricische renteniers. Mooye
meisjes zijn er zeer vele, zeer mooye. Dit zag ik Zondag namiddag in het Oranje-woud. Het was een lust der oogen.
Het Oranjewoud heeft veel van het Stichtsche. Bekoorlijk en
grootsch tevens. Er is een rijkdom van wandelingen die dagen
lang bezigheid en genoegen kan scheppen. (Zie de enumeratie
van de buitenplaatsen bij Eekhoff 15 .) Wij hebben er bij den
kastelein en buikspreker Lantinga 1 6 een behoorlijken achtermiddag en avond doorgebragt. Midden in 't Bosch, heerlijke,
overheerlijke baars gegeten. Van zijne kunst heeft de man mij
een nietig staaltje gegeven, dat echter naar meer nieuwsgierig
maakt. Meer nog heb ik den man bewonderd om de flinkheid,
attentie en bescheidenheid waarmede hij zijn beroep als kastelein
waarneemt. Zijn voorkomen is innemend, een flink, open en fijn
gelaat, een uitstekend geproportioneerd postuur.
Maandag 25 Augustus. — 's Morgens Ay2 uur op den wagen.
Op deze conditie waren wij den vorigen avond nog in 't Woud
gebleven, 't Was naauwelijks licht en vrij koud. Maar wij waren
allen monter. De weg liep nu naar Gorredijk, over Katlijk en
de bonte bok. Eerst alleraangenaamste woudstreken, daarna zwaar
zand, zeer zwaar zand, echter zeer geschikt voor den verbouw.
De graanlanden bestaan hier geheel uit afgegraven veengrond.
Uit dezen hoek komt uitstekende boekweit. Veel bijzonders
overigens niet opgemerkt tot wij omstreeks 8 ^ uur te Gorredijk
kwamen. De plaats is weder even als alle genoemde in ééne lijn
langs de vaart aangelegd, met eene kruisstraat langs welke de
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groote weg loopt. Er heerscht vrij wat drukte en bedrijvigheid:
drie molens, 2 kalkovens, drie timmerwerven. De graanhandel is
er belangrijk en de Joden hebben hier hun Friesch Jemsalem 1 7 .
Het voorkomen der plaats heeft echter iets ouds en vervallens,
waarschijnlijk wel omdat de veengraverij hier reeds van zeer
ouden datum is geweest. Niet verre van hier liggen de gehuchten
Jubbega en Schurega en de Compenij. Daar moet het er akelig
uitzien, op de manier als het Heike 1 8 bij Breda, waar uitgeholde
aardhopen woningen voor menschen vormen. Het is daar met de
zedelijkheid en met de kennis van het mijn en dijn niet te best
gesteld.
Het kanaal loopt met een sterken stroom O.W. Het heeft
gemeenschap met de Smildervaart, waarvan het niet verre van de
Beilervaart uitgaat. De herberg is een vliegennest, waar wij zeer
slecht aten. Dat viel bitter af bij gisteren.
's Namiddags over Beetsterzwaag en Olterterp naar Dragten.
Merkwaardig is hier de aanleg der boerenplaatsen in eene doorgaande rij langs den weg, allen in boschjes van hoogstammige
eiken, brinken geheeten, gelegen. De afwatering laat hier nog
veel te wenschen over. De Boorn kan al het water dat van de
Drentsche hoogeveenen afzakt niet slikken.
Beetsterzwaag is een aristocratisch dorp. Het schijnt alsof
eenige aanzienlijke families zich hier rendez-vous hebben gegeven
om ver van het gewoel eener bedrijvige wereld zich met elkander
in hunne hoogheid te amuseren. De grietman van Smallingerland
is voor eenige jaren met huis en tuin van Dragten hierheen verhuisd omdat men hem daar eens de glazen had ingeslagen 19 .
Dragten is weder eene plaats als Gorredijk, langs het kanaal.
Doch frisscher en nieuwer. Do. Plantinus 20 en zijne dochters
ontvingen mij hier allervriendschappelijkst, eene zelfs al te vriendschappelijk. Aangename kennismaking met 4 Dockummers die
haast hadden om vóór den donker te huis te komen, maar, sic
erat in fatis, eerst expresselijk een half uur omreden, toen expresselijk een half uur wachtten op koffij die tegelijkertijd hen
wachtte, daarna expresselijk hunnen tijd verknoeiden met scharretjes te koopen, voorts expresselijk den versten koekebakker
opzochten om Dragtster koek mede te brengen etc. etc. Hier
kwam J. van Hulst 2 1 bij ons. Hier kwamen wij in het land waar
's avonds de meid het licht weghaalt, en mijnheer nog even haren
dienst komt presenteren.
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Dingsdag 26 Augustus. — Wederom vroeg op weg. Over Smallinger Opeind naar Rottevalle. Dit nietig dorpje heeft dat gemeen
met het vorstelijk Heerenveen dat het in drie grietenijen ligt;
Smallingerland, Tietjerksteradeel en Achtkarspelen. De aard van
bebouwing hier weder geheel anders. Groote schuren, maar de
friesche frischheid ontbreekt. Een doolhof van wegen; rondom
de velden als in Oostfriesland walletjes, die kampen vormen. Van
Rottevalle naar Oostermeer heeft men de keus tusschen 56 wegen
en nog kan men niet regt uitgaan, maar moet men er alle hemelstreken op. Dit Oostermeer ziet er uit of het aan het eindje van
de wereld ligt. Zeker, wie er niet wezen moet komt er niet, want
de plaats ligt aan den uithoek der Bergummer meer, ver van
alle groote routes. Van hier over Drogeham, Augustimisga naar
Surhuzum. Al deze dorpen zijn lange streken waarvan de huizen
behoorlijk langs den weg tusschen boomen verscholen liggen.
Op de manier als Staphorst en Rooveen; maar wat knapper.
Surhuzum heeft iets bijzonders in zijnen kerktooren die tot de
spits toe van klinkers is opgetrokken. Verder naar Surhusterveen,
een knap veendorp, dat misschien eenmaal met Dragten en
Gorredijk gelijk genoemd zal worden. Bij broeder Hulshoff 22
aten wij lekkere pannekoeken. Deze man [die], even als ik wel eens
achter in Oostvriesland gezien [had], had eenen grooten winkel
van alles wat de mensch tot spijs en drank tot kleeding en huisraad noodig heeft. Zijn groot huis, met schuren en zolders was
één magazijn. Hij was een ferme vent en zijne vrouw een flink
wijf. Zij schenen er warmpjes in te zitten.
Hier zeiden wij Friesland vaarwel. Weinige minuten rijdens
bragten ons naar Groninger Opende, een miserabel dorpje, waar
vrij wat gesmokkeld wordt naar het schijnt, tusschen de provincies onderling. Merkwaardig is dat dadelijk in de taal verandering te hooren is. In Smallingerland spreekt men Friesch,
zoo al niet zuiver Friesch, hier echt Groningsch. Wij hadden hier
het eerste heispoor.
Treurig was het gezicht der overstroomde landen aan de voorzijde van den weg naar Marum. Van Marum loopt een kanaal
naar Groningen, maar dit kan moeyelijk tot uitwatering dienen,
en Friesland past wel op dat het geen water van over de grenzen
ontvangt. Men had nu om wat te helpen maar een gat in den
weg geslagen, en dit met zoden overdekt, tot grooten schrik onzer
paarden.
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Van Marum naar de Leek volgden wij eenigen tijd den grooten
postweg van de Lemmer naar Groningen, over Nijbert, Nuis en
Tolbert. Niet veel bijzonders. De boerenplaatsjes liggen hier even
als in den Beerster-Hamrik een end van den weg af op eene rij
naast elkander, elke te midden van hare akkers. Het land scheen
hier fraai. In den laten namiddag kwamen wij in de Leek, half
op Groningsch half op Drentsch grondgebied gelegen. De laatste
provincie vormt hier al een zeer zonderlingen inham. Ons land
heeft wat deze verdeeling aangaat al zeer veel van eene legkaart.
Deze provinciale grensscheiding geeft, dunkt mij, bij het verschil
der provinciale belastingen gelegenheid om veel ambtenaren en
eene uitgebreide surveillance den kost te geven.
De Leek is alweer een plaats gelijk Gorredijk enz., eene vaart
met eene kruisstraat. Maar de drukke scheepvaart bestaat hier
nog grootendeels door de veenderijen die zich hier nog digt aan
de plaats uitstrekken. Door het groote communicatiekanaal met
Groningen en Friesland (via Stroobos) is hier echter ook overigens
levendige handel en fabrijkvertier.
Op een half uur afstand van hier ligt het dorp Midwolde,
merkwaardig om de prachtige marmeren grafstede van, ik weet
niet meer van wien 2 3 , die de kerk versiert. Ik heb vroeger eens
dit kunststuk gezien; maar 't was jaren geleden. Ons plan om het
nog eens te bezien werd door regen en duisternis teniet gedaan.
Ik vergenoegde mij met eene wandeling naar het oude melancholieke slot des Heeren van Inn en Knijphuizen tot den Nijenhuis. Een fraaye beukenlaan leidt er henen en het park rondom
prijkt met keur van prachtige boomen. Overigens niet bijzonders.
Ik geloof door de poort te hebben gezien dat de inrigting van
binnen veel had van die der landkastelen in Oostvriesland en
Holstein door mij gezien. Het Heerenhuis in 't front en rondom
eene groote voorplaats stallen, schuren en arbeiderswoningen. Of
dit nog een gevolg is van den vreemden oorsprong der familie,
weet ik niet.
Te Roden (Drenthe) heb ik ongeveer hetzelfde gevonden.
Waarschijnlijk is het meer een blijk dat hier een ander ras
gevestigd is dan in Friesland, dat van oudsher hier eene andere
verhouding tusschen landheer en arbeider, eene andere wijze van
bebouwing des gronds heeft bestaan. Deze inrigting doet meer
denken aan het feudaal systeem, althans aan grootere afhankelijkheid van den persoon des bouwmans aan den grondheer dan in
het vrije Friesland.
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Woensdag 2 7 Augustus. — Half zeven op den wagen. Dadelijk
achter Drentsen Leek begint de hei. Groot verschil met de andere
(Groninger) zijde. De grond echter schijnt hier zoo kwaad niet.
Althans midden in de hei is eene steenbakkerij die goede zaken
schijnt te drijven. Maar met afwatering en cultuur is 't hier treurig
gesteld. Wij kwamen nu langs eenen weg zoo als ik vroeger nooit
geweten had dat er wegen bestonden — een prikkenweg, d.i. een
weg van boomstammen en takken welke in een moeras zijn
geworpen, en het eenige middel zijn om niet met wielen en kap
tegelijk in het moeras weg te zinken 24 . De inzaten van Roderivolde weten echter met vrachtwagens er schoon over te raken.
Hoe? dat mag de drommel weten. Het is misschien om dat
moeyelijk acces dat men bij de boeren van het dorp bij voorkeur
de krankzinnigen van goeden huis relegeert. Er zijn hier een
twaalftal. Hier vierden wij in den ochtend den verjaardag van
C. H.(armens) met een glas jenever met stroop — niet erg te
recommanderen.
Van Roderwolde—Roden. Heen dezelfden prikkenweg terug en
nog eens zoo'n endje. Het laatste een groot, althans een uitgebreid
dorp, rijk aan groote honden, die het bijzonder gebeten hebben
op al wat fatsoenlijk gekleed gaat. 't Heerenhuis van de graaf
van Westerholt 25 zag er vrij slordig uit. De landontginning gaat
in deze streeken tant bien que mal haar gang. Rondom de dorpen
is de grond in zekeren kring gecultiveerd en dit heet men de
esch (Rodener esch, Norger esch etc): langzamerhand groeyen
deze eschen aan, tot zij eindelijk aan elkaar palen. Eene andere
nog gemakkelijker wijze van den grond bruikbaar te laten worden
zagen wij heden achter Norg, waar men aan een groot dennenbosch de zorg over laat om zich zelf voort te planten 't geen ook
vrij wel gaat. Overigens is de grond hier en daar met kudden
wollig vee als overzaaid, welke het eigendom zijn van de gezamenlijke dorpsgenooten en aan de hoede van eenen, juist niet
zeer Arcadischen herder, zijn toevertrouwd. De hei levert soms
heerlijke vergezigten op doch de regen belette ons heden dikwijls
er veel van te zien.
Van Roden ging het verder, over eenen fikschen zandweg,
door de hei, naar Norg, over Een26, Steenbergen en (als uitstap)
Veenhuizen. De beide eerste plaatsen dragen den naam met eere.
Te Een staat weinig meer dan één huis; Steenbergen munt uit
door eene slechte bestrating, waarbij die der kleine Friesche
steden een asfaltspoor is. Overigens kon het er in een dorp al
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niet veel ellendiger uitzien dan hier. Mislukte proefneming op
het goed geloof der boeren (door omkeering mijner beerenhuid)
welke mij twijfel heeft doen opvatten aangaande de waarheid
der anecdote van den boar en den Drentschen boer 2 7 . Te Veenhuizen is men weder zeer dicht aan de Friesche grenzen. De
nabijheid van het (2e) gesticht werd ons geannonceerd door
troepjes vrolijke jongens die van het veld huiswaarts keerden,
versierd met graauwe pakjes met groene kragen en begeleid —
de herder der kudde — door eenen oppasser met stok en sabel.
In de herberg nevens het gesticht was geen sterke drank te koop.
Misschien de eenige van die soort in ons land! Bezigtigd de
katoenspinnerij 28 , van onderen tot boven. Interessant, most interesting. 150 arbeiders groot en klein, mannen en vrouwen. Zij
gaven zich het air van vrolijk te zijn door een schoolmeestersliedje te zingen. Maar 't wou niet vlotten. Hoe die lui gezond
kunnen blijven in dezen atmosfeer van katoenstof is mij eenigszins duister. Men zei mij dat het goed ging. Maar zij stoven om
't hardst naar buiten toen de middagklok tot schaften noodde.
Men maakt bij en voor deze fabriek gas. De woningen liggen
in twee vierkanten rondom een binnenplein, en door breede
grachten, met ophaalbruggen omgeven.
Te Norg regende het te hard om den neus buiten te steken,
jammer, want het dorp leek anders fraai genoeg, en is interessant
door zijne paardenmarkt den lsten September 29 . Volgens ingewonnen berigten moet het op die paardenmarkt al raar toegaan.
Voor velen is het feest, drie dagen en drie nachten achtereen,
en er zijn meer menschen en dieren dan huizen of stallen bergen
kunnen. De nakomers moeten zich dus behelpen, wat tot fraaye
tooneelen aanleiding geeft, te meer omdat hier nog geen departement bestaat van het matigheidsgenootschap 30 .
Over Donderen naar Vries, weinig nieuws, maar ruime uitzigten. Donderen = Steenbergen. Dat is genoeg gezeid. Vries
ziet er beter uit. Hier een straatweg (Groningen—Assen) eene
groote kerk, en goede huizen. Haast zou men denken in een
beschaafd oord te zijn, indien men niet door den staat van het
voedingsproces beter ingelicht werd. Wij golden voor groote
smulpapen, omdat wij brood met eyeren en kaas eischten. Brood
was er in het heele dorp niet voorhanden. Slechts één stoete, en
die werd heet en ongaar uit den oven gehaald omdat wij niet
wachten konden. Groot bezwaar voor onze tanden en magen.
Eindelijk, daar het onmogelijk was deze taaye klei te slikken,
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kwam er nog bij een der buren een stukje oude stoete weg. Dat
was toch eetbaar. Overigens is bij zulk een diner stroop als
entremêts aan te bevelen: ook om den gevolgen wille.
Experientia docet.
Om een hunnebed te zien reden wij voorbij het kasteel eens
insolventen debiteurs over Tynaarloo naar Zuidlaren. De plek
genaamd hunnebed bestaat uit 11 steenen, groot genoeg om thans
ieders verwondering te wekken over de wijze hoe die blokken
wel naast en op elkaar gekomen zijn. Men zegt dat hier nog niet
de grootste stenen zijn, maar dat dit monument door de juiste
evenwijdige opstapeling der steenen onder de schoonste behoort.
Te Zuidlaren zouden wij nachtkwartier houden; eerst nog een
uitstapje naar Noordlaren gemaakt, op een halfuur afstand, maar
een gene zijde der Groninger grenzen — om eene firma te
bezoeken van drie jonggezellen, die — in eere en deugd — huis
hielden met drie meiden, waarvan eene een piano wist te bespelen
die voor 50 jaren nieuw is geweest. Of ik het mij verbeeld heb?
Maar de Noordlarenaars kwamen mij reeds als een ander volk
voor dan die vierkante, geramasseerde 3 x Drenthen, inclusive die
van Zuidlaren.
Onze herbergier, Symen Bakker, met zijne vrouw, zoon en
dochter waren echte typen. Ware Enakskinderen. Interessant
discours aan den gemeenen haard gevoerd, vooral toen de beide
zoons met een nieuwkoop van de paardenmarkt te Wedde waren
te huis gekomen. Aan luidruchtigheid ontbrak het niet. Twee
dingen heb ik hier geleerd:
Ie. Dat de landverhuring hier in deze streken gaat bij wijze
van tiend 3 2 , te betalen in natura.
2e. Dat het slaan van den kwartel de guldens voorspelt welke
de nieuwe rogge per mud op de Groninger markt zal opbrengen.
Men geloofde daar vrij zeker aan.
Zuidlaren is een kostelijk dorp. Groot, ruim, sierlijk, welvarend.
Het heeft het karakteristieke van Drentsche dorpen (van de
grootere namelijk) dat hier even als te Roden, Norg, Vries, de
huizen een wijden kom vormen waarbinnen heerlijke boomen op
rijen, in quincunces of in losse groepen geschaard staan. Dat
Zuidlaren welvarender en bloeyender en beschaafder voorkomen
heeft, is waarschijnlijk toe te schrijven aan de nabijheid van het
Zuidlaarder meer, dat de gemeenschap met Groningen zeer
gemakkelijk maakt. Nabij deze plaats ligt het uiterlijk zeer smaakvolle landgoed van den graaf van Heyden 3 3 , broeder van den
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Russischen Admiraal een man van wien ik geene andere bijzonderheid heb vernomen dan dat hij vol schulden zit.
Donderdag 28 Augustus. — Wij zeiden dezen morgen het
landschap Drenthe voor goed weder vaarwel, om eene allerbelangrijkste streek onzes vaderlands te bezoeken — namelijk de groote
veenkolonies van Groningerland. Deze streek is daarom zoo
belangrijk omdat zij aanwijst wat kunst, ijver en volharding vermogen om van woestijnen heerlijke landstreken te vormen (mits
slechts de natuur niet weerbarstig zij) en omdat zij uit hetgeen
hier geschied is, aanwijst wat nog geschieden kan. Ook hier is
toepasselijk, dat wij de scheppers zijn van den grond dien wij
bewonen. De reis liep dezen, en gedeeltelijk den volgenden dag
over de veenkolonies: Annegieterveen, Kielwinderveen,
Stadskanaal, Wildervank, Veendam (Muntendam) en de Oude en
Nieuwe PekelaSi, alle rijke, uitgebreide, welvarende gemeenten,
door handel, scheepsbouw en scheepvaart, fabrijksnijverheid en
landbouw bloeyende, alle gevestigd op plaatsen waar vroeger
niet minder barre hei zich uitstrekte dan die, welke wij den
vorigen dag waren doorgereden en grootendeels nog ompaald
door even onvruchtbaren maar evenzeer voor ontwikkeling vatbaren grond. Vooral ten Zuiden worden zij nog omgrensd door
onoverzienbare en rijke veenen die slechts op een behoorlijk
stelsel van kanalisatie wachten om dan aanvankelijk door den
afvoer van turf groote voordeelen op te leveren en later welige
landerijen op te leveren en tot de vestiging van rijkbevolkte
gemeenten gelegenheid aan te bieden.
Al deze plaatsen hebben hetzelfde karakter: zoo zij eenigermate
in uiterlijk voorkomen van elkander verschillen dan ligt dit aan
het verschil der tijden waarvan haar aanleg dateert. De Pekel
en Wildervank zien er meer stijf en ouderwetsch uit, de huizen
zijn er minder fraai; de geheele aanleg is minder bekoorlijk en
op vereeniging van het aangename met het nuttige berekend.
Veendam daarentegen (in een dubbele vierkant van kanalen
getraceerd) is van nieuweren datum en met smaak gebouwd, zoo
ook Muntendam. Annegieterveen is nog slechts in zijne opkomst,
even zoo Stadskanaal. Een bewijs voor levendig handelsverkeer
(is 't ook kleinhandel) levert het groot getal Joden dat zich in
deze gemeenten heeft gevestigd. En over 't geheel wijst alles aan,
dat eene arbeidzame, nijvere bevolking zich hier gevestigd heeft.
De menigte kanalen en dwarsvaarten (wieken) 35 oorspronkelijk
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voor den afvoer van turf aangelegd zijn thans bevorderlijk om
de producten der landerijen op gemakkelijke en onkostbare wijze
te huis te halen of ter markt te brengen, en daar tegen tevens
om de benoodigdheden des levens van elders aan te voeren.
Misschien is het dewijl hun handel zich tot /cüeinhandel
beperkt, — maar een leelijk gebrek is het bij deze lieden dat zij
knijpen en knoeyen waar zij kunnen. H.(armens) echter schrijft
het toe aan het volkskarakter, want in Friesland, zegt hij, wordt
er nooit geknepen, en evenmin in Drenthe, in Groningen overal.
Iets anders is het smokkelen, dat in deze streek op groote schaal
wordt gedreven. Maar hiervan ligt de schuld wel voornamelijk
aan onze wetten.
Wij sliepen deze nacht in een beroerde herberg in den beneden
Pekel, wier kastelein een monster van pedanterie mag heeten,
welke eigenschap daaraan hare oorsprong te wijten schijnt te
hebben dat 's mans vader deurwaarder is. Maar wij amuseerden
ons er mee.
Personele ontmoetingen had ik overigens hier niet, behalve die
van eenen bedelenden jood oud volgens eigen zeggen over 100
jaar, maar volgens beweren van onzen pedant slechts 90 welke
mij voor 4 centen den zegen van den schoot Abrahams, Izaaks
en Jacobs aanbood.
Vrijdag 29 Augustus .— Over Winschoten naar Zuidbroek. Het
land van weelde onder den boerenstand. Men mag den Groninger
boeren steilheid, stijfheid, lompheid, knijperigheid verwijten, en
met regt: maar er zit toch iets in dit volk dat de attentie verdient.
Het is een krachtig ras, zij werken goed en hard, en waar zij eens
de liefhebberij op gezet hebben, daar geven zij het ook niet op.
Bekend is hoeveel goeds van hier voor het Volksonderwijs 36 uitgaat. Evenzoo hebben zij zoo al niet smaak, toch eenige vatbaarheid voor gevoel van comfort en levensgenot. Dit blijkt in deze
streek, waar rijkdom onder de boeren heerscht in den aanleg
hunner woningen, huizen, schuren stallen, werven en tuinen.
Winschoten is een nietig stadje, maar het heeft een vrolijk aanzien door zijne ferme, knappe huizen. Zelfs bezit het thans een
paleis in de woning van Viëtor 37 dat te Amsterdam op de
Keizersgracht een sieraad zou zijn — maar hier bijkans misplaatst
is. Den gemeentegrond heeft het bestuur der plaats gebruikt tot
aanleg van wandelpartijen zoo als weinige steden onzes lands er
aan kunnen wijzen 38 . Hetzelfde geldt verder op evenzeer. In den
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Beerster-Hamrik aan de eene zijde, aan den anderen kant te
Scheemda en Midwolde, tusschen N. en Z.Broek vindt men
boerenplaatsen in menigte die door trotschheid van aanleg en
door blinkend uiterlijk den reiziger in de oogen steken, en
onwillekeurig doen uitroepen: wat zitten die kerels er warm in.
En dit is ook zoo. Er is misschien geen beter bouwland ter wereld
dan dit Noorderkwartier der provincie Groningen en de bouwers
zijn meerendeels ook eigenaars (doch onder beklemming) van den
grond. Wat zij voorts bewerkt hebben om hunne producten in
waarde te houden, is bekend. Onze dag was heden heel plezierig.
Het schoone weder had ons reeds bij eene vroege ochtendwandeling in eene vrolijke stemming gebragt. Wij waren zoo
jolig als jongens. Van Pekela naar Winschoten, van Hulst als
lakei achter op en vier kalveren als voorrijders vooruit. Onuitputtelijke stof tot lachen. Te Winschoten onder praesidium van
den vrolijken Wiesseman alle schulden op reis aangegaan met
flesschen Sternberger Cabinet afgemaakt. O, wie herrlich und wie
labend; toen weder op den wagen naar Midwolde, van Midwolde
naar Scheemda, van Scheemda naar 't Waar, van 't Waar naar
NoordBroek, van NoordBroek naar ZuidBroek. Deels langs heerlijke Mac Adam wegen — kolfbanen mijnheer! deels langs abscheuliche natte kleiwegen, zoo vet als er geene andere klei is. Maar
het een en het ander vermeerderde de vreugd. En de heerlijke
dag maakte voor eenen goddelijke avond plaats. De sterren
twinkelden zoo vrolijk en zoo vertrouwelijk. Te Noordbroek
konden wij niet onderdak. Er zat dus niet veel anders op dan
om half elf den kastelein Buning en zijne dochters te Zuidbroek
nog eens in rep en roer te brengen om ons spijs en drank en
logies te verschaffen, 't welk alles goed ging.
Zaterdag 30 Augustus. -- Wandeling in den morgenstond langs
den heerlijken weg naar Noordbroek, bezoomd met boerenplaatsjes, de eene fraayer dan de andere; heerlijke kerken, zoo
te Zuid- als te Noordbroek, in zuiver gothischen stijl gebouwd.
Nadat hier de zaken waren afgedaan, ging de togt langs bekende
wegen, over Sapmeer, Hoogezand, en Martenshoek naar Groningen. Tot Martenshoek gewandeld. Deze streek mag den naam
dragen van de Groninger Zaan. Slechts zijn er niet zóó vele
molens, daar en tegen zoo veel te meer scheepstimmerwerven,
waar thans weder vrij druk werk was.
De brandewijnstokerijen 39 uit aardappelen, welke hier nog
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nauwelijks tien jaren als paddestoelen uit den grond zijn verrezen, schijnen hun besten tijd gehad te hebben en zoo de aardappelziekte, eenigen tijd aanhoudt zullen zij wel den genadeslag
bekomen. Het is jammer van de groote gebouwen; of het evenzeer jammer is voor de bevolking? Welligt niet, mits men er in
slage om den invoer van het duitse fusel-vergif te keeren. Voor
het overige blijkt ook hier van veel welvaart. Alles is knap en
netjes en de scheepvaart geeft eene onafgebroken levendigheid.
Hoogst belangrijk zoude het zijn indien van deze scheepvaart op
de binnenwateren des rijks eene algemeene statistiek 40 kon
worden opgemaakt. Mijne inlichtingen van den pachter der sluis
te Martenshoek (kastelein Meurs) deden het getal der vaartuigen
die jaarlijks daar passeerden op 3O.OOO begrooten. Hij betaalde
aan de stad Groningen ƒ ll.OOO pacht. Dit kanaal is het eigendom
der stad, die naar M.(eurs) mij vertelde, door eenen pfiff, daarvan groote voordeelen trekt en ten eeuwigen dage zal blijven
trekken. De stad zoude namelijk, reeds lang geleden, met de
Drenthen een contract hebben aangegaan, dat alle kanalen voor
het tegenwoordige of toekomende uit Drenthe naar Groningen
te leiden in dit kanaal moesten uitkomen, en dat ook wanneer
men daarvan mogt afwijken, alle schepen welke deze afwijkende
kanalen zouden bevaren toch eenen tol zouden betalen evenredig
aan het sluisgeld van Martenshoek 41 . Aan de eene zijde kon dit
zeer belemmerend werken op de ontginning van Drenthe, van den
anderen kant heeft het zijne voordeelen. Immers de aanleg van
het Stadskanaal in den jongsten tijd voor rekening der stad langs
de grenzen van Drenthe heeft als winstgevende onderneming
hieraan zijnen oorsprong te danken. Evenwel de zaak verdient
een nauwkeurig onderzoek.
Na bij Meurs vrij slecht gegeten te hebben, en na zijne
menagerie van hazen, konijnen, ooyevaars en allerlei gevogelte te
hebben bekeken reden wij in den namiddag, met een uitstapje
naar Kropswolde, naar Groningen en kwamen daar te zes ure aan!
Hier houden mijne aanteekeningen op. Wat dus nu volgt is
slechts memoriewerk.
Te Groningen 's avonds bezocht: familie 42 , sociëteit, wafelkraam en Euterpe. Ons logement was buiten de poort, zoodat
wij het voorregt hadden de slaapmuts van den portier te leeren
kennen.
Zondag 31 Augustus. — Den morgen wat om geluyerd. 's Mid-
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dags gegeten bij de familie. Om 3 uur weer op den wagen.
Aduard, Noord en Zuid Horn, lieve dorpen, langs den straatweg,
Grijpskerk, waar 't kermis was, een der beroemdste kermissen
van 't land, en zoo druk bezocht dat het ons zeer veel moeite
kostte, door de straat te komen, Visvliet, naar Kollum, midden
in de zoogenaamde Wouden gelegen, niet ver van Dockum. De
plaats is voor een dorp haast te groot. De Kollumers schijnen
het zelve ook zoo te begrijpen; daarom spreken zij onder elkaar
niet boerenfriesch, maar een mengelmoes daar wat stadfriesch
en ook hollandsch in komt. 't Is hier anders echte beste friesche
klei. Een amusanten avond bragten wij door in de jagtweide 4 ' 5
opgeluisterd door weinig licht, maar zoveel te vrolijker door het
discours van eenige harddravers, koekoopers en boeren, en door
de opsnijerijen van den kastelein, een jonge kerel van fameuse
sterkte maar die met de krachten die hij bezat nog niet tevreden,
van feiten vertelde die nog eens zoo sterk waren. De avond werd
besloten door een amicaal vuistgevecht tusschen vH.(ulst) en
mij — en door eene teleurstelling van C. H.(armens).
Maandag 1 September. De laatste dag van onzen togt. — Over
Veenklooster naar Bergum. Fraaye weg langs onderscheidene
buitenplaatsen, bekoorlijke boschstreken en nu en dan interessante
heideplekken, die door toenemende ontginning van jaar tot jaar
inkrimpen. Bergum een fraai, uitgebreid dorp, beroemd door zijne
boomkweekerijen en moezerijen en bij de Leeuwarders geliefkoosd om zijne vischpartijen 44 , uit de Bergummer meer afkomstig
is, overgang als middelpunt der scheepvaart tusschen Groningen
en Leeuwarden belangrijk. Na hier met weinig smaak paling te
hebben gegeten ging het langs den bekenden straatweg naar
Leeuwarden, even Sinkel's winkel 4 5 bezocht, en toen over
Marssum, Beetgum, Berlikum, Tjummarum naar Douma. Te
Marssum een hofje voor oude lui, waar iedereen in mag komen,
van wat land of religie ook, mits geen Marssumer — vervloekte
hatelijkheid van den stichter 46 . Zie meer daarover bij Eekhoff47. Berlikum beroemd door zijne moezerijen en ooftteelt, zal
die nog aanmerkelijk kunnen uitbreiden wanneer de stoomvaart
tusschen Harlingen en Londen stand houdt. Overigens heeft men
hier heerlijke vergezigten op de rijke Bildtstreken. En zoo kwamen
wij 's avonds te huis verwelkomd met vreugdevuren en vlaggen
van de boeren, die hun koolzaadstroo verbrandden 4 8 .
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Dingsdag 2 September, vertrok ik vroeg naar Bolsward, en
nam voor goed afscheid van vriend Alle de Boer. Ik viel te B.
met den neus in het vet, kermis en harddraverij met beugelchaisen en boerendiner. Het laatste was voor mij het interessants. Ik heb nu de beteekenis leeren kennen van het gezegde
der boeren van iemand die op een diner is: „Hij is uit diketen".
Ik maakte hier kennis met nieuwe gezigten, speciaal met de beide
boeren van Nijhuzum. Ik beloofde den volgenden dag ook kennis
te maken met hunne plaatsen. Zoo ging ik dan, daar de wind
goed was, Woensdag 3 September 's morgens per trekschuit naar
Nijhuzum om vandaar in 't schuitje van vriend Gerken mij naar
Woudsend te laten brengen. Ik moest toch dit deel van Friesland
(Westergo) ook zien. Men mag het het waterdeel noemen; Nijhuzum, Gaastmeer, Heeg, Woudsend, ter Home, zijn bijna niet
anders dan per schip te genaken. Naauwelijks te voet. Intusschen
is het land hier uitstekend, ten minste zeer goed, en vindt men
bijwijlen groote boerenplaatsen. Wij kwamen er eene voorbij
welker eigenaar meer dan 70 beesten melkte. De aalvangst levert
den bewoners van Heeg en Gaastmeer, goede winsten op. Langs
al deze vaarten en meren was het togtje zeer aangenaam, begunstigd als het was door een frisch koeltje. Wij waren vroeger dan
wij dorsten hopen te Woudsend. Daar wachtte ik bij Dom.
Leendertz 4 9 de stoomboot Tjerk Hiddes af, die mij met vele
andere gasten om 7 uur voorbij Slooten (het kleinste stadje ter
wereld) naar de Lemmer bragt. Hier lag een beurtman gereed,
die ten 8 ons allen opnam in grooten getale, zoodat alles vol
was, en ik mij met een goeden, ouden dominé van Scharnegoutum 5 0 in een zijroefje behielp; en zonder rampen kwam ik
des morgens om 9 uur te huis, op Donderdag den 4en September.
Aantekeningen
1

Deze dienst is in 1965 gestaakt omdat zij niet meer rendabel bleek te zijn. Vgl. de
meedeling in Wumkes, Stads- en Dorpskroniek, 1934, p. 247 bij 30 aug. 1851: Aan
C. Harmens, D. Fontein en Mr. J. H. Boelens als commissarissen der Friesche stoombootreederij te Harlingen is concessie verleend tot het aanleggen van een tweede stoomboot
tusschen Harlingen en Amsterdam. Ook a.w. II, p. 193 bij 22 apr. 1843: De directie der
Friesche stoombootreederij Corn. Harmens en A. J. Rodenhuis te Harlingen doet rekening
van de administratie, een opvolger van F. D. Fontein gekozen.
2 Hiermede wordt bedoeld het sinds 1841 door de bekende Zwollenaar Mr. B. W, A. E.
baron Sloet tot Oldhuis (1808-1884) (zie: N.N.B.W. II, 1325) uitgegeven tijdschrift
„Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek" dat in 1875 werd opgeheven. De
betreffende passage luidt: „Men heeft zich hier te lande gewend, zoodra er sprake van
nieuwe en gewigtige nijverheidsondernemingen is, alleen het oog op de groote handelssteden, Amsterdam en Rotterdam, te slaan, maar waarom zouden andere steden ook niet
stoutweg den loopbaan der mededinging kunnen intreden? waarom zouden uit Dordrecht,
waar, naar ons gedane mededeelingen, de handel aan veel minder formaliteiten en lasten
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dan te Amsterdam onderworpen is, geene Indische walvischvaarders kunnen uitloopen?
waarom niet uit eenige Zeeuwsche havens? waarom niet uit die van Harlingen, welke
stad reeds schepen ter robbenvangst naar Groenland zendt, en in vele opzigten zoo
gunstig gelegen is, dat het slechts van de veerkracht, den moed en de kennis harer
ingezetenen afhangt, om haar tot eene der aanzienlijkste handelssteden van dit rijk te
verheffen, het stelle zich slechts den nijveren zin van Bremen voor oogen, dat minder
gunstige ligging heeft! Waarom zouden er uit Zwolle, dat met alle krachtsinspanning de
uitmonding van zijn vaarwater naar zee verbetert, waarom uit Kampen dat thans reeds
eene goede uitmonding heeft, geene haringbuizen, of schepen ter kabeljauw vangst naar
Labrador kunnen uitloopen?"
3 Vgl. meedeling Wumkes a.w. II, p, 255 bij 19 jan. 1853: aanbesteed afbraak en herbouw van de toren.
4 Schr. doelt hier op de verplaatsing van de dorpskern. De „brêgebuorrens" zijn vaak
ionger.
5 Jan van der Veen (1811-1857) (N.N.B.W. III, 1273), lid van de Gemeenteraad van
Leeuwarden en lid der Provinciale Staten van Friesland. Met Mr. A. F. Jongstra en
Ds, A. Winkler Prins vormde hij later de redactie der Provinciale Courant (1842—'81),
destijds het hoofdorgaan der „stelselmatige liberalen" in Friesland.
6 Het betreft hier de Graanwet van 29 december 1835, ingesteld ter bescherming van de
landbouw. Als overtuigd vrijhandelaar heeft Vissering zich scherp tegen deze wet gekant.
In verband met de mislukking van de aardappeloogst door de aardappelziekte werd zij in
1845 tijdelijk buiten werking gesteld en in 1847 definitief afgeschaft.
7 Oudeschouw had lang een belangrijke land- en waterherberg.
S Vgl. A. Algra, De Historie gaat door eigen dorp III, p. 133 v.
o Een paar jaar later (1848) werd er in Friesland een hevige strijd over de grietmannen
gevoerd.
io Het z.g. slikgeld.
i l In Tjallebert was Anthony Winkler Prins (1817-1908) (vgl. N.N.B.W. V, 538) Doopsgezind predikant van 1841 tot 1850. Deze zal niet thuis zijn geweest anders zou
Vissering zijn oud-studiegenoot in Amsterdam zeker hebben opgezocht en daarvan melding
hebben gemaakt.
12 Ds. H. Terlet was van 1843 tot 1876 Hervormd predikant in Tjalleberd-Terband. In
het boekje van H. Lunshof: Leven zonder demon (Amsterdam 1950), dat een levensschets van Winkler Prins geeft, valt het volgende te lezen: „Verleden Dinsdag aten wij
bij dominee en juffrouw Terlet een lekker slaatje met toebehooren en waar ik mij op
verheug is een Woensdag met Prins den dag door te gaan brengen bij den heer en
juffrouw Jongstra."
Over het toenmalige gebruik van de aanspraaktitel „juffrouw" voor gehuwde vrouwen
biedt het werkje van Mr. J. Pan: Kleine opstellen over de Geschiedenis, Oudheden en
het Bijgeloof in Drenthe (Haarlem 1862) amusante lectuur.
is Het verhaal zegt, dat na de roep „Terband vakant!" alle Hervormde predikanten, die
in Friesland gediend hadden, uit de hemel bij de poort kwamen!
14 Dit is Jhr. Mr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma (1818-1899) (N.N.B.W. III,
115), groot bevorderaar van het volksonderwijs en samen met Mr. Ph. van Blom in 1866
stichter van de Vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs.
15 Wopke Eekhoff (1809-1880) (N.N.B.W. IV, 553), de bekende Friesche schrijver,
boekhandelaar en uitgever, bovendien sinds 1838 stadsarchivaris van Leeuwarden. Hij
schreef een aardrijkskunde- en een reisboekje voor Friesland.
16 Simon Lantinga (1801-1866). Zie Fr. Encyclopedie 1958, p. 436.
17 De Joden te Gorredijk zijn in het algemeen uit Oostfriesland gekomen en via Groningen
en Drente naar dit dorp getrokken. Vgl. Jaap Meyer, De zoon van een gazzan. Het leven
van J. I. de Haan, Amsterdam, 1967.
is Van de erbarmelijke toestanden die toentertijd in het Heike heersten geeft een goed
beeld het Utrechtsche proefschrift van Dr. A. F. A. Schreurs: Het kerkdorp St. Willebrord
(Het Heike), Nijmegen 1947. Vgl. ook J. J. Spahr van der Hoek: De heidedorpen in de
Noordelijke Wouden, Drachten, 1960.
19
Vissering schrijft alleen over het inslaan van de ruiten bij de grietman Mr. Maurits
Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten (1804—1876) en maakt geen melding
van hetgeen daartoe de aanleiding is geweest, t.w. de gewoonte der Opsterlanders van
het „klokkenluyen" op zaterdagavond. De bekende predikant en topograaf Jacobus
Craandijk vertelt in deel IV van zijn „Wandelingen door Nederland" (Haarlem 1884)
dat dit luiden van de klok van het naburige kerkhof de echtgenote van de grietman
verdroot, waarop een verbod daartoe werd uitgevaardigd. Dit beviel de dorpsjeugd niet
en als wraakoefening werd toen het huis (Harinxma-state) bestormd, waarvan de deur
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werd opengebroken, terwijl de glasruiten het moesten ontgelden. De grietman was zeer
onpopulair. Vgl. ook Smellingeraland, Drachten 1944, p. 3 4 1 / 2 .
20 Ds. Jan Plantinus (1783—1851), Doopsgezind predikant. Stond te Drachten van

1809-1850.
21 Dit zal Jan van Hulst zijn geweest, die in 1846 buitenlid voor Harlingen werd van
de „Amstelsocieteit", waarvan in de inleiding gewag werd gemaakt.
22 De Mennist Vissering loopt op de menniste kloosters! Hulshoff is een bekende Doopsgez. familienaam. Te Surhuisterveen stond van 1828—'57 F . E. Wieling.
23 Deze grafstede dateert uit 1665/1669 en is één der hoofdwerken van Rombout Verhulst: zij is opgericht voor Carel Hieronymus von Inn- en Knijphuizen door zijn vrouw
Anne van Ewsum, die in 1714 door Bartholomeus Eggers er de figuur van haar tweede
echtgenoot Georg Wilhelm von Inn- en Knijphuizen aan deed toevoegen.
24 Vgl. Fr. Encyclopedie 1958, p. 536.
25 Bedoeld is Burchard Frederik Willem baron van Westerholt, heer van Hackfort en
ter Heijl, die de laatste heer van het kasteel ter Heijl was; hij stierf in 1853. Midden
oktober van dat jaar is het enorme bezit geveild en het huis op afbraak verkocht aan
een aannemer van wegen (zie de Leekster Courant van 12 febr. 1965).
26 Een is bekend geworden in de jaren dertig van deze eeuw door een kapper, die
beweerde een „onfeilbaar" haargroeimiddel te hebben uitgevonden.
27 Deze passage is niet duidelijk doch misschien houdt zij verband met de betekenis van
het woord „boare" op het Groningse en Drentse platteland n.1. vreesaanjagend spook.
Vgl. K. ter Laan, Nieuw Groninger Woordenboek (Groningen 1952).
23 Het betreft hier een sinds lang niet meer in bedrijf zijnde stoomkatoenspinnerij van
de — onder auspiciën van Koning Willem I — door de latere Gouverneur-Generaal van
Nederlands-Indië Graaf Johannes van den Bosch gestichte Maatschappij van Weldadigheid. Vgl. J. J. Westendorp Boerma, Joh. van den Bosch als sociaal hervormer. De Maatschappij van Weldadigheid, Amsterdam, 1927.
29 Aan deze zeer oude paardenmarkt (waarschijnlijk dateert zij reeds van vóór 1500)
wijdde de Leekster Courant van 4 juni 1965 een lezenswaardige beschouwing. Vgl. E.
Halbertsma, De Noarger rún oan Gabe Skroar, Rimen en Teltsjes 7, 1952, p. 217—228.
30 De „Vereeniging tot afschaffing van sterken drank'* werd 1842 opgericht.
31 Klein, ineengedoken.
32 Bij de wet van 16 juli 1907 zijn met ingang van 1 januari 1909 alle tienden opgeheven verklaard.
33 Bedoeld is Mr. L. N. Graaf van Heiden Reinestein, lid der Tweede Kamer en daarna
Commissaris des Konings in Drente. In een ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan
van de Zuidlaarder markt in 1950 uitgegeven lezenswaardige brochure zijn de volgende
gegevens met betrekking tot de admiraal te vinden:
„Behalve dat de graven van Heiden Reinestein belangrijke functies bekleden is er niet
veel in hun leven dat tot de verbeelding spreekt, of het moest zijn het leven van
Lodewijk Sigismund Graaf van Heiden op 6 september 1773 te 's-Gravenhage geboren.
Hij overleed op 5 oktober 1850 te Beval. Deze Sigismund was een kleinzoon van
Alexander Carel en een zoon van Sigismund Pieter Alexander van Heiden tot Entfnghe
en Reinestein, drost van Drenthe met de heerlijkheid Ruinen. Lodewijk Sigismund Gustaaf
dan, werd op 9-jarige leeftijd toevertrouwd aan de beroemde admiraal Van Kinsbergen.
Op 16-jarige leeftijd reeds luitenant ter zee, bezocht hij daarna alle Nederlandse overzeese gewesten. In 1795 wijkt hij naar Engeland uit. Nadat hij, in de Franse tijd teruggekomen, in Nederland zich slecht met het regiem kan verenigen, week hij uit naar
Rusland. Van kapitein ter zee werd hij flotillebevelhebber en daarna admiraal van de
Russische vloten en militair Gouverneur van Reval. Hij vocht voor Dantzig en hielp
mede de oorlog tussen Turken en Grieken te beteugelen. In de zeeslag van Navarino,
20 oktober 1827 wist hij zich als vlootvoogd ten zeerste te onderscheiden. Ook als
diplomaat wist van Heiden de aandacht op zich te vestigen. In 1832 bezocht hij voor
het laatst, vergezeld van zijn vrouw, een dochter van een Zweedse admiraal uit een oud
Noors geslacht en kinderen, het ouderlijk huis te Zuidlaren. Elk Hollands schip dat de
haven van Reval aandeed kon op zijn bezoek rekenen."
34
Opmerking van Vissering:
N.B. Er is iets opmerkelijks in het onderscheid tusschen deze veendorpen en de groote
vlekken van de Wolden in Friesland, die evenzeer aan verveening hun oorsprong te
danken hebben. In Groningen dorpen, streken, op uren lengte langs de vaarten voortgebouwd, in Friesland hebben de ansiedler zich bij elkaar geconcentreerd.
35
Opmerking van Vissering:
Bijna iedere 5 minuten gaans ontmoet men zulke wieken; ten gemakke der scheepvaart
zijn langs den weg inplaats van vaste bruggen zoogenaamde batten, twee breede planken
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die met ringen uitgeligt kunnen worden, over de wieken gelegd, veelal zonder leuningen.
Om er over te rijden heeft iets grils, vooral omdat zij bij wijlen vrij slecht onderhouden
voorkwamen.
36 Het volksonderwijs in de provincie Groningen in de vorige eeuw had zijn goede naam
vooral te danken aan de professoren Theodorus van Swinderen (1784—1851) en Petrus
Hofstede de Groot (1802—1886), de stichter der „Groninger school" in de theologie.
37 In deze naar plaatselijke begrippen grote woning aan de Langestraat 29 is thans het
Handelshuis gevestigd. Ter gelegenheid van de Heiligerleefeesten in 1873 heeft koning
Willem III in dit huis vertoefd.
36 Vgl. ook J, H. Timmer en F. C. Costman, Uit Winschoten's verleden. Winschoten, 1950.
39 Circa 1840 telde men in dit gebied niet minder dan 17 branderijen. De ontwikkeling
dezer industrie heeft parallel gelopen met de uitbreiding van de aardappelteelt in het
begin van de 19e eeuw. Tengevolge van de in de jaren 1845/1847 heersende aardappelziekte hebben de meeste van deze aardappelstokerijen hun werkzaamheden moeten staken.
De overblijvende hebben het tenslotte tegen de gr aanbranden jen te Schiedam en elders
moeten afleggen. Vissering schreef; Eenige opmerkingen ter zake der aardappelziekte,
Amsterdam, 1845.
40 Blijkbaar heeft men van regeringswege anders geoordeeld, immers eerst in het jaar
1877 werd door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid een „Statistiek der
scheepvaartbeweging op de kanalen in Nederland" samengesteld. Sedert 1938 wordt deze
statistiek door het Centraal Bureau voor de Statistiek verzorgd.
41 Van de Rijksarchivaris in Drente mocht ik dd. 9 december 1966 de volgende instructieve toelichting ontvangen op deze ingewikkelde materie:
„Het kanaal (het Winschot er diep) was eigendom van de stad Groningen en er was een
contract tussen de Drenten en de stad Groningen. Dit contract is het „Convenant voor de
inlating in de canalen der stad Groningen, en over den afvoer langs dezelve, van de
producten der natemeldene venen, naar aanleiding van 's Konings besluiten van 21
November 1815 en 5 April 1817", gesloten tussen de stad Groningen en de Drentse
veengenoten der marken Eext, Gieten, Bonnen, Gasselterb oerveen, Gas selternij veen,
Drouwen, Buinen, Exloo en Valthe. Het Convenant kwam tot stand op 17 mei 1817.
Oorspronkelijk werden de produkten van de venen in Oost-Drente afgevoerd langs de
Hunze of Oostermoerse vaart. In het laatst van de achttiende eeuw was dit riviertje
totaal onbevaarbaar geworden: de Drenten trachtten toen van de stad Groningen het
recht te krijgen om via aan te leggen veenkanalen of „monden" hun produkten af te
mogen voeren langs het grote „stadskanaal" van Groningen naar Ter Apel. Over deze
zaak zijn lange jaren moeizame onderhandelingen gevoerd, tenslotte kwam omdat, zoals
Prof. Mr. de Blecourt eens heeft opgemerkt „de zaak der vaderlijke regering van Koning
Willem I begon te verdrieten" door het ingrijpen des Konings een regeling tot stand.
Omdat het Convenant een privaatrechtelijke overeenkomst is, tot stand gekomen onder
aandrang van de Souverein, heeft men het wel „een burgerlijk kind van koninklijken
bloede" genoemd. De stad Groningen heeft in de loop van de 16de, 17de en 18de eeuw
het stadskanaal laten graven op eigen kosten en door eigen grond. Daardoor is zij tot
op de huidige dag eigenares in privaatrechtelijke zin van dit kanaal. Door de sterk
teruggelopen scheepvaart — ook de volumineuze produkten worden thans per as vervoerd — is de opbrengst van de verlaats- of sluisgelden sterk achteruit gegaan. De mening
van de sluiswachter, dat de stad uit haar kanaal ten eeuwigen dage grote voordelen zou
trekken, is thans door de feiten gelogenstraft.
Omstreeks 1950 heeft de stad Groningen getracht eenzijdig de verlaatsgelden te verhogen, hetgeen volgens een aantal Drentse waterschappen in strijd was met het Convenant, inzonderheid met artikel 9 daarvan. Dit leidde tot in twee instanties gevoerd
proces, dat is geëindigd met een arrest van het gerechtshof te Leeuwarden, gewezen op
15 mei 1957. Hierbij werd voor recht verklaard dat tussen partijen, in casu de stad
Groningen en negen Drentse waterschappen, van kracht en bindend zijn de tarieven als
vastgelegd in het Convenant van 17 mei 1817 en het daaraan geannexeerde tarief.
Momenteel is men bezig met het maken van een nieuwe regeling voor het beheer en
onderhoud van de kanalen, vallende onder de werking van het Convenant. Het ligt in
de bedoeling dat dit buiten werking zal worden gesteld. Hoe de nieuwe regeling zal
luiden is mij ten enemale onbekend; wellicht zal de stad Groningen van haar thans zeer
bezwaarlijk geworden recht van eigendom afstand doen.
De totstandkoming van het Convenant is een zaak van zeer lange adem geweest. Voor
het Convenant van 1817 zijn er twee andere geweest, die nimmer in werking zijn
getreden."
42 Zie over de familie de Inleiding.
43 Voor niet-Friese lezers: de algemene gelagkamer in een herberg.
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44 De herberg te Bergumerdam was lang bekend.
45 Sinkel's zaak stond op de Koemarkt. Vgl. Leeuwarder Crt. 5 okt. 1968.
48 Henrieus Popta (1635-1712). Vgl. A. W. Weissman, Het gasthuis van dr. Popta en
Heringa-state, 1912.
4T Zie aant. 15.
4S Het koolzaaddorsen geschiedde vroeger met veel ceremonieel.
49 Ds. Pieter Leendertz Wz. (1817—1880) stond van 1840-'55 als Doopsgezind predikant
te Woudsend.
50 Dit moet Ds. Hermannus Meyer zijn, die van 1824—'52 te Scharnegoutum stond.
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HET SCHEIKUNDIG ONDERWIJS AAN FRIESLANDS HOGESCHOOL EN
RIJKSATHENAEUM TE FRANEKER (1585—1843)
J. J. MEINSMA

Het onderwijs in de chemie aan onze hogescholen is tot aan
het begin van de 19e eeuw meestal opgedragen aan een der
medische hoogleraren, die dan ook nog de botanie (oorspronkelijk
de leer der geneeskruiden) had te onderwijzen. Ook aan de
Franeker hogeschool was dit het geval.
De provinciale synode had omstreeks 1584 aan de Friese Staten
verzocht een „seminarium ende collegie" op te richten voor de
opleiding van de predikanten, die na de Hervorming nodig waren
om het Evangelie te verkondigen. Nadat hierover advies was
ingewonnen, o.a. bij de theoloog Sibrandus Lubbertus uit Emden,
werd op 15 April 1584 door de Staten hiertoe besloten. Toch
schijnt men ook in die dagen aan meer dan een seminarium gedacht te hebben. Mede door persoonlijke invloed van Henricus
Schotanus, een Leeuwarder advocaat, ontstond het denkbeeld een
hogeschool op te richten. Kort na de benoeming van Willem
Lodewijk, graaf van Nassau, tot stadhouder van Friesland in
October 1584, is dit dan ook gebeurd.
Er werden vier faculteiten ingesteld, nl. theologie, rechtsgeleerdheid, letteren en wijsbegeerte en ten slotte geneeskunde. De
inwijding had plaats op 29 Juli 1585. De medische faculteit werd
pas in 1589 bezet door de benoeming van Alardus Auletius.
Over het onderwijs in de chemie, die evenals de botanie aan
de Franeker hogeschool steeds als hulpwetenschap van de medicijnen beschouwd wordt, valt in de eerste eeuw van haar bestaan
weinig of niets te vermelden. Aan onze universiteiten en hogescholen waren faculteiten van wis- en natuurkunde voor 1815
niet aanwezig 1 . Van Petrus Latané, die van 1693 tot zijn overlijden in 1726 medisch hoogleraar te Franeker was, is bekend dat
hij omstreeks 1680 te Parijs bij Nicolas Léméry chemische colleges
heeft gevolgd.
De eerste hoogleraar aan de Franeker hogeschool, aan wie het
onderwijs in de chemie werd opgedragen, was Wijer Willem Muys.
Hij werd in 1682 te Steenwijk geboren, waar zijn vader, Johannes
Muys, geneesheer en burgemeester was. Volgens Venema las hij
voor zijn vierde jaar al Grieks 2 . Nadat hij in Steenwijk en Kampen
had schoolgegaan, werd hij gedurende een paar jaar door zijn
broeder Izaak Muys, die arts te Vollenhove was, ingewijd in
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anatomie, dierkunde, chemie, Cartesiaanse phlilosophie en wiskunde. In 1698 ging hij naar Leiden, waar hij bij Jacobus Lemort
chemische colleges volgde en ook de medicijnen, wis- en natuurkunde, botanie en wijsbegeerte bestudeerde. In 1701 vertrok hij
naar Utrecht, waar hij tot doctor in de geneeskunde promoveerde 3 .
In de daarop volgende drie jaren beoefende hij onder leiding
van zijn vader en broeder de geneeskunde zowel theoretisch als
practisch; in 1704 vestigde hij zich als geneesheer te Arnhem.
Hier behaalde hij in een drukke practijk goede resultaten en
trachtte door studie in de vroege morgenuren zijn wetenschappelijke kennis uit te breiden.
Curatoren van de Groningsche universiteit vroegen hem in
1707 om de mathematicus Johann Bernouilli, die naar Bazel vertrokken was, op te volgen, maar door onenigheid in de Staten
gelukte dit niet. In 1709 werd hij te Franeker benoemd tot hoogleraar in de wiskunde; hij was daar al lang zijn colleges begonnen,
toen hij op 13 April 1711 zijn inaugurele rede hield 4 . In September 1710 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Maatschappij van Wetenschappen te Berlijn op grond van zijn grote
kennis van wis- en natuurkunde.
Op 4 November 1712 werd hij tot tweede hoogleraar in de
medicijnen naast Petrus Latané aangesteld met een salarisverhoging van ƒ200; 9 November hield hij zijn inaugurele rede:
Over het gebruik der beschouwende geneeskunde en de juiste
wijze dezelve te beoefenen 5 .
In 1720 werd hij gevraagd voor het professoraat in wiskunde
en medicijnen te Groningen; het gelukte echter hem te Franeker
te houden door een salarisverhoging tot ƒ 15OO. In hetzelfde jaar
werd hem het onderwijs in de scheikunde opgedragen (extra
toelage ƒ 200) en in 1726 na het overlijden van Latané de botanie
(toelage voor de Hortus ƒ 400). Van een inaugurele rede in deze
vakken is niets bekend.
Muys woonde te Franeker in het Botniahuis op de Breedeplaats,
dat hij in 1723 gekocht had. Na het overlijden van Latané was
diens weduwe in de ambtswoning bij de Hortus blijven wonen;
toen Muys voor zijn botanisch werk een vertrek daarvan nodig
had, kreeg hij hooglopende ruzie met de weduwe, zodat Gedeputeerde Staten zich twee maal met het geval moesten bemoeien 6 .
Van de natuurwetenschappelijke werkzaamheden van Muys
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mogen hier genoemd worden: een leerboek der natuurkunde 7 ;
twee dissertaties, in 1721 resp. 1722 verdedigd door W. Roëll en
P. Wierdsma: Over de stoffe van het licht of van het vuur, en de
natuur van het licht en van de warmte 8 . Verder hield hij collegia
chemico-physica 9 .
Hij had naast de geneeskunde (waarvoor hij van 1726 tot 1738
de enige hoogleraar was) colleges te geven over chemie, botanie
en wiskundige vakken. Het is vijf maal Rector Magnificus geweest; van de redevoeringen, door hem bij rectoraatsoverdrachten
gehouden, zijn er vier na zijn dood uitgegeven 10 . Zijn colleges
werden zeer duidelijk gegeven en waren ook voor minder begaafden goed te volgen.
Naast dit alles had hij een drukke practijk als geneesheer; hij
behandelde de ziekten niet volgens wijsgerige beginselen en redeneringen, maar bestreed de iatrochemici als Paracelsus en van
Helmont en gebruikte zijn gezond verstand bij het trekken van
conclusies. Van zijn waarnemingen aan het ziekbed maakte hij
aantekeningen; hij trachtte zijn kennis der geneesmiddelen te
vermeerderen, in het bijzonder die van de simplicia. Toch vond
hij nog tijd voor een uitgebreid microscopisch onderzoek over de
bouw van de spieren, waarvan de resultaten in twee dissertaties
verschenen 11 .
Een van de dissertaties, onder zijn leiding bewerkt, was die
van de Hongaar Georgius Buzinkai 12 over de vergiften, die hier
worden ingedeeld in minerale, plantaardige en dierlijke; bij de
uit de litteratuur verzamelde gegevens over de behandeling met
tegengiften wordt vaak verwezen naar Boerhave's Elementa
Chemiae van 1732.
In zijn latere jaren moest hij de wiskundige colleges overlaten,
die door de Institutor matheseos Loré zeer goed werden gegeven.
Zijn leerlingen konden hem vaak alleen over de belangrijkste
zaken spreken en moesten zelf verder studeren. Hij was bovendien niet sterk van gestel.
Muys overleed op 19 April 1744; de theoloog Hermannus
Venema heeft de lijkrede gehouden, waarin hij Muys beschreef
als een groot en goed man in wetenschap en geneeskundige
practijk 18 . Van de in die dagen gebruikelijke dichtwerken moge
hier het volgende vermeld worden:
Dees zerk dekt Muys. Neen, onder dezen steen
Ligt Hippocraat, Machaon en Galeen.
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Een 18de eeuwse afbeelding van het Franckcr laboratorium
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••••ïwmw.*rrAdolphus Ypey (1749-1820)
hoogleraar in de chemie te Franeker
(1787-'95 en 1805-'12)

Claas Mulder (1796-1867)
hoogleraar in chemie enz. te Franeker
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Sta, reiziger en wend Uw treden af,
Of buijg Uw knieën; Dit is een Heilig Graf.

Van de scheikundige bemoeiingen van Frederik Winter, die
Muys te Franeker opvolgde, is niet veel te vermelden. Hij werd
in 1712 te Udem bij Kleef geboren, studeerde eerst te Duisburg,
later te Leiden, waar hij promoveerde in de medicijnen 14 . Hij
werd in 1737 lijfarts van de Prins van Oranje-Nassau en door
diens toedoen in 1740 hoogleraar in de geneeskunde te Herborn.
In 1744 werd hij benoemd tot prof. med. et chemiae te Franeker
op een salaris van ƒ 1OOO met een toelage voor het collegium
chimicum experimentale van ƒ 200. Na het overlijden van du Bois
werd hij in 1746 prof. botanices met ƒ400 toelage voor onderhoud van de Hortus.
Op 26 April 1746 hield hij zijn inaugurele oratie 1 5 . Kort daarop
verliet hij Franeker en werd in Leiden hoogleraar in de geneeskunde. Hij overleed daar in 1760.
Op 27 April 1748 werd tot opvolger van Frederik Winter benoemd Willem Ouwens, voorlopig alleen tot Hoogleraar in de
medicijnen. Hij was in 1717 te Delft geboren, studeerde eerst
aan de Gelderse hogeschool te Harderwijk, later te Leiden, waar
hij in 1737 promoveerde op een Disputatio de horrore. Na acht
jaar geneesheer in Den Haag geweest te zijn, ging hij rechten
studeren te Harderwijk en werd na verdediging van stellingen
bevorderd tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Zijn inaugurele
rede hield hij op 1 Mei d.a.v. 16 . De vacature voor chemie werd
pas op 24 October 1749 vervuld door zijn benoeming tot prof.
chemiae et botanices. Dit leverde hem een salarisverhoging van
ƒ400 op met een ambtswoning bij de Hortus.
Voor de uitbreiding van het onderwijs in de scheikunde achtte
hij een laboratorium noodzakelijk en hij wist Curatoren te bewegen er hem een te geven. In 1753 werd daarvoor een huisje,
gelegen bij de Hortus, aangekocht en ingericht. In Maart 1754
verzocht Ouwens een amanuensis aan te stellen voor „het trekken
van de blaasbalg, het stoken van de oven en het schoonhouden
van de instrumenten", wat werd goedgevonden op een salaris
van ƒ 3 per week. De leverantie van de chemicaliën werd na
enige wrijving met de apotheker Daniël Reneman, die H.K.H.
Prinses Anna daarom had verzocht, toegewezen aan Everw.
Wassenberg, apotheker te Leeuwarden, die daarbij certificaten
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van de prof. chemiae moest overleggen 17 . Groot was het gebouw
niet, het bevatte een collegezaaltje, een tekenkamer en een laboratorium, dat aan de Hortus grensde.
In 1752 werd tot hortulanus aangesteld David Meese, die zich
zeer verdienstelijk maakte met de verzorging en uitbreiding van
de planten, op later leeftijd nog Latijn leerde en een Friese flora
uitgaf 18 .
Onder Ouwens en zijn collegae Tib. Lambergen en P. Camper
bloeide het medisch onderwijs te Franeker. Curatoren en Gedeputeerde Staten waren daarover zeer tevreden en berichtten dit
ook aan Prinses Anna. Na het vertrek van Lambergen naar
Groningen werd besloten geen derde medisch hoogleraar aan te
stellen. Toen echter in 1755 Camper benoemd werd aan het
Athenaeum Illustre te Amsterdam, droeg Ouwens de chemie over
aan de praelector F. U. Winter. In plaats van Camper werd
D e Lille benoemd.
Ouwens werd lijfarts bij Prinses Maria Louise. Op voorstel van
Curatoren werd hij door Gedep, Staten op grond van zijn vele
verdiensten tot Prof. Honorarius en Archiater Provinciae benoemd; in 1763 werd hij lid van de Vroedschap te Franeker, later
afgevaardigde naar de Staten Generaal. Voor de academie kon
hij nu niet veel meer doen; De Lille nam het medisch onderwijs
van hem over. De Hortus kon aan David Meese en zijn zoon
worden overgelaten. In 1772 werd Dr. Adolphus Ypey tot bezoldigd lector in de botanie benoemd.
Voor zover bekend is van Ouwens werk niets in druk verschenen;
tot chemisch werk zal hij, vooral in de latere jaren, zeker niet
meer gekomen zijn. Hij overleed in Den Haag op 15 Maart 1779.
Bij zijn benoeming tot Rector magnificus in 1752 wijdde de
apotheker Johannes Schrader onderstaand chemisch gedicht aan
Ouwens 1 9 :
Dan gaat sijn ijver voort met onvermoeide schreden
In meenig bergspelonk, of onder aerdsche Mijn,
Rukt met een sterke hand van een haar vaste leden
Maakt van haar ingewand een heilsaam medicijn.
En hoe het fijnste goud is door het vuur te bringen
Tot een ontastbaar Stof, en maakt er van Saffraan;
En 't blanke silver weet hij ook in 't hert te dringen,
Maekt daar Kristallen van en 't boompje van Diaen.20
Soo toont sijn schrandre Geest met welgegronde reden
Wat d' Edle Scheidkonst werkt op 't geene, dat Natuur
Houd in haar schoot bedekt, zelfs haar verborgenheden
Ontvouwt hij middag klaar door kragt van brandend vuur.
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Feyo Udo Winter werd 2 September 1755 benoemd tot praelector in chemie en materies medica op een salaris van ƒ 400 met
een toelage van ƒ 150. Hij was in 1713 te Emden geboren, toen
zijn vader daar als officier in dienst was van onze republiek.
Oorspronkelijk zou hij apotheker worden; toen hij in 1738 in
Friesland kwam, werd hij te Franeker ingeschreven als student
in de geneeskunde en haar hulpwetenschappen. Vermoedelijk
heeft hij in de apotheek van Schrader gewerkt; in 1739 trouwde
hij met de jonge weduwe van Corn. Schrader, Gesina van Duiden.
Op 10 Juli 1745 werd hij door Du Bois bevorderd tot Dr. med.
Hij vestigde zich te Franeker en had daar een practijk.
Na zijn benoeming in 1755 ging het gehele scheikundeonderwijs
geleidelijk aan hem over. In Maart 1756 bleek hem, dat voor het
dagelijks werk in het laboratorium een tweede schoorsteen vereist
werd, waarvoor geen ruimte aanwezig was. Het laboratorium
werd toen uitgebreid door aankoop van een paar aangrenzende
huisjes. Op verzoek van Winter werd toen het instrumentarium
uitgebreid met:

„1° een beccheriaensche soo genaemde oven, met sijn apparatus, bestaende
in een ijsere staende oven, van binnen met steen op een treeft, en sijn ringen
en potten; 2° twee kopere ketels van ongeveer 12 à 14 Car. gis. ieder, de
ene staende in een dampbat; 3° drie tinne helmen, welkers ene om alkohol
door over te halen; 4° een koelvat met een tinne slang en een regte tinne
pijp, om fijne oliën door over te halen, te gelijk een kraen om 't water af
te tappen; 5° nog een ijsere fornuis of oven, wat kleinder dan de eerst
genoemde, van ijseren stort, met steen gevult, op een treeft staende."21

Zoals men ziet, een zeer bescheiden apparatuur, zelfs in die
dagen!
In April 1759 werd Winter („die zijn practijk geheel en al aan
het werk der Chymie heeft overgegeven") op voorstel van Curatoren benoemd tot gewoon hoogleraar in medicijnen en chemie
met verhoging van zijn tractement tot ƒ ÏOOO22. De nieuwe waardigheid aanvaardde hij op 6 Maart 1760 met een rede: De rerum
simplicitate chemicis manifesta. Deze rede is niet uitgegeven, er
is ook geen handschrift van bekend; het zoú interessant geweest
zijn, van Winter iets te horen over de toenmalige chemische opvattingen, kort voor het einde van de phlogistontheorie.
In 1767 werd hij benoemd tot Rector; in de toen verschenen
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bundel Latijnse en andere gedichten schreef zijn leerling Dr. Ad.
Ypey:
Winterus chemica quo nullus clarior arte,
Dotibus ingenii toto celeberrimus orbe. . .

Zover bekend, heeft Winter nooit iets gepubliceerd; hij overleed
in Januari 1772 en heeft niet gewild, dat er een oratio funebris
zou worden gehouden. In oude Ordines Lectionum is over zijn
chemische colleges niets te vinden, wel een pharmaceutisch college over het toepassen en bereiden van buitenlandse geneesmiddelen 24 . Op de provinciale bibliotheek te Leeuwarden is nog
een dictaat aanwezig van een college over minerale wateren en
hun toepassing 25 .
In 1773 deelde Gadso Coopmans aan de Stadhouder, de Curator Magnificentissimus van de Franeker hogeschool, mede dat
hij bereid was de vacature van hoogleraar medicijnen en chemie,
die er sedert het overlijden van F. U. Winter was, buiten bezwaar
van den lande te vervullen. Curatoren steunden dit voorstel en
zijn benoeming kwam in September 1773 af. Op 21 Sept. 1774
hield hij zijn inaugurele rede over inlandse geneeskruiden 26 .
In 1746 was hij te Franeker geboren, waar zijn vader, Georgius
Coopmans, geneesheer was. Hij bezocht oa. de Latijnse school te
Alkmaar en werd in 1762 ingeschreven als student te Franeker.
Hij volgde daar colleges in wis- en natuurkundige vakken van
Nic. Ypey, Ant. Brugmans en J. H. van Swinden; chemie en
materies medica van F. U. Winter en medicijnen bij De Lille en
Ouwens. Verder studeerde hij nog korte tijd te Amsterdam en
Groningen. Op 17 October 1770 promoveerde hij in de philosophische wetenschappen op een diss. physica de ventis en in de
medicijnen op een diss. de cyphosi, en vestigde zich als geneesheer te Franeker.
In 1775 probeerde hij tot hoogleraar in de medicijnen te worden benoemd. Stadhouder en Curatoren gaven hieraan hun goedkeuring, maar tot het overlijden van Ouwens kreeg hij geen
salaris, wel enkele vergoedingen. Sedert de Ménage van 1774 (zie
hierover beneden, bij Ypey) mochten er maar twee medische
hoogleraren zijn, De Lille en de prof. honorarius Ouwens. Pas
na het overlijden van de laatste kreeg hij een salaris van ƒ 600
met ƒ 150 aan vergoedingen. Sedert Mei 1776 was hij lid van de
Hollandse Maatschappij van Wetenschappen.
Onder de druk van de politieke gebeurtenissen van deze tijd
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heeft Coopmans zich met drie collegae van andere faculteiten
genoodzaakt gezien per 15 Mei 1787 het hoogleraarschap neer
te leggen. Na enige jaren rondgezworven te hebben, werd hij in
1791 chemisch hoogleraar te Kopenhagen. Daar gaf hij in 1793
zijn Opuscula physico-medica uit. Daarna was hij in dezelfde
functie te Kiel werkzaam; nam daar in 1796 ontslag en ging op
een landgoed in Holstein wonen. In 1807 vestigde hij zich als
arts te Amsterdam, waar hij in 1810 overleed.
In bovengenoemde opuscula vindt men een Latijnse autobiografie; verder zijn inaugurele rede van 1774 en Lectiones Pharmaceuticae, de pharm. colleges zoals hij die te Franeker gaf. Voorzover bekend, heeft hij zijn chemische colleges niet uitgegeven.
Met Ypey komen wij in de tijd, dat de phlogistontheorie definitief het veld moet ruimen voor de opvattingen van Lavoisier. In
een van zijn publicaties over de ademhaling uit 1783, waar hij
debatteert met Priestley, wordt nog de rol van het phlogiston
besproken 27 . Later is hij een overtuigd aanhanger van de ideeën
van Lavoisier geworden.
Adolphus Ypey werd in 1749 te Franeker geboren, waar zijn
vader, Nicolaas Ypey hoogleraar in wiskunde en vestingbouwkunde
was. Hij studeerde aan de Franeker hogeschool en promoveerde
bij Van Swinden tot Art. Lib. Mag. et Philosophiae Dr. op een
Diss. de igne in 1767. Daarna zette hij zijn medische opleiding
bij Ouwens, Winter en De Lille voort en promoveerde tot Dr.
med. op een Diss. de putredine (14 Dec. 1769). Hij kreeg bij deze
promotie een premie van ƒ250 voor „vroege vlijt", vastgesteld
door de Staten van Friesland.
Hij vestigde zich als arts te Franeker en werd op 30 Oct. 1772
door de Stadhouder benoemd tot lector in de botanie. In 1776
werd hij op eigen verzoek benoemd tot lector medicinae legalis.
Na het overlijden van Ouwens ging de botanie op De Lille over
en werd Ypey „Lector anatomiae, onder genot van het voordeel
nopens de leverantie van drie Cadaveren, voor ieder aan den
lande daarvoor te mogen declareren 150 Carls. gld". Na het
overlijden van zijn vader werd Ypey in 1785 benoemd tot gewoon
hoogleraar voor geneeskunde, anatomie, wiskunde en vestingbouwkunde op een salaris van ƒ 1100. Pas nadat Coopmans zijn
ontslag had genomen, werd Ypey in 1787 tot zijn opvolger benoemd en kreeg dispensatie van het onderwijs in wis- en vestingbouwkunde. Ten slotte werd hij op 27 October van hetzelfde jaar
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prof. Chemiae en hield zijn (medische) inaugurele rede op 13
Februari 1788 28 .
Ypey is twee maal Rector geweest; bij de laatste rectoraatsoverdracht in 1793 hield hij de rede: „Over eenige nieuwe ontdekkingen aangaande de aart des Vuurs en de Lucht en over
derzelver zeer groote nuttigheid in de Algemeene Natuurkunde
en de Geneeskonst" 29 . Deze rede is niet uitgegeven, een manuscript ervan is helaas onvindbaar; hij is blijkbaar geheel tot de
opvattingen van Lavoisier overgegaan (zie beneden).
Uit een lijst der colleges blijkt, dat hij in 1792 vier uur per
week chemie gaf en ook vier uur over physiologie of materies
medica sprak 3 0 .
Van zijn Oranje-gezindheid heeft Ypey nooit enig geheim gemaakt; bij gebeurtenissen in het Stadhouderlijk gezin verschenen
er Latijnse jubeldichten van zijn hand. Als gevolg daarvan is hij
in 1795 door de Representanten van het Volk van Friesland als
hoogleraar ontslagen 31 .
In 1797 vertrok hij naar Amsterdam, waar hij zich vestigde als
geneesheer. Behalve enkele medische werken gaf hij daar een
systematisch handboek der scheikunde uit 3 2 .
In 1805 werd hij buiten Curatoren om weer tot hoogleraar in
de medicijnen benoemd door het Departementaal bestuur. Sedert
1797 werden de chemische en pharmaceutische colleges door
Chr. Allardi gegeven, zodat hij uitsluitend medisch hoogleraar
was. Toen in 1812 de Franeker hogeschool door Napoleon werd
opgeheven, is hij overgeplaatst naar Leiden. Voorzover bekend
liggen zijn werkzaamheden en publicaties sinds 1812 alleen op
geneeskundig terrein. In 1818 trouwde hij te Leiden met Adriana
von Dentzoch; hij overleed in 1820.
Vooral in zijn beste jaren was Ypey naast zijn colleges steeds
bezig met verschillende onderzoekingen. Hij doceerde in die tijd
vijf vakken; in zijn publicaties, die hij als lid van de Hollandse
Maatschappij van Wetenschappen (sedert 1775) vaak in de Verhandelingen der Maatschappij plaatste, behandelde hij de meest
uiteenlopende onderwerpen. Er zijn drie beantwoordingen bij
van prijsvragen op waterstaatkundig gebied (met bekroningen),
verder botanisch en medisch werk; een publicatie over het onderscheid der zuren uit het delfstoffelijk en plantaardig rijk 33 ; mededelingen over de ademhaling en discussies over de aard der uitwasemingen van bedorven water 3 4 . Hij bewerkte een groot deel
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van de „Tegenwoordige Staat van Friesland" en vond gelegenheid
zijn bij collega Schrader geleerde oude talen te onderhouden door
gelegenheidsgedichten.
Bij de installatie van Prins Willem V tot Curator magnificentissimus van de Franeker hogeschool op 31 Juli 1773 werden hem
door Ypey in het laboratorium enige experimenten getoond;
waarna een déjeuner in de senaatskamer volgde 3 5 . Ook in 1791
heeft de Prins op 12 Sept. bij een bezoek aan Franeker enige
proeven van Ypey bijgewoond 36 .
In het voorbericht van het bovengenoemde systematisch handboek der scheikunde merkt Ypey op, dat het boek van Kasteleyn 3 7 ,
dat een der eerste boeken op dit gebied in Nederland was, nog
„geheel in Stahliaansche smaak" was ingericht en dat K. later wel
iets nader tot Lavoisiers opvattingen was gekomen. In het boek
van Jacquin werd de nieuwe theorie behandeld 3 8 en in 1800
kon men van Lavoisiers ideën kennisnemen uit de vertaling van
het Traite élémentaire de Chimie 3 9 .
In 1803 vertaalde Ypey het boekje van W. Henry: Chemie voor
beginnende liefhebbers der scheikunde; de opzet hiervan leek
hem geschikt als grondslag voor een omvangrijker werk, dat
weinig eigen onderzoek bevatte, maar van het tot nu toe bekende
een goed overzicht gaf.
Na een kort historisch overzicht zegt hij: „Ikzelve was een der
eersten, die de nieuwere leer der scheikunde aan een onzer
Hoogeschoolen, te weten te Franeker, onderwees". Na enige
hoofdstukken over de „scheikundige konstspraak" (nomenclatuur),
litteratuuropgaven, verwantschapstafelen etc. volgt een overzicht
van de scheikundige bewerkingen. In de eerste drie delen (elk
± 600 pag.) worden de elementen zeer uitgebreid behandeld; de
bereiding van fosforus beslaat 22 pag! In het derde deel de bestanddelen der plantengewassen en de inwerking van vuur en
water daarop. Bij de dierlijke zelfstandigheden in deel 4 en 5
wordt de dierlijke verrotting uitgebreid besproken en wordt verwezen naar zijn dissertatie van 1769 „de putredine" en naar een
latere publicatie daarover 40 .
Onderzoek van mineraalwateren, mineralen, ontdekken van
vergiften, bepalen van de zuiverheid van stoffen, in de geneeskunde gebruikt, worden in het 5e en laatste deel behandeld. Ypey
volgt hier het boek van J. F. Göttling, Praktische Anleitung zur
prüfenden und zerlegenden Chemie, Jena 1802. Onder het op-
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sporen van vergiften valt op „het onderzoek van glazuur van
grove aarden keukenvoorwerpen, overtrokken met slecht, zeer
wel oplosbaar loodglas". Aan het slot een beschrijving van het
wegmaken van vlekken.
In de verbeteringen en bijvoegsels tot het systematisch handboek, (3 delen, 1807—1812) wordt het belangrijkste gegeven van
de nieuwere onderzoekingen uit die tijd. Hier wordt o.a. de
alcalimètre van Descroizilles uit 1806 beschreven, een van de
eerste buretten, die voor het onderzoek van loogzouten diende 4 1 .
In deze delen zijn platen aanwezig van de scheikundige toestellen
die toen in gebruik waren. In een recensie uit die tijd lezen wij:
j,Als een populair handboek kan men het niet dan grootelijks
aanbevelen" 42 .
In de 18e eeuw nam het aantal studenten te Franeker geleidelijk
af, wat ook met andere hogescholen hier te lande het geval was.
In Duitsland kwamen er steeds meer universiteiten, die op vorstelijke bescherming konden rekenen en veel studenten aantrokken.
Landbouw en veeteelt, die in de noordelijke provincies de voornaamste bron van welvaart waren, hadden te kampen met overstromingen en met het herhaald uitbreken van de veepest; zodat
de opbrengsten tegenvielen en ook de pastoralia, die hier meestal
uit landerijen bestonden, veel minder opbrachten en in waarde
achteruit gingen.
Niet te verwonderen was het dus, dat bezuinigingen werden
overwogen en in 1772 werd een „plan de ménage" voor de Friese
hogeschool aan Gedep. Staten voorgelegd; o.a. zou het aantal
medische hoogleraren van 3 op 1 gebracht moeten worden. Toen
in 1774 een en ander geregeld was, mochten er twee medici
blijven en moest op de chemische ingrediënten 25 % worden
bezuinigd. Het herstel der Academie werd ook door de politieke
toestand tegengewerkt; aan het eind van 1787 waren er nog 41
studenten ingeschreven, waaronder 3 medici en 12 novieten.
Op 12 Februari 1795 werd de stadsregering van Franeker ontslagen door het Comité revolutionnair provinciaal en korte tijd
later werden de Fransen ingehaald. Door het ontslag van Ypey
en het overlijden van De Lille was de medische faculteit geheel
vacant. Er werd geen medisch en chemisch onderwijs gegeven
voor 1797.
In 1795 was het College van Curatoren opgeheven; wel deed
de Senaat aanbevelingen voor het vervullen van drie vacatures,
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maar tot benoemingen kwam het niet. In het Plan van Constitutie
dat 10 Sept. 1796 aan de nationale vergadering werd aangeboden,
zou de Franeker academie ophouden te bestaan; er zou één
nationale hogeschool zijn en drie bijzondere, t.w. in Groningen,
Harderwijk en Breda. Tegen dit plan kwam men te Franeker in
verzet en het is aan de Volksrepresentanten en de klachten van
de Senaat te danken, dat het provinciaal bestuur hierover aan de
Commissie van Gedeputeerden om advies vroeg. Gedeputeerden
droegen dit op aan hun medelid Yme Freerks Tigchelaar. Deze
nam de reorganisatie op zich, maar was eerlijk genoeg om te
bekennen, dat hij dit „door gebrek aan kundigheden", niet alleen
kon doen. Hij verzocht daarom de Burger Eisinga, de bouwer
van het planetarium, om ondersteuning, wat goed gevonden werd.
De voorstellen, die Tigchelaar deed, werden op 8 Juni 1797 in
de vergadering van het provinciaal bestuur gebracht en de volgende dag goedgevonden 43 .
Volgens het plan van Tigchelaar kwamen er nu twee hoogleraren voor de geneeskunde, waarvan er een chemie, botanie,
kennis der ziekten en beoefenende geneeskunde in het Latijn, en
de andere genees-, heel- en verloskunde in 't Nederlands zou
onderwijzen.
Voor de eerste plaats werd Christiaan Allardi in Oct. 1797
benoemd; deze aanvaardde zijn ambt een maand later 4 4 . Hij
werd beroepen op een salaris van ƒ 1300, vrije woning in het huis
bij de Hortus, ƒ 150 voor een amanuensis en nog eens ƒ 150 voor
chemische ingrediënten.
Allardi werd in 1747 geboren en kwam in 1763 te Groningen
op de hogeschool, waar hij geneeskunde studeerde, o.a. bij van
Doeveren en promoveerde in 1771 tot doctor in de geneeskunde 45 .
Hij vestigde zich als arts te Groningen, waar hij de laatste drie
jaar voor zijn vertrek naar Franeker stadsanatoom was.
Uit collegelijsten 46 blijkt, dat Allardi in de eerste jaren van
zijn professoraat twee of vier uur chemia pharmaceutica gaf en
's zomers bovendien botanie. Na 1805 werden de chemisch pharmaceutische colleges gegeven volgens de Pharmacopoea Batava
en in 1809 vinden wij hier een mededeling over een college
chemia pharmaceutica: „verklarende de beginselen der chemie,
stellende de chemisch pharmaceutische operatiën in het werk en
dezelve verklarende na het stelzel van Lavoisier". Bovendien in
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1805 en later één maal per week: onderzoek der medicamenten
en simplicia, derzelver eigenschappen en echtheid.
Na het herstel der hogeschool in 1797, dat met feestelijkheden
gevierd werd, gelukte het niet, het verval van de Franeker
academie tegen te gaan. In 1803 werd door het Departementaal
Bestuur aan Curatoren een rapport over de instandhouding en
verbetering van de hogeschool gevraagd. Wat de scheikunde
betreft, wezen Curatoren op het grote belang, dat voortaan de
gronden der algemene scheikunde zouden worden onderwezen.
Uitbreiding der bibliotheek op chemisch en ander gebied was
dringend noodzakelijk. De medische faculteit zou worden uitgebreid met een hoogleraar, die de chemia pharmaceutica van
Allardi zou overnemen en de chemie in haar geheel zou onderwijzen te zamen met natuurlijke historie. In 1805 werd daartoe
een voordracht ingediend, waarop o.a. voorkwam C. G. K. Reinwardt, gewoon hoogleraar in chemie, botanie en natuurlijke
historie aan de Gelderse hogeschool te Harderwijk. Door de
benoeming van Ypey in 1805 buiten Curatoren om is hiervan
niets gekomen.
In 1807 heeft Lodewijk Napoleon een commissie benoemd voor
de formatie van openbare en koninklijke hogescholen, maar toen
hij op 9 Juli 1810 werd afgezet was er nog niets gebeurd. Het
aantal studenten was de laatste jaren weer iets toegenomen. Ruim
een week na de liquidatie van het Koninkrijk Holland kreeg de
Friese prefect een brief van Montalivet, minister van binnenlandsche zaken te Parijs, met verzoek hem opgave te doen van
alle bezittingen der hogeschool, als kabinetten van natuurlijke
historie, bibliotheek, instrumenten etc.
Op een Franse inventarislijst van 1812, ondertekend door A. G.
Camper, curator van de hogeschool, staan als belangrijkste instrumenten van het chemisch laboratorium vermeld:
1° Twee houten stooven om te destilleeren; 2° Koelvat met
tinnen slang en koperen helm; 3° Twee koperen stookketels met
tinnen helmen; 4° Een groote smidsblaasbalg; 5° Een hooge
Boerhavesche helm; 6° Twee groote ijseren Beccheriaensche
fornuizen met toebehooren.
Chemische en andere praeparaten: de verzameling simplicia
dateert van meer dan 30 jaar geleden; de chemische praeparaten
uit de tijd dat F. U. Winter de chemie volgens Boerhave doceerde.
Hij gaf zich veel moeite deze te bereiden. Later is de collectie
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verwaarloosd en er zijn honderden flessen, waarvan de inhoud
bedorven is, waarvan de etiketten onleesbaar of verdwenen zijn.
Alleen bevond zich op de zolder van het laboratorium een vrij
behoorlijke verzameling glaswerk die pharmaceuten nog wel
konden gebruiken.
Op 9 Oct. 1811 werd door Curatoren nog een voordracht voor
benoeming van een hoogleraar ingezonden, maar kort daarna
werd bij Curatoren en Senaat bekend hoe de werkelijke toestand
was. Bij Keizerlijk besluit van 22 Oct. 1811 over de reorganisatie
van het hoger onderwijs bleek dat de Franeker hogeschool hier
niet meer genoemd werd en dus stilzwijgend was opgeheven.
Bij koninklijk besluit van 2 Augustus 1815 werd het hoger
onderwijs in de noordelijke provinciën geregeld. Het bleek dat
de Friese hogeschool niet weer werd hersteld, maar dat er te
Franeker een Rijksathenaeum zou worden gevestigd; een grote
teleurstelling voor de president-curator A. G. Camper, die zoveel
voor de hogeschool gedaan had, en voor vele anderen.
In artikel 43 van dit K.B. vindt men, dat aan de athenaea in
geneeskunde, chemie en plant- en dierkunde geen onderwijs zal
worden gegeven, omdat dit niet zonder kostbare laboratoria en
ziekenhuizen kan geschieden. Wanneer echter in dezelfde plaats
een inrichting van provinciaal of gemeentelijk onderwijs zou zijn
gevestigd voor de opleiding van chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen, kon hiervan worden afgeweken. In dat geval zullen aan
de athenaea hoogleraren worden aangesteld, die dit voorbereidend medisch onderwijs kunnen geven; maar de medische studenten zullen pas kunnen afstuderen na gedurende twee jaar aan
een hogeschool de colleges te hebben gevolgd.
Bij art. 44 kregen Franeker en Harderwijk wegens de verdiensten van hun voormalige hogescholen twee medische hoogleraren toegewezen, nl. een voor anatomie en physiologie, en een
voor chemie, botanie en pharmacie.
Verder zouden de colleges in chemie en enkele andere vakken
in het Nederlands worden gegeven.
De plechtige inhuldiging van het Franeker athenaeum had
plaats op 28 Dec. 1815. Een maand eerder waren verschillende
colleges al begonnen; eind 1815 waren er nog maar 9 studenten.
Na veel overleg met de regering, die zich met de meest onbelangrijke zaken bemoeide, kwam de inrichting van het athenaeum
klaar. Tot hoogleraar in chemie, botanie en pharmacie was in
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1815 de nu 70-jarige Allardi benoemd. In April 1816 werd hij
door een beroerte getroffen en overleed na een lang lijden in 1822.
Met ingang van 13 Juli 1816 werd Jacobus Gijsbertiis Samuel
van Breda in zijn plaats benoemd. Hij was in 1788 te Delft
geboren, had in Leiden medicijnen gestudeerd en ook de natuurwetenschappen niet verwaarloosd. Hij promoveerde in 1811 op
stellingen in medicijnen en natuurkunde. Daarna studeerde hij
met een paar vrienden een jaar in Parijs waar hij natuurkundig
onderzoek deed en vestigde zich na verloop van enige tijd als
arts te Rotterdam.
Hij aanvaardde het professoraat te Franeker op 15 Oct. 1816 47 .
Van het chemisch laboratorium en van de Hortus was na de
opheffing van de hogeschool niet veel meer aanwezig. Van Breda
heeft er veel moeite voor gedaan om alles weer in te richten en
vond veel steun bij de president-curator A. G. Camper. Het
athenaeum was echter een rijksinstelling en van de ƒ 3016, in
1816 geraamd voor aanschaffing van een bibliotheek in de door
van Breda te doceren vakken, kwam slechts ƒ 1900 ter beschikking!
Van Breda had een salaris van ƒ 1600, voor het chemisch
laboratorium ƒ 400 en een amanuensis voor ƒ 100 per jaar.
Uit de Annales Academiae Groninganae, waarin de lotgevallen
van het Franeker athenaeum ook worden vermeld, blijkt dat van
Breda meestal vier uur per week algemene en toegepaste scheikunde gaf, verder drie uur plantkunde en drie uur natuurlijke
historie; ook werd wel vier uur chemie en pharmacie gegeven.
In de laatste jaren van zijn professoraat doceerde hij ook pathologie.
Op chemisch gebied heeft van Breda niet veel gepubliceerd.
In 1820 een mededeling over het rode regenwater, te Scheveningen
gevallen 48 . In 1822 vertrok hij naar Gent, waar hij benoemd was
tot hoogleraar in botanie, zoölogie en vergelijkende anatomie.
Korte tijd tevoren was hij gehuwd met een dochter van de president-curator Camper. In 1824 schreef hij over de ontvlamming
van waterstofgas, in aanraking gebracht met platinaspons 49 .
In 1830 moest hij wegens de Belgische omwenteling Gent
verlaten en werd in het jaar daarop tot hoogleraar te Leiden
benoemd. In 1839 werd hij secretaris van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen als opvolger van Van Marum; dit
bleef hij tot 1864. Drie jaar later overleed hij. Een levensbericht

Wumkes.nl

45
van hem is te vinden in het Jaarboek van de Kon. Akademie
van Wetenschappen voor 1867.
In 1822 werd tot opvolger van Van Breda benoemd Claas
Mulder, de zoon van Johannes Mulder, medisch hoogleraar te
Franeker, later te Groningen. Na het overlijden van zijn ouders
kwam hij in huis bij prof. Ekama te Franeker, die in 1812 naar
Leiden werd overgeplaatst. Mulder was in Januari 1811 student
in de medicijnen te Franeker geworden; hij zette zijn studie voort
te Leiden en volgde daar o.a. de colleges van S. J. Brugmans in
botanie, chemie en natuurlijke historie. In 1817 kreeg hij de
gouden medaille van de Leidse universiteit voor zijn antwoord
op de prijsvraag een beschrijving te geven van de planten, die
in de omgeving van Leiden voorkomen 50 . Hij was toen medisch
candidaat. In 1818 werd hij medisch doctor na verdediging van
een dissertatie 51 .
Hij vestigde zich als arts te Makkum, waar hij in 1820 trouwde
met Janke Blomberg. Kort daarop werd hij vroedmeester en verhuisde naar Joure. Bij Kon. Besluit van 2 April 1822 werd hij
benoemd tot hoogleraar in chemie, botanie en pharmacie te
Franeker. Na zijn medische promotie had hij in natuurwetenschappen niet kunnen afstuderen. De Leidse universiteit benoemde
hem op 18 Sept. 1822 tot Matheseos Magister et Philosophiae
Naturalis Doctor honoris causa. Op 1 October d.a.v. hield hij te
Franeker zijn inaugurele rede 5 2 .
Behalve bovengenoemde vakken onderwees hij ook pathologie
en materies medica en later ook natuurlijke historie. Zijn colleges, die hij helder en duidelijk voordroeg, werden in 't Nederlands gegeven; ze werden gevolgd door de toekomstige medici
en ook door hen die opgeleid werden tot plattelandsheelmeester.
Zijn latere colleges over natuurlijke historie werden door belangstellende collegae en studenten van allerlei richting bijgewoond.
Verder leidde hij te Franeker pharmaceuten op door privaatonderwijs, wat volgens zijn vriend en biograaf Ermerins wel niet
uit weelde zal zijn gebeurd!
De Hortus werd onder zijn leiding uitgebreid en keurig onderhouden; hij woonde in de aangrenzende ambtswoning. Zijn salaris
was ƒ 1600. Voor zijn scheikundige lessen ontving hij een toelage
van ongeveer ƒ 300 per jaar.
In het begin van zijn professoraat gaf Mulder 4 uur per week
chemie, 's winters 2 uur botanie, 's zomers meer; 2 uur pathologie
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of materies medica; ook wel S uur chemie en 1 uur pharmacie 5 3 .
In 1824 deelt prof. Ens bij de rectoraatsoverdracht mede, dat het
scheikundig laboratorium niet of nauwelijks te verbeteren is
wegens de treurige toestand van het koperwerk. In de rede, die
prof. Philipse bij de rectoraatsoverdracht in 1825 hield, deelt deze
mede dat het chemisch laboratorium in 't geheel niet meer voldeed, gezien de belangrijke vooruitgang der chemie; er kwam
geen enkel nuttig resultaat uit 5 4 .
Kort daarna heeft Mulder verschillende instrumenten en praeparaten aangeschaft ter illustratie van de nieuwere chemische
vondsten. Het gebouw van het laboratorium werd ten dele verbeterd en hij hoopt dat de instrumenten beter verzorgd kunnen
worden, opdat de collegeproeven niet al te zeer zullen ontbreken.
Praeparaten en simplicia werden aangeschaft 55 . In de latere jaren
(1834 e.v.) ontving Mulder slechts ƒ 200 als toelage voor de
chemie.
In 1824 gaf hij zijn Handleiding tot de Scheikunde uit 5 6 . In
het eerste deel daarvan behandelt hij de algemene scheikunde,
geeft een kort overzicht van de geschiedenis der chemie en van
het onderzoek met herkennings- of probeermiddelen. In een volgende afdeling komen de scheikundige bewerkingen en instrumenten en de stoffen, die op de scheikundige werkingen invloed
hebben zoals warmte- en lichtstof en de electrieke en galvanische
stof.
In het 2e deel komt dan de bijzondere scheikunde met om
didactische redenen een paar hoofdstukken over de dampkring
en het water. Hierna worden de elementen behandeld (omvang
van een en ander circa 400 pag.). De chemie der bewerktuigde
of organische stoffen beslaat dan nog 140 pag.
Samen met zijn collega Ermerins, de hoogleraar wis- en natuurkunde, richtte Mulder te Franeker het physisch genootschap op,
waarvan de vergaderingen druk bezocht werden en waar hij
meerdere malen een voordracht hield. Toen hij later hoogleraar
in de chemie te Groningen was geworden, hield hij daar voor
het natuurkundig genootschap meer wetenschappelijke lezingen,
waarvan er enkele zijn uitgegeven 57 .
Mulder heeft in zijn Franeker tijd in verschillende natuurwetenschappelijke tijdschriften vrij veel gepubliceerd van zijn
eigen onderzoekingen. In de eerste jaren van zijn professoraat
hield hij zich het meest met botanie bezig, later meer met
zoölogie. Aanleiding tot eigen onderzoek vond hij vaak in hetgeen
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hij gelezen had of in zijn colleges behandelde. Ook als hij onopgeloste problemen tegenkwam, ging hij die, wanneer hij er tijd
voor vond, onderzoeken. Er zijn bij die publicaties zuiver wetenschappelijke en ook meer populaire, die bestemd waren om de
kennis der natuur op ruimer schaal te verspreiden. Uitgevers van
populair-wetenschappelijke tijdschriften vroegen hem er vaak om.
Op een totaal van ongeveer 50 stuks vindt men er enkele over
scheikundige onderwerpen: proeven over het zetmeel, 3 delen;
over de invloed van metalen en metaaloplossingen; de kristallisatie in gesloten vaten; en over de herkenningsmiddelen der
kelpstof58. In deze mededeling over de kelpstof, het jodium,
schrijft Mulder aan de Redactie, dat hij van plan is hierover
in 3 hoofdstukken te handelen, nl. 1° herkenmiddels; 2° kenmerken en voorkomen van de zeeplanten en zeevoortbrengsels
aan de Nederlandse kust; 3° over scheikundig onderzoek en de
bereiding van de kelpstof uit Nederlandse zeeplanten. Alleen het
eerste hiervan is verschenen; daarin bespreekt hij de reacties op
jodium, dat in 1812 door Courtois was ontdekt en waarover nog
steeds onderzoek werd gedaan. Na een kritische bespreking komt
hij tot de conclusie, dat gewone aardappelstijfsel het beste
reagens is.
Mulder is te Franeker ook nog raadslid geweest; hij bracht eens
rapport uit over het plaatsen van een bliksemafleider op de toren
van de Martinikerk (1836); in 1837 stelde hij voor aan de Latijnse
school een afzonderlijke onderwijzer in de wiskunde aan te
stellen 59 .
In 1841, toen hij voor de tweede maal Rector was, werd Mulder
door de Groninger universiteit aangezocht om Sibrand Stratingh
als hoogleraar in de chemie op te volgen. Na lang wikken en
wegen nam hij dit aanbod aan. Hij zou nl. de scheikunde in
haar geheel moeten onderwijzen en zijn lievelingsvakken als
botanie en zoölogie moeten laten varen. Zijn inaugurele rede, in
1841 te Groningen gehouden, is nergens te vinden 60 . Volgens
de aantekeningen in de Annales 61 gaf hij 3 uur per week anorganische chemie, afgewisseld met organische; 2 uur pharmacie
en 2 uur capita selecta technologie, later ook physiologische of
forense chemie. Verder leest men in de Annalen, dat Mulder
gaarne practisch-chemische oefeningen zal leiden. Dit laatste
kan, volgens Jaeger 6 2 , niet het geval zijn geweest wegens gebrek
aan een goed daartoe ingericht laboratorium. Deze mededeling
heeft vele jaren in de Annalen gecompareerd; maar daar of op
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de Ordines lectonum blijft wel eens vaker iets jaren staan! Dit
professoraat heeft Mulder zeer goed vervuld; hij was voor eigen
studie en colleges steeds werkzaam in het laboratorium. In 1851
overleed Van Swinderen, de hoogleraar voor natuurlijke historie.
Mulder is hem toen opgevolgd en kon zich nu onverdeeld bezighouden met de studie, die hem altijd het meest had aangetrokken.
In 1866 werd hij emeritus. Hij was toen nog goed gezond.
Van het afwerken van veel onderwerpen, waarover hij nog onderzoek deed, is echter niet veel gekomen. Hij overleed in 1867 te
Amsterdam, waar hij een vergadering van de Kon. Academie
bijwoonde, als gevolg van een vleesvergiftiging. Hij werd te
Franeker begraven.
Een bloeiende instelling is het Franeker Athenaeum in de
28 jaar van zijn bestaan nooit geweest. Toen de hogeschool in
1812 door Napoleon „gesupprimeerd" werd, waren er nog 70 à
80 studenten. In 1830 werd met moeite een 60-tal bereikt, waarvan 24 voor het eerst ingeschrevenen. Tegen de kosten van het
hoger onderwijs werd in de Staten-Generaal bezwaar gemaakt en
een staatscommissie ingesteld om bezuinigingen te overwegen.
Over opheffing werd (nog) niet gesproken, wel werd de regering
geadviseerd bijdragen van gemeenten en provincie te vragen.
Toen Willem I in Juni 1837 Franeker bezocht, kon hij de Senaat
geen gunstig antwoord geven op het verzoek om medewerking.
Ook door gebeurtenissen bij de ontgroening van studenten kwam
Franeker op geen goede naam te liggen. Gevolg hiervan was, dat
veel ouders hun zoons liever direct naar een hogeschool stuurden.
Toen in 1840 en 1841 door enkele vacatures in bepaalde vakken
geen onderwijs kon worden gegeven, verdwenen er weer studenten, die met hun naar elders geroepen leermeesters meegingen.
Bovendien was er een vrij groot verloop onder de hoogleraren,
die vaak beroepen werden naar de universiteiten, waar men over
meer faciliteiten kon beschikken. Er ontstonden dan ook geruchten
over een spoedige opheffing van het athenaeum. Daarover werd
een levendige polemiek gevoerd. Van de voorstanders van het
behoud mag genoemd worden Mr. A. Telting, wiens geschrift nu,
na zoveel jaren nog actueel is 6 2 .
Resultaat heeft Teltings actie echter niet gehad. Bij Kon.
Besluit van 25 Februari 1843 werd het Franeker rijksathenaeum
bij het einde van de lopende cursus opgeheven.
De laatste hoogleraar in chemie en botanie was Pieter Harting.
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Geboren in 1812 verloor hij al vroeg zijn vader; hij vertrok in
1823 naar het Instituut van Kinsbergen te Elburg, waar hij grote
belangstelling kreeg voor natuur- en scheikunde. Hij schafte zich
daarvoor antiquarische studieboeken aan en glaswerk, instrumenten en zelfs een apothekersbalans, waar hij zelf de gewichten
voor maakte. Van een oom kreeg hij eens een enkelvoudig
microscoop cadeau, dat hij steeds wist te verbeteren. In 1828
kreeg hij zijn testimonium voor de universiteit; hij ging te Utrecht
medicijnen studeren, waar de grootste kamer in het huis van zijn
moeder tot studeervertrek en laboratorium werd ingericht. Hij
volgde naast de medische colleges de chemische van N. C. de
Fremery. In 1835 promoveerde hij tot Dr. in de medicijnen 63 .
Hij vestigde zich te Oudewater als arts en trachtte daar een
practijk op te bouwen, maar een succes werd het niet. Hij had
vrij veel tijd over voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn eerste
publicatie was: Bijdrage tot de microscopische kennis der zachte
dierlijke weefsels 64 . In het tijdschrift van G. J. Mulder en
Wenckebach verscheen een beschrijving van een microscoop met
sterk vergrotende lenzen 85 . De door Harting gebouwde microscopen bleken vaak beter te zijn dan wat toen in de instrumenthandel te koop was. Van zijn chemische publicaties uit Oudewater mogen hier vermeld worden: Limite de la sensibilité de
divers réactifs 66 en Etude microscopique des précipités et de
leurs métamorphoses appliquée à 1' explication de divers phénomènes physiques et physiologiques 87 . Samen met een horlogemaker te Oudewater construeerde hij een balans die voor alle
fijne wegingen geschikt was 6 8 .
Door vertaling van Duitse medische werken trachtte Harting
wat bij te verdienen; de benoeming tot hoogleraar te Franeker
als opvolger van Cl. Mulder was wel een uitkomst.
Bij K.B. van 19 October 1841 werd Harting benoemd tot hoogleraar in chemie, botanie en pharmacie; hij begon zijn lessen in
Dec. 1841, zijn inaugurele rede volgde op 22 Juni 1842 69 .
Zelf zegt hij in zijn autobiografie:
„ . .. dat het onderwijs in de chemie mij weinig moeite kostte; het was
het eenige gedeelte van de natuurwetenschappen, waarin ik genoeg kennis
en practische ervaring had om behoorlijk daarin les te geven. In de botanie
was mijn kennis fragmentarisch; hier was het: Docendo discimus."70

De zoölogie besloot hij vooreerst te laten rusten; voor het
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propaedeutisch examen werd het niet gevraagd; materiaal en
praeparaten waren niet aanwezig.
Hij gaf in het studiejaar 1842/1843 vier uur per week minerale
en analytische chemie, twee uur organische chemie en vier uur
botanie; verder: „Eenen nadenmiddag Praktische chemie". Zou
dit een practicum voor de studenten geweest zijn? 71
De geneeskundige faculteit werd bezet door Ens, die voor wisen natuurkunde door Enschedé en Harting. Het aantal medische
studenten, dat na het propaedeutisch examen te Franeker bleef,
was gering; in het eerste jaar dat Harting te Franeker was, had
de medische hoogleraar geen enkele student. Harting had er nog
ongeveer 20, waarvan de meeste eerstejaarsmedici en de anderen
pharmaceuten waren. Uit deze tijd moet nog een chemische
publicatie van Harting genoemd worden: Over de wijze van ontstaan, den oorspronkelijken vorm en de opvolgende veranderingen
der door praecipitatie voortgebrachte organische en anorganische
stoffen, inzonderheid over de verschijnselen bij de vorming van
kristallen 72 .
Lang heeft zijn werkzaamheid hier niet geduurd. Bij de
opheffing van het rijksathenaeum in 1843 werd hij buitengewoon
hoogleraar te Utrecht.
Wat van het scheikundig laboratorium nog bruikbaar was werd
ter beschikking gesteld van de Delftse academie, evenals de
boeken, die betrekking hadden op de vakken, die te Delft werden
onderwezen.
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EEN REGISTER VAN BETALINGSORDONNANTIES
(1585—1612)

UIT DOKKUM

W. H. KEIKES

Bijna ieder gemeentearchief bezit wel enkele bestanddelen, die
min of meer als „paradepaardjes" kunnen gelden. Dit soort archivalia kan uitmunten door uitzonderlijk hoge ouderdom, door extra
interessante inhoud en/of een karakteristiek uiterlijk.
Soms spelen alle hier opgesomde factoren samen zoals bij het
belangwekkende stadboek van Kampen 1 , ook wel aangeduid als
„dat boeck mitter sloetele". Dit register van akten van voluntaire
jurisdictie en tal van andere zaken is bijzonder oud — het bestrijkt
nl. de periode 1316-1385 —, heeft een zeer gevarieerde en belangwekkende inhoud en is bovendien karakteristiek van binnen
(sommige bladzijden vertonen een watermerk met sleutel) én van
buiten, t.w. een houten band, overtrokken met bruin leer en
koperen knoppen als ornament.
Om nog een ander voorbeeld te noemen: in de archiefbewaarplaats van het noordbrabantse Fijnaart bewaart men „het nieuw
Qohier of Commer boek" 2 , in 1743 door de sekretaris Adriaan
van der Enden aangelegd, dat door zijn omvang en onhandig
formaat vanouds „De dikke duivel" werd genoemd.
Hoewel men in Dokkum in het verleden blijkbaar minder vindingrijk is geweest met het verlenen van bijnamen aan bepaalde
archiefdelen, is er toch wel een register aan te wijzen dat zowel
door waardevolle inhoud alsook vanwege zijn volumineus uiterlijk
recht heeft op een speciale vermelding.
Wanneer de inventaris-Obreen onder inventarisnummer 204
vermeldt: „Register der ordonnanties, 1585-1612"3, dan is die beknopte aanduiding juist, maar verraadt weinig van de rijke inhoud.
Zelfs de in kleine letters aangebrachte toelichting dat het genoemde register, de „contrarolle", uit drie gedeelten bestaat, t.w.:
Ie. (p. 1-791) processen-verbaal opgemaakt febr.-juli na afloop
van het rekeningjaar;
2e. ontvangsten van geestelijke goederen;
3e. „fortificatiepenningen",
is nog geen afschaduwing van de veelzijdige inhoud.

1
Don, J., De archieven der gemeente Kampen I (1963), inv.no. 3 en Kossman Puto,
Johanna A., Kamper schepenaeten 1316—1354, diss. Zwolle 1955.
2 Keikes, W. H., De „Dikke Duivel" van Fijnaart, in „De Westhoek" dd. 1959 juli 4.
3
Obreen, H. T., Dokkum, inventaris der archieven, Dokkum 1959.
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Natuurlijk zal de gebruiker van dit lijvige archiefdeel zich de
tekst van diverse posten, die direct of indirect betrekking hebben
op de Dokkumer stadshistorie of het omringende gebied, wel iets
uitvoeriger wensen. Het zijn en blijven nu eenmaal zeer zakelijk
gehouden beknopte omschrijvingen.
Het hierboven genoemde deel, of beter gezegd de band4, —
want blijkens de telkens opnieuw beginnende foliëring en hiaten
in de foliëring werd het eerst later tot één geheel samengevoegd —
is om meer dan één reden waard om beter gekend te worden.
De reeds gememoreerde belangwekkende inhoud staat uiteraard
voorop, maar de betekenis van het register van betalingsordonnanties krijgt een extra accent indien men bedenkt, dat uit ongeveer dezelfde periode in het Dokkumer gemeentearchief nog
slechts één resolutieboek (1580—1675) en een burgerboek (1574—
1658) aanwezig is. Die grote schaarste aan 16de- en vroeg-17de
eeuwse archivalische bronnen in Dokkum doet zich bij ieder
onderzoek pijnlijk gevoelen.
Bij de bestudering van een bijzonder belangrijke periode uit
de geschiedenis van de stad Dokkum is er dus ook nog een
reservebron beschikbaar, met name dit register van betalingsordonnanties.
De praktijk heeft al uitgewezen, dat in vele gevallen bovenvermeld archiefdeel juist die kleine doch beslissende aanknopingspunten kan opleveren, die een onderzoek, dat op dood spoor
dreigt te lopen, weer op gang brengen . . .
In het tijdvak, dat door het betalingsboek wordt bestreken,
maakte men in Dokkum de kerkelijke gebouwen van de roomskatholieken gereed voor de „gereformeerde" eredienst, liet de
magistraat de stins bij de Zijl omtoveren tot een fraai raadhuis,
herbergde de stad het college van de noordelijke admiraliteit en
vond de afrekening plaats van de in deze en vroegere jaren tot
stand gekomen verdedigingswerken.
Al deze en tal van andere zaken, te veel om hier te vermelden,
passeren als een bonte bloemlezing de ogen van de archiefvorser,

* De aanhef van liet register luidt als volgt: „Register van ordomiantien by den Raedt
gepasseert om metten selven penningen te lichten van des stadts rentmeester voorss.
vuyt des stadts buijdel ofte penningen, beginnende den viii nouembris anno 1585 ende
dat achtervolgende den resolutie ende ordonnantie byden Raedt den v en der selver
maendt gemaect".
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wiens paleografische kennis door het hier en daar lastig te ontcijferen handschrift danig op de proef wordt gesteld 5 .
Selectie uit het register van betalingsordonnanties:
1585 november 12
„Lijcle Saecke zn heeft ordonnantie ter sonirae van thien carolus gulden
vijftiendehalve stuuers vuijt saecken van derthien maenden solderhuijr van
sestehalve lasten rogge den landtschappe toebehorende ende op sijn solder
leggende."
1585 november 20
..Pieter Pieters zn van Harlingen heeft ordonnantie ter somme van hondert
drie ende tachtichste halve car. gulden Alderheyligen verleden verschenen,
weesende de helfte van drie hondert vijff ende sestich gelijcke guldens hem
by accoerde toegemaect, ter ca(us)e vande verbeteringe aende drie stenen
pijpen indes stadts wal leggende, gedaen als hij aengenomen ende sijn
besteck waere, breder blijckende bijden instrumente in date den XVIII Junij
1585."
1586 maart 18
„Peeter Jans zn Veldtriel meede burgemeester heeft ordonnantie ter somma
van XXV car. gulden XIII st. vuijt saecken van vacatien ende expensen bij
hem gedaen int becomen van de ordonnantie opte 300 & tot des stadts
fortificatien, item van de 20 000 steen van Sijon, verclaringe nopens de
reparatie vande boom ende vande deductie van de 52 florenenrente."
1587 april 13
„Egbert Pieters z. van Bergum heeft ordonnantie ter somme van XX £.
van wilgen poten den stadt gelevert tot beplantinge van des stadts wal."
1588 Juni 5
„Tijaerdt Tijaerdts zn., Lupcke Jacobs zn., Gosen Jans zn. en Sippe Sijbe zn.
met hun consorten hebben ordonnantie ter somme van ses car. gulden XVIII
strs. vande schanscorven opt bolwerck te brengen ende daer met eerde te
vullen."
1599 juni 9
„Dirc Folckers z boumeester heft ordonnantie van dartich car. gulden acht
penningen van steen ende kalck tot stadts profijt gecoft ende van 't witten
vande kercke bij d'arbeiders verdient ende bij hem wt te keeren."

5 Om het hier besproken Dokkumer archiefdeel ter grootte van meer dan 900 pagina's
voor een breder publiek toegankelijk te maken, is een transscriptie van de gehele inhoud
vervaardigd door drs. F. A. Westhoff te Kollum (te raadplegen ten stadhuize te Dokkum).
Er is nu ook een doorlopende paginering met potlood aangebracht omdat weliswaar vanouds bepaalde gedeelten waren gefolieerd, maar sommige ook niet. Bovendien zijn bij
die gedeelten, die wel een folio-cijfer dragen destijds nogal eens vergissingen gemaakt,
doordat een folio soms dubbel werd genomen of er werd zo maar een tiental vergetenl
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1606 oktober 24
„Pyter Mewus kistemaker van seven ende twintich car. gulden tien stuivers
van holt ende verdiende loon volgens specificatie bij hem verdient aen het
gestoelte inden kercke ende den predickstoel."
1607 oktober 2
„Pyter Mewues kistemaker voor het maken van een eeken besloten stek
inden kercke met het ijserwerck voorden sanger tsamen sestien car. gulden."
1608 september 26
„Willem Janssen leidecker tot vier ende twintich car. gulden ende tien strs.
voor een jaer gage ende enige andere diensten vant repareren den groten
toorns ende kercke toorns blaeu leijdack."
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DE HALBERTSMA'S EN HAR „HEILINGEN"
J. J. KALMA

Fan en ta krige ik op de legere skoalle in plaet mei nei hûs.
Dat wie yn de jierren flak foar en yn de earste wrâldoarloch. Dy
plaet wie in bileanning foar goed gedrach en flyt of soms ek wol
de wurdearring foar in útsûnderlike prestaesje en, fansels, ik wie
der as bern greatsk op.
It skilderij fan W. B. van der Kooi út it Frysk Museum, „De
Ereprijs", wie my net bikend, mar in gesicht as it jonkje dêrop
moat it ek set hawwe. Nou wie der yn 'e hûs in âld „skoalboerd",
dat by mem weikaem. Dèr sieten âlde skoalboekjes yn en ek
inkelde âlde berneprinten yn kleuren, dy't „heilingen" neamd
waerden. De platen, dy't wy mei krigen, wienen technysk folie
better útfierd as dy âlde. Op ús platen stienen yn swart en brún
o sokke leave foarstellingen. ît moatte de platen west hawwe,
dy't as „Louwerse's (kinder)prenten" troch S. Abramsz útjown
waerden en dy't printe wienen troch P. van Belkum Az. to Sutfen
en ek troch G. J. Thieme fan Arnhem 1 . Der wienen wol inkelde
kleurde by, mar it foei ús doe al op, dat de âlde heilingen, dy't
by mem weikamen, winliken folie moaijer wienen. Dy heilingen
hienen heldere kleuren mei blijread en grien, blau en giel. It
frjemde wie, dat de kleuren faek heal neist de figueren sieten.
It papier en de letters fan de âlde heilingen wiene mar minnich
en soms wie hast net iens to lézen, hwat dêr op stie. De houtfykjes wienen o sa primityf soms, mar ik wit noch skoan, dat
ik myn eigen „moaije" platen lang sa aerdich net foun. Mines
wienen to leaf. De bettere technyk rôp ek forset op en dan stie
dêr ek lang sa folie net op de nijmoaddrige platen. Ynstinktyf
fielde ik oan, dat de âlde tiid net ta weismiten keard wie.
It wie my doe net bikend, mar ik wie net de iennichste, dy't sa
reägearre. Yn „Sljucht en Rjucht" 1897, side 351 pleitet dr. J .B.
Schepers der foar, dat de gemeenterieden Fryske heilingen oan
de bern jaen moasten. Hy dielt mei, dat de Grouster master
C. Wielsma ien makke hie oer it ljeppen, mar dat der stipe
nedich wie, om ta in útjefte to kommen. De bistjûrder fan „Sljucht
en Rjucht", Waling Dykstra, hie wol earen nei hwat Schepers
útstelde. Hy hie yn syn jongestiid — Dykstra wie fan 1821 — op

1

Yn de kollekty fan it Frysk Museum en fan notaris Ottema binne ek dizze platen.
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skoalle ek heilingen krige. Letter hied er op Telenga's printerij
to Frjentsjer wurke en dêr faeks ek meiholpen om berneprinten
ôf to leverjen. Mei syn lytse boekjes „Learsum tiidfordriuw"
(1852), „Simmernocht" (ca. 1853), „De blide berntsjes" (1853) en
„Húsnocht for de bern" (ek út dy tiid), allegearre boekjes mei
plaetsjes, dy't krekt sa primityf wienen as dy fan de heilingen,
hie Dykstra bisocht de Fryske bern oan it lézen to krijen.
Der wie neffens Dykstra lykwols ien biswier tsjin de âlde
heilingen: hja wienen to folie oan de tiid fan ûntstean boun. Der
koe net forwachte wurde, dat de bern sa folie histoarysk bisef
hienen, dat hja de âlde houtfiken mei ûnderskriften nou noch
nijsgjirrich achtsje soenen. Mar it idé fan Schepers liet de âld
man dochs net los en in jier as tsien letter (1907) is er bigoun
de âlde heilingen yn forjonge foarm as byjeften fan „Sljucht en
Rjucht" ûnder de minsken to bringen. Hy krige derby help fan
de jonge tekener Pyt van der Hem en letter ek fan P. de Jong.
Der binne tusken 1907 en '09 trije âlde heilingen yn forjonge
foarm trocli Van der Hem makke (Ige Murks, 2 febr. 1907; De
berntsjes yn 'e merk, 28 des. 1907 en De âlderdomstreppen, jann.
1909). De 28ste jann. 1911 kaem der noch ien fan P. de Jong
(Hja habbe 't allebei wei).
Dizze „nije" heilingen krigen faek in wurdtsje mei op reis fan
W. Dykstra. Sa fortelt Waling-om (Slj. en Rj. 1910, s. 11 en ek
yn it byblêd fan 25 juny 1910), dat er sels yn syn jonge jierren
tige wille mei de heilingen hawn hie. Ek 28 jann. 1911 komt er
dêr op. Hy wie fan bitinken, dat Dokterom, d.i. dr. Eeltsje Halbertsma ferskes by de heilingen makke hie 2 . Der is alle káns,
dat de heilingen, dy't W. Dykstra yn syn jonge jierren om 1830
hinne krige hat, fan de Halbertsma's west hawwe. De Prov.
Bibliotheek hat in 12-tal fan sokke berneprinten, allegearre printe
by de printer fan dr. J. H. Halbertsma, J. de Lange to Dimter.
Boppedat binne der noch trije, dy't deselde foarstellingen jowe,
mar as adres F. Houtkamp, Snits hawwe. De catalogus seit, dat
de trije bruorren de byskriften by dy heilingen makke hawwe
en dat hja út it bigjin fan de 19de ieu stamme.
Der is oer ien en oar mear to sizzen, as yn de litteratuer foarkomt. It stiet fêst, dat dizze âlde kollekty fan heilingen net inkeld

2 Dykstra is it net slagge om in nije tradysje op to bouwen. Mar it idé lit de Friezen
net los. Sa joech it Krystnûmer fan 1957 fan „It Heitelân" 12 moaije nije houtfiken fan
J. Rusticus „It jier lans" mei 2-rigelige ferskes fan Dimmen minder as dr. O. Postma.
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by W. Dykstra yn de smaek fallen is, mar yn it foarige sawol
by jong as, net minder, by âld yndruk makke hat en dat hja yn
de Fryske striid ek in greate wearde hawn hat.
Der binne inkelde fragen, dy't om in oplossing freegje:
a. Hwat binne winliken heilingen?
b. Hwat hat de rol fan J. de Lange fan Dimter en fan de
Halbertsma's west?
c. Hoenear binne de heilingen forskynd?
d. Hoefolle binne der útjown?
e. Hwat is krekt de ynhâld?

a. Heilingen. — Printen mei opskriften en rimen ûnder de
plaetsjes binne der al út de 15de ieu bikend. Dy printen joegen
faek godstsjinstige foarstellingen, b.g. fan hillige figueren en sa
fine wy dan al de namme „heyligen", „hiligen", dêr't it lettere,
ek Fryske wurd „heiling" fan ôfstamt. Yn België komt ek de
namme „sancten" foar. Om't de platen faek kleurd binne hieten
hja b.g. to Molkwar sawol „heilige" as ek „mielkede". Ut Smellingerlân wurdt it ienfâldige „bield" oerlevere (Fr. Woordenboek).
De printen, dêr't noch tûzenen fan oer binne 3 , hawwe oarspronklik ornearre west foar de hegere standen. Letter kriget it
gewoane folk se yn hannen („vervallen cultuurgoed") en noch
wer letter de bern. De ûnderwerpen, dy't bihannele waerden,
rinne ek fier útinoar. De folksprint is oan de iene kant famylje
fan de folslein godstsjinstige foarstellingen, dy't noch fuortlibje
yn de devoty- en bidprintsjes en de godstsjinstige teksten mei b.g.
in gebet derop en oan de oare kant fan de âlde nijjierswinsken
fan b.g. rattelwachten, lantearneopstekkers en de âlde merkebrieven. De namme heiling wiist der lykwols op, dat de oarsprong
by de hilligenforearing leit. De Meyer neamt yn syn oersjoch
mei rjocht de godstsjinstige printen it earst, dêrnei folgje de
histoaryske platen, dan dy mei allegoaryske foarstellingen, de
satyryske en litteraire en as léste groep de didaktyske en dokumintaire ûnderwerpen. Wy soene sizze kinne: Hwat jonger de

3

Fgl. Maurits de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15de tot
de 20ste eeuw, Antwerpen, Amsterdam, 1962; Nanne Ottema, Verzameling volks- en
kinderprenten in het Frincessehof te Leeuwarden, Volkskunde 55, N.R. 13, 1954,
p. 5 5 - 5 9 .
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platen hwat mear it sekuliere libben, bidriuw en ambacht, de
folie oandacht kriget. Lyk as wy al sein hawwe binne de houtfiken faek tige primityf. Dat komt, om't de printers soms tige
âlde houtblokken brûkten en de iene printer se dan ek noch wol
fan de oare oernaem. Sa waerden hja der op 'en dûr net better
op. Greate printers makken de platen ek foar lytsere. In namme
ûnder de print wiist dus net altiten op in printer. Sa joech b.g.
J. Proost fan Ljouwert (om 1800 hinne) Belgyske platen út en
de al neamde F. Holtkamp (Houtkamp) fan Snits guods fan
J. de Lange fan Dimter. Der wienen dus grossiers en werforkeapers.
De printen waerden tige folie forspraet. De oplagen rounen sels
yn de miljoenen! It wie dus wol echt in massaprodukt, ek al
waerden de platen mei de hânparse printe. De kwaliteit moast
der wol ûnder lije. De kleuren waerden der mei in pinsiel, mar
ek wol mei de tûme op oanbrocht. De schablones, dy't yn it
suden brûkt waerden („brillen om te kleuren"), kamen yn it
noarden net folie foar. De lju moasten moai hastich wurkje en
fan gefolgen, dat de kleuren net al to krekt op de platen sitte,
mar soms frijwol dèrneist.
De heilingen hawwe al of net titels en ek al of net nûmers.
Dy nûmers wize op it fûns fan de útjower, mar om't de ien fan
de oar oernaem binne se net altiten like krekt. Faek sille se weilitten wêze en dus sûnder nûmer yn de hannel brocht. Der steane
ûnder de ôfbyldingen almeast inkelde fersrigels, mar ek wol in
inkeld wurd of in koarte oantsjutting. Om't de brûkte houtfiken
âld binne en de lju net al to nau seagen komme der frjemde
dingen foar. In ôfbylding fan Frânske koaningen út de 16de ieu
komt letter as Trijekoaningenprint yn de hannel. De kop fan
steedhâlder Willem III wurdt foar in plaet fan Willem V brûkt,
ensfh. De bidoeling fan de plaet is ek net altiten deselde. Sommige moasten troch de bern sels kleurd wurde, oaren útknipt en
opplakt. Sa waerden b.g. draken forsierd mei de lytse plaetsjes
fan de heilingen.
Wylst de 19de en bigjin-20ste ieuske platen foaral learing en
morael jaen wolle en dan ek formeits, leit it lân der by de âlde
platen hwat oars hinne. Godstsjinstige stichting is it earste doel,
mar dan ek it werjaen fan âlde folksforhalen, mearkes, it fortellen
fan frjemde, sensationele foarfallen, de biskriuwing fan it faek
rûge en kleurige folkslibben en fan âlde ambachten. Der is mei
rjocht sein, dat de âlde heiling to forgelykjen is mei it moderne
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stripforhael en mei it aktuele plaetsje yn de krante. It is dúdlik,
dat de heilingen soms hiel hwat fortelle út de soasiale skiednis.
Wy fine b.g. de âlde klean dêrop ôfbylde en hearre — b.g. op de
platen mei de âlde suteldersroppen — fan ambachten, dy't sûnt
lang fordwoun binne of fan âlde forhalen, dy't nou út it ûnthâld
rekke binne.
Dat de platen populair west hawwe is dúdlik út hwat wy seinen
oer de forsprieding 4 . De heilingen binne wol faek primityf, mar
se wienen ek o sa goedkeap. „Twintig prentjes voor een oortje
en tien prentjes voor een duit." De namme „sintsprint" hat lang
libbe. Der is, ek mei't it papier net sa best wie en de bern yn
it foarige like rûch mei har saken omsprongen as dy fan hjoed
de dei, net folie biwarre bleaun, mar hwa't de greate samlingen
fan it Prinsessehôf en de lytsere fan it Frysk museum, de Provinsiale en de Ljouwerter Stedsbibliotheek neigiet kin noch tige goed
in yndruk krije fan de greate mannichte, dy't der west hat.
Fryslân hat yn de 18de ieu útjowers hawn, dy't sels wurk fan
de heilingen makken. Sa binne der platen fan L. en G. en letter
fan Pieter Koumans, fan Abr. Ferwerda en Joh. Seydel, allegearre
Ljouwerter printers, bikend. Nei 1800 litte de útjowers it hjir sitte
en wurdt foaral Jan de Lange de leveransier.
De printen yn de earste helte fan de foarige ieu binne — ek
op oanstean fan it „Nut van 't Algemeen" — modernisearre en
waerden der doe mei alle goede bidoelingen net nijsgjirriger op.
Op sommige printen dript de morael der ôf. It âlde hânwurk
moast it om 1850 hinne ek ôflizze tsjin de nijmoaddrige parsen,
dy't der doe kamen. Der ûntsteane dan printefabriken, dy't mear
mei lithografyën as mei houtfiken wurkje. De rook en de smaek
fan de âlde platen rekket forlern.
b. De rol fan J. de Lange fan Dimter en fan de Halbertsma's. — Wy hawwe al efkes sjoen, dat J. de Lange to Dimter
in aktyf útjower fan heilingen west hat. Yn 1738 wie der to
Dimter in Jan de Lange as printersfeint kommen. Hy hat de
grounlizzer west fan de saek, dy't ek nou noch to Dimter bistiet.
Sûnt 1885 is de namme N.V. De Lange. Jan de Lange krige yn
1759 in printerij oan de Brink. Hy waerd yn 1761 Steateprinter

4

Fgl. ek Rimen en Teltsjes 7 1952, p. 500: „Dou sa'n greaten Rodger yn de helge
( = heiling) en hja sa'n lyts jufferke". Wy moatte hjir tinke oan it forhael fan „Greate
Rodger en syn wiif" (W. Dykstra, Uit Friesland's Volksleven I, p, 49—50). In heiling,
dy't dit forhael útbyldet, is ús net bikend.
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en printer fan it Dimter almenak en yn 1779 stedsprinter. Yn
1768 waerd er boarger fan de stêd. Fan dizze De Lange witte
wy, dat er al heilingen útjoech en dêrta faek âlde, 16de ieuske
houtgravueres brûkte. Syn soan Jan Hendrik gie yn syn fuotleasten
fierder en wreide it bidriuw út. Hy naem ek eigentiidske houtgraveurs yn tsjinst, sa b.g. Alexander Cranendoncq fan Sutfen
en I. I. de Lanier. Ut it fûns fan J. H. de Lange binne 57 printen
bikend. Hy forkeape de platen troch nei it westen. J. H. de Lange
forstoar yn 1822 en waerd opfolge troch Jan de Lange Jr. Dat
is de De Lange, dy't J. H. Halbertsma efkes neft er as Minnist
dûmny to Dimter kommen wie (1822) kennen learde. Halbertsma
moat al ridlik gau ek de berneprinten sjoen hawwe, dy't út de
printerij it lân oer gienen. Op 'en dûr waerd Dimter sels in sintrom,
dat sawol it westen en noarden as ek België bitsjinne. Wy witte
genôch fan it stribjen fan de bruorren Halbertsma om to bigripen,
dat har each op de heilingen falie moast. Faeks hat ds. Joast yn
de hûs sjoen, dat de eigen bern der wille mei hienen en oan it
fervjen sloegen. Hy hat ek rukt, dat der in mooglikheit yn siet,
om it Fryske bern oan de eigen tael to krijen. Alle káns, dat it
idé fan Joast útgien is en dat er mei dr. Eeltsje en keapman
Tsjalling praet hat. Wy soenen fansels graech witte wolle, hoe't
de wurkfordieling krekt west hat, mar dat bliuwt yn it tsjuster.
Faeks taeste wy net fier mis, as wy oannimme, dat de kar fan
de platen dy fan Joast west hat, mar alhiel wis is dat net, hwant
de Hollânske heilingen fan De Lange kinne op de Grouster
skoalle bikend west hawwe, sadat Dokterom en syn Grouster
broer sels ek karút hienen. Yn alle gefallen sieten de trije bruorren
oan it fûns fan De Lange fêst en hat de Dimter dûmny in middelersrol spile. Ut in oantekening fan Joast fan 3 maert 1857 kinne
wy opmeitsje, dat de bruorren mei ulefelrymkes bigoun binne en
dêrnei heilingen jown hawwe en dat foaral keapman Tsjalling
dêryn „een grootmeester" west hat. Der waerden yn koarte tiid,
sa seit ds. Joast, 34000 eksimplaren ôfset!
c. Hoenear binne de heilingen †orskyndP — De „Friesche
Catalogus" makket ús net folie wizer hwat oangiet de tiid fan
ûntstean, mar aldergeloks kinne wy in bytsje mear wissichheit
krije. Ut de brieven fan de bruorren is op to meitsjen, dat der
yn 1824 al oan heilingen tocht wurdt. Eeltsje skriuwt 5 july, dat
er wol ris in heiling ûnder hannen hat, mar der net rjocht slach
fan hat. Tsjalling kin dat better. Dy syn heilingen binne — sa
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seit er — oeral „en vogue" en wurde as sprekwurden brûkt. Wy
komme der noch op werom, mar wy bigripe út dit brief, dat de
heiling, dy't bigjint mei „In brief bringt goe in kwea" (sj. fierderop XIV) doe al yn de running wie. Nei alle gedachten binne
der hieltiten mear by kommen, sadat der yn 1828/9 al in lytse
kollekty oanwêzich wie. De 18de july 1829 skriuwt prof. H. W.
Tydeman oan syn Dimter freon: „Zendt mij inmiddels s.v.pl. een
stel uwer kinderprenten". De 7de juny 1830 tanket de âlde rector
E. Epkema Halbertsma foar de him taseine heilingen.
Efteryn in aginda foar 1828 hat Joast Halbertsma it ien en oar
oer de heilingen set. Hy hat it der oer kleurde platen en neamt
njoggen en letter nochris twa, meiinoar alve. Halbertsma jowt
net it krekte tal, hwant op in bân mei 15 berneprinten, dy't troch
him oan it Frysk Genoatskip jown is, stiet 1829. Men mei dus
oannimme, dat der doe al mear as alve wienen. Wy kinne fansels ek oannimme, dat der yn 1828 noch mar alve wienen en dat
der letter, yn 1829 noch fjouwer bykommen binne. Moai wis is
b.g. de print mei Malle Jan (sj. XV) fan 1829. Oft de folchoarder
fan forskinen yn de aginda oanjown is, is net wis. Halbertsma
neamt nei inoar: no. 2, 39, 78, Zinnebeelden, Rinkeltromme, De
pappegaai, Exteur, Trap des ouderdoms, Bijke en dan noch De
Haan en De koordedanseres.
Op groun fan ien en oar nimme wy oan, dat as tiid fan ûntstean oan de jierren 1822 — ca. 1832 tocht wurde moat. It is tige
wierskynlik, dat de heilingen net allegearre tagelyk kommen binne.
Der hienen noch de Halbertsma's noch De Lange noch ek de
bern bilang by. De bern — en de âlden! — moasten „graech"
halden wurde en sa sille der elk jier in pear kommen wêze, oant
de bilangstelling mindere en it nijs der ôf wie.
d. Hoefolle heilingen binne der útjown? — Nijsgjirriger noch
as de fraech: Hoenear't de platen útjown binne is de oare: Hoefolle hawwe der west? Ta de kollekty fan it Frysk Genoatskip
biheart in foliobân (ynventarisnûmmer 1022) mei in printe opskrift:
„Friesce heilingen fen Dr. J. H. H., Dr. E. H. in keapman T. H."
Op de bân stiet mei de hân fan W. Eekhoff (?) skreaun: „Friesce
Heilingen van de Halbertsma's 1829". Yn dy bân sit in samling
fan 15, yn twaën tearde, Fryske berneprinten en foaryn stiet mei
de hân fan dr. J. H. Halbertsma: „Dit is de enige volledige verzameling van kinderprenten, die in het Friesch door J. H. en E.
en Tj. Halbertsma gemaakt en door de eerstgenoemde uitgegeven
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zijn. Geschenk aan het Provinciale Friesche Genootschap van
Dr. J. H. Halbertsma 18 —

47". ( = 23 aug. 1847)

Wy leauwe graech, dat Halbertsma miend hat, dat er de wierheit sei, doe't er dy oantekening makke. Syn frou wie krektlyn
forstoarn (30 juny 1847) en hy wie dwaende syn saken op oarder
to bringen. Faeks hat er yn de papieren fan syn frou sneupt en
hat er dêr doe dy âlde heilingen foun, dy't him hast al út it
ûnthâld gien wienen. Wy moatte net forjitte, dat Halbertsma in
great samler wie, mar soms ek forsloech yn syn eigen kollektys.
De lju út dy dagen hienen noch net de moaije systemen, dy't wy
nou hawwe!
De platen, dy't Halbertsma ûnder eagen krige, hienen ienris
tabiheard oan syn bern Watse en Binnert. Oan it Genoatskip hat
er it stel jown, dat ienris fan Watse (* 24 april 1823) west hie.
Dat wie it meast folsleine stel. De namme fan Watse fynt men
efter op de heilingen. In oare, minder folsleine kollekty hie oan
Binnert Willem Anne (* 6 april 1833) tabiheard en is nei de Prov.
Bibliotheek tagien, dêr't se biwarre wurdt yn in soartgelikense
bân as op it Genoatskip, mar sûnder in hânskriftlik birjocht foaryn.
Dy kollekty bistiet út tsien platen.
Wy kinne it Halbertsma net kwea ôfnimme, mar hy hat him forsind. Der hawwe mear as 15 heilingen west. Hja hienen ek net
allegearre it adres fan De Lange. Yn it Genoatskipseksimplaer hat
Wopke Eekhoff, dy't it net litte koe syn wysheit troch to jaen en
dèrom oeral yn de boeken oantekeningen makke, optekene: „Van
4 dezer prenten bezit ik een ex. waaronder in plaats van: Druckt
by J. de Lange, staat: To keap by F. Houtkamp to Snits. Vermoedelijk bevorderde Tjalling, die wekelijks te Sneek kwam, dat
Holtkamp eenige riemen daarvan met zijn naam eronder aan de
Lange bestelde, ten einde ze bij de boeken met andere prenten
aan de schoolmeesters te verkoopen en daardoor het Friesch te
propageren. W. Eekhoff 4/7 72."
Eekhoff, dy't in bulte wist, kin hiel wol gelyk hawwe. Heilingen
mei F. Holtkamp syn namme dêrop binne nou op de P.B. oanwêzich en ek yn de kollekty Ottema. Ek Eekhoff wist lykwols
net, hoefolle heilingen der west hienen. Yn G. J. T. Schotel's
Vaderlandsche Volksboeken en Volkssprookjes, Haarlem, 1874, (II,
p. 308) wurdt in brief fan de Ljouwerter „archivarius" ôfprinte.
Bihalven it boppesteande wurdt der û.o. ek sein, dat de bruorren
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Halbertsma om 1829 hinne in tolvetal printen of „heilingen" mei
Frvske ferskes joegen ûnder de houtfiken, dy't Jan de Lange to
Diniter hie en sûnt jierren mei Hollânske byskriften brûkt hie.
Dat it tal net fèst stie is fansels skoan to bigripen. De platen
wienen ommers net tagelyk útkommen. Der moast dus al ien west
hawwe, dy't dalik bigoun wie to sammeljen. Mar wienen de heilingen der wichtigernôch foar? Wy sizze fansels fan al, mar de lju
destiids tochten der oars oer. Wy moatte ek net forjitte, dat de
platen in frij great formaet hawwe (ca. 40 by 35 sM) en it best
plat en yn in portefúlje biwarre wurde kinne.
Bihalven de neamde foliobân hat it Genoatskip ek noch in
samling mei losse platen. Doe't wy dêryn sneupten founen wy al
ridlik gau noch twa oare heilingen, dy't ek Fryske op- en ûnderskriften hawwe. Dat joech fansels it gefoel, dat der mooglik noch
mear foar it ljocht komme koe en, yndied, dat wie it gefal.
Maurits de Meyer hat it yn syn great boek op p. 203 ek oer
de platen út De Lange syn fûns, dy't Fryske ûnderskriften hawwe
en hy neamt . . . 17. Dat kloppet dus op it each wol aerdich.
Hy neamt lykwols oare, dy't net foarkomme yn de Genoatskipssamling en ek lit er guods út dy samling wei. De Meyer hat
fjouwer nije, syn nûmers 3, 11, 30 en 48. Wy binne dêrmei op 21!
Hawwe der noch mear west? Ien fan de fjouwer (M. de M. no. 48),
dy't wy oant nou ta net hienen, kaem yn de samling fan it Stedsarchyf foar it ljocht. It wie in doublet út de samling fan notaris
N. Ottema, dy't wol inkelde Fryske fan F. Holtkamp to Snits,
mar gjin fan De Lange bifettet. (Sj. XVIII, nou yn F.G. troch
ruiljen)
De trije oare nûmers (3, 11 en 30) dy't De Meyer neamt, binne
lykwols net foar it ljocht kaem. In neijer ûndersyk to Dimter (Stedsof Athenaeum-bibliotheek), yn de kollekty- Waller op it Ryksprintekabinet to Amsterdam en yn dy fan it Ned. Iepenloftmuseum
to Arnhem hat neat oplevere. De opjeften fan De Meyer binne
net altiten like krekt en wy sille ús dus tonearsten hâlde moatte
oan de 18 dy't wol foun binne. Mr. C. F. van Veen to Amsterdam,
dy't neffens partikuliere ynljochtingen fan de hear M. de Meyer
to Antwerpen ek in ûnbikende heiling hawwe moast wie sa
freonlik ús mei to dielen, dat de hear De Meyer him forsint. De
hear van Veen hat 9 Fryske Heilingen, it Iepenloftmuseum ek.
e. Htvat stelle de heilingen foar? — Hwa't de samlingen, dy't
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der oer binne neigiet sjocht al gau, dat der in frij great forskaet
is. De heilingen, dy't de Halbertsma's biwurke hawwe, bihearre
perfoast net ta ien type. J. H. Halbertsma wie fansels sterk boun
oan de foarbylden, dy't Jan de Lange hie. Wy witte, dat dy syn
heilingen foaral ambachten en bidriuwen joegen, fierder platen
fan militairen en taferielen út it bernelibben. Dy fine wy ek yn
de kollekty Fryske heilingen werom. Fansels sit yn de kar, dy't
Halbertsma dien hat, ek eat fan himsels. Hy hat ek soarge foar
in nije heiling: „Malle Jan".
It persoanlike komt binammen ek út yn de ûnderskriften, dy't
hjir en dêr foargoed de Halbertsma-mentaliteit hearre litte. Wy
moatte derby net forjitte, dat de Halbertsma's net allinne foar
de lytsen dichte hawwe, mar hast ek likefolle foar de âlden fan
de bern. Men kriget ek de yndruk, dat de bruorren troch har
Gabe Skroar op in bipaelde namme leinen. Lyk as Gabe gienen
hja ek mei de stikel roun. Sadwaende waerden har heilingen net
allinne as berneprinten sjoen, mar oft hja dat woenen of net, likegoed as satiryske útjeften. In heiling as de al neamde „In brief
bringt goe in kwea" is èn as berneheiling èn as satire wurdearre.
Datselde jildt ek foar „Der sitt' se nou mei lege pongen".
It fait ús op, dat de ûnderskriften frij reälistysk binne en rûch.
Dat hong gear mei de ûnderwerpen, dy't de houtfiken joegen,
mar lei ek yn de geast fan de Halbertsma's, dy't ommers Grousters
wienen en . . . de Grousters stienen lang bikend om har flokken
en razen en sûpen. Doe't Waling Dykstra mei help fan P. van
der Hem en P. de Jong sommige platen op 'en nij útjown hat
binne inkelde rouwe ferskes fordwoun.
Wy jowe nou de printen yn de folchoarder fan de samling fan
it Genoatskip mei efteroan de oanfollingen. Feitlik soenen de
ôfbyldingen fan alle heilingen jown wurde moatte. Wy hawwe
ús lykwols safolle mooglik biheind ta de litterair-histoaryske kant
fan de saek.
Fryske heilingen fan de Halbertsma's

I.

De Alderdomstreppen.

(Al yn 1828.)

Boppeoan stiet:
Bentjes, op diss' greate print stean forschate ljouwe,
De âde gean de treppen del, de jonge binn' oon't kljouwen.
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Under de print stiet:
10. Jelle in Sjirk op't tjiende jier, dy daer eerst oonkomme,
Lizze bij de treppen del hynke, draek in tromme.
20. Wigle in Beint op't tweintigst jier lest it libben wakker;
Beint zwaait bjuster mei de hoed: licht is't wol in stakker!
30. Mei trije krusen opp'e reag stean Murk in Beints to gjerre,
Sij habbe jild in kreft in ben, in tinke om nin stjerren.
40. Reinsk in Arjen fjittig jier, wyte uus al te sissen,
Het er lisse in reastje mei, de tyd dy giet net lissen.
50. Wyger sjogt de wrâd ris oer, in stiet nou opp'e higte;
Hij ropt Beint in Wigle ta, „Hei, dear, yn'e ligte;
Feinten, stean! it is dear gled, mei oalje in sjippe stritsen;
Ik hab dear sjoen, dat mannig ien syn soone lea het britsen."
60. Borgemaster Ieme sjocht nei fjouwer âde ljouwe,
In tinkt, „Mat ik dat pâd sa lans, 'k woe Ijeaver hjir mar bijouwe."
70. Rients-om fielt dat him de lea net as foarhinne binne;
Hij nimt de tredde skonk to baat, in seit, „Oars ken'k net rinne."
80. Auk-om mei syn kromme reag mat op twa krukken rinne.
Wie er op syn tweintigst jier, hij fleag oer alles hinne.
90. Ljimme-baas, dij âde heer, ken hast nin foet forreppe,
Mar nei dat David 't libben meat, is him de koer ophjeppe.
100. Disse leit it breidjen del in firdigt hem to stjerren:
Doz het min libben, jild in lijf to lien as freamde fjerren.
Maester Foeke Greults.

Dèrûnder: Drukt by J. de Lange oon 'e Brink to Dimter.
Yn „Sljucht en Rjucht" fan 30 j'ann. 1909 yn modernisearre foarm.
Net by Maurits de Meyer as Fryske heiling. Fgl. syn nûmer 9
en ek p. 396, der't al in Fryske útjefte neamd wurdt. Oanwêzich
F(rysk) G(enoatskip) en N(ederlands) O(penlucht) M(useum).
De „Alderdomstreppen" komt as heiling in bulte foar, ek yn it
bûtenlân. Mear as fjouwer ieuwen wied er ien fan de meast frege
ûnderwerpen en dat is to bigripen. It mystearje fan libben en dea
is der foar âld en foar jong. Freget net Haytse-Yem: „'Bernbelieden oon in oon, Mijg, het seyt dat? o Broars soon!?" Der is
in bulte oer dit ûnderwerp skreaun en wy forwize nei in opstel
fan dr. G. J. Boekenoogen yn syn Verspreide Geschriften (Leiden,
1949, p. 266-276) en nei M. de Meyer, o.w. p. 393-396. De plaet
komt hjir en der noch wol yn de huzen foar. De houtfyk, dêr't
„maester Foeke Greults" in Fryske heiling fan makke, koe oarspronklik wol fan Dútsk komôf wêze, mar dat hoecht ek wer net:
de lju hienen soms brike staveringen. De klean wize net op
Fryslân, mar it ûnderskrift is tige Fiysk oant yn it taeleigen. De
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David, dy't by it 90ste jier neamd wurdt is fansels koaning David.
Tocht moat wurde oan Ps. 90 : 10.
II. Sûnder opskrift. N. 39. (Al yn 1828.)
Sawn kear fjouwer houtfiken mei bylden út it winterlibben. Under
de printsjes twa-rigelige ferskes.
Yge Murks fen Wynjeterp Bynt syn Luts hjir op it scherp.
Der saait Tjal mei Halbe hinne! Dit pear sil de prys wol winne.
Wol de man in duit twa jaen, Den feye Murk in Ork de baan.
Reimer mei syn fryster Jel Ryde hjir de Wymerts del.
Op't ys fen 't koat goed net to folie! It sjit oars wol nei foet in holle.
Klomske Griet ken sels net ryde, Nou lit s'har yn it slytje glyde.
Dear komt it belgereid to fjild; Nou groeit de kastelein syn jild.
Boere koffje! Romte mannen! Ik hab it leaste uut'e Swannen.
Wyfke hab je in stoertse lyne? Den ken'k myn stikken ark wer byne.
Kreuple Douwe wol eak mei; Syn hontje loekt him oer'e wei.
Dy deale, Lys! Dat is to kâad! Ik sil dy helpe. Hâad dy! hâad!
Hettje mei har sloege Lou Habbe nozen kâad in blou.
Tjaling makket hjir mei Tys Fiskers bitten yn it ys.
Dit wurkje, jongens, is forbean! Lykwols litte ja't net stean.
Al het min mei dit spiltje wint, Is jild dat trogge fingers rint.
Ulbe is toek yn't pikkesjitten, In wint it fier fen grouwe Tjitte.
Baukom foar it middeimiel Fisket yn 'e kjeld nog iel.
Feinten, dy myn soopjes prjouwe, Dat is myn folk, seyt hospes Ljouwe.
Ynskje fait de koer hast plat. De feinten helpe har fen't gat.
By Joukje-moi der hellet Sjoerd In poon kastanjes yn'e hoed.
Feinten, hou in sny mar ta, It wyfke wol it jild wol ha.
Onbeslein op't gledde ys Jagget Joost syn makker Tys.
Dit spul is om'e hals to brekken, As't ien oaf oar mar earsling rekke.
Sie sa! Pjuk ta! Dit wurk giet better. Mar bentjes tink, jimm' binn' op wetter.
Mannen! nei de romme mar! Yn de noute is nin kar.
Ik sjit er yn, seyt disse heer, Njuut oaf wyld, ik sjen nin feer.
Jou binn' waarm, ik kâad Myn Heer; Jou ris tyge foar diss' keer.
Murk sjout Age nei mei't rys. Dear mei stappe wy fen't ys.
Underoan: Drukt by J. de Lange oon 'e Brink to Dimter.
By M. de M. nr. 39. Ek yn modernisearre foarm fan P. van der
Hem yn „Sljucht en Rjucht" 2 febr. 1907. Oanwêzich F.G.
„Yge Murks fen Wynjeterp" hat ek tige populair west. Wy wize
der op, dat yn mear as ien heiling in warskôging tsjin it drank-
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gebrûk stiet. De Halbertsma's wienen perfoarst gjin gehielûnthâlders, mar seagen wol it greate gefaer fan de jenever, it
„koartguod". Fgl. Rimen en Teltsjes 7 1958, p. 424—452; „De lju
fan de Pomp". Wy meije ek net forjitte, dat de winter en it sterk
üs yn it foarige de ientoanigens fan it libben, dy't gearhong mei
it isolemint fan de doarpen, forbrutsen hawwe. Alderlei winterspullen binne sûnt fordwoun.
III. Sùnder opskrift. No. 2. (Al yn 1828.)
36 (6 X 6) bylden út it libben. Boppeoan lofts 36, ûnderoan
rjochts 1. It bigjint mei 1 Dea, 2 Libben, dan folgje efterinoar:
3 Faam, 4 Heerefeint, 5 Boerinne, 6 Boer, 7 Timmermans wyf,
8 Timmerman, 9 Schippers wyf, 10 Schipper, 11 Bodes wyf,
12 Bode, 13 Omrinners wyf, 14 Omrinner, 15 Soldate wyf,
16 Soldaat, 17 Findriks wyf, 18 Findrik, 19 Kapteins wyf,
20 Kaptein, 21 Jeijers wyf, 22 Jeijer, 23 Frelle, 24 Jonker,
25 Grevin, 26 Greef, 27 Forstinne, 28 Forst, 29 Prinsesse, 30 Prins,
31 Abdisse, 32 Biskop, 33 Keuningin, 34 Keuning, 35 Keiserin,
36 Keiser.
Underoan: Drukt by J. de Lange, oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 2. Oanwêzich F.G.
De plaetsjes fan dizze heiling moatte útknipt en opplakt wurde
en waerden dan brûkt by in soarte fan kaertspul. Hja waerden
„floskaertsjes" neamd en yn it Frysk ek wol „oefkes". Der is
tocht oan forbân tusken de let-midsieuske deadedounsen en dizze
kaertsjes. De Ljouwerter Lutherske dûmny J. C. Schultz Jacobi
seach yn de kaertsjes in útrinner fan hwat ien kear o sa'n oandacht hawn hie. Fgl. De Nederlandsche dodendans, Utrecht 1849.
Oaren giet dat fiersto fier. De kaertsjes soenen mei it tarokspul
to meitsjen hawwe. It ien hoecht it oar net út to sluten.
Fgl. J. J. Kalma, Dodendans of kinderspel? Leeuwarder Courant
6 febr. 1951 en M. de Meyer, o.w. p. 414—416. Der binne soartgelikense printen, û.o. fan J. Proost to Ljouwert, mei as opskrift:
„Vermakelijk kinderspel". De kollekty-Ottema hat in print, sûnder
útjower, mei:
„Deez' prente strekke u, lieve jeugd!
Tot tijdverdrijf, vermaak en vreugd;
En leere u, hoe, van keizer af,
Elks deel op't laatsten is het graf."

IV. Sùnder opskrift of nûmer. (Al yn 1828.)
12 (3 X 4) bylden út it bernelibben mei fjouwerrigelige ferskes,
dy't in goede rie bifetsje.
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Memke giet hjir mei har bern, Om de foegel to besjen,
In ja binne blyder wis As de earme foegel is.
Bist meager, boike, oaf biste fet? Dear soe'k mar net oon toanne.
Dou fynste dogz de stedden net, Dy boud binn' yn'e moanne.
Om de berntjes to formeitsen Rin ik mei ien kast trog't lân:
Nee, om looi oon't brea to reitsen, Dearop hottje ik myn forstân.
Dy baait dear hy't net djippje ken, Dy giet to groun in is forlern;
Syl dearom as ien wetterhoun, Mar pas op, in hâd de groun.
Dag, broerkes! ik gean wei, Ik ken't hjir net meer hirde,
Mems bry wirt my to laf, Ik wol studintje wirde.
Me reisget hjir for'n bytje jild In blieut nog eak by hoes;
Mar mennig ridt as heer yn't fjild, In stapt werom as loes.
Ik wol nei it romme sop Mei de seilen yn'e top;
Hollân wârd trog seeljue great! Ik bijou yn nin kikkerts sleat.
Ho edel stapt dy lytse held Oer syn threater hinne!
Mar stiek him immen mei ien spjeld, Het soe er kryte in rinne.
Foar folie jild het moais to meitsen, Dat is nin kinst;
Mar 't goed goekeap in mooi to meitsen, Dat loekt de ginst.
Twa fetjes draag ik loans de wei, Myn noos is eak wat breed:
Mar, berntjes, pjui my dogz net nei; Ik draag se beide uet need.
Joei nou dertel yn it roun; Plooits de blomkes fenn'e groun!
Faak as de berneschoen forrinne, Dat se net to plooitsen binne,
Sinte Klaas is ta besluet. Nou is de moaie heiling uet.
Berntjes, yt mar net to folie, Mar stoppje mei forstân de holle.
Underoan: Drukt by Jan de Lange oon'e Brink to Dimter.
Nei alle gedachten M. de M. nûmer 34. Oanwêzich F.G. en
N.O.M.
Dit moat de plaet wêze, dy't J. H. Halbertsma yn syn aginda
(1828) „de pappegaai" neamt. Yn de ûnderskriften komt ek it
meifielen út, dat de Halbertsma's mei de swakke, itsij minske of
bist, hienen. It soe in goed ding wêze, de Hollânske ûnderskriften
op har foarbylden to forgelykjen mei hwat hja dêrfan makke
hawwe. It eksimplaer út it Frysk museum lit sjen, hoe't de platen
bidoarn wurde koenen, as de kleur der mar opsmiten waerd.
V. Sûnder opskrift en nûmer. (Al yn 1828.)
Njoggen (3 X 3) bylden út it minskelibben mei in morael yn
fjouwerrigelige ferskes.
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Eksteur, dy yii 'e higte stiet, Forkeap't de boel fen sloffe Griet.
Dy sokke pelsen hellet thoes Dy krigget luzen by de roes.
Wyl't Ids-baas oon'e loete stiet Sjogt hy, ho't mei de schealjen giet.
Hy hoâdt de njerring trog syn kinst, In siekt mei schelmery nin ginst.
Hans Poetsbach slagt hjir op de tromme; Soldaten matt' as lammen komme.
Woe elts sa nei de hymel hjerre, Het soen' de Ijue gelokkig stjerre.
Mei feastens in forstoân Litt' bargen har beast drjouwe
Hoâdt jimmer dit yn't eag Mei domme dwerse ljoue.
Goe ritschip jout goe wurk. Ik scherpje seage in byle.
So mat yn al uus dwaan 't Forstaan eak tyge fyle.
Ik hab in lyts bedrjou: Dear ken'k myn brea mei winne.
Joeg ik my fen it gat, 't Gelok koe gou forrinne.
Nee, heite! Dit's forkeard! Het mienste hjir to helljen?
Dy knikken trog'e lea, Dy maste djoer betellje.
Froedsman Jildert het in proek Sa fet, het soe jin gryze;
Lykwol mat ik om myn brea Yn't smorge hier omtieze.
Fen har, dy't goe forstiet, Is 't spyljen swiet to hjerren,
Mar 't mat foar 't nodigst wurk Nin hoân oaf sin bedjerre.

Rjochts ûnderoan: A. Cranendoncq, Zutphen.
Under de plaetsjes: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
Yn „Sljucht en Rjucht" fan 28 des. 1907 stiet dizze heiling yn
modernisearre foarm. De tekener is Pyt van der Hem. It earste
koepiet is:
„De man, dy't yn 'e hichte stiet
Forkeapet de boel fen sloffe Griet.
Hja wol dêr nou mar jild for ha
En den nei Noard Amerika."

By M. de M. nûmer 17. Oanwêzich F.G. en N.O.M.
Ek op dizze plaet jowe de ûnderskriften eat fan de opfettingen
fan de Halbertsma's. It militaire lei har net. „Soldaten matt' as
lammen komme." Hja wienen fromme Minnisten. It forstân moast
it leauwe lykwols helpe. Deeglik to libjen moast it doel wêze.
VI. Sûnder opskrift en nûmer. (Al yn 1828.)
Sechstjin (4 X 4) min ofto mear allegoaryske foarstellingen.
Fan lofts boppe nei rjochts ûnder sjogge wy: Iertkleat, Sinne,
Moanne, Stjerren, Tyd, Rjochtfuddigheit, Boerkery, Oarlog,
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Kjeppenskip, Skipfeart, Fiskery, Kinst, Godstsjinst, Forljochting,
Libbens Greatheit, Dea.
Underoan: Drukt by J. de Lange, oon'e Brink to Dimter,
By M. de M. nûmer 63. Oanwêzich F.G. en N.O.M.
Dizze plaetsjes moasten wer útknipt wurde en waerden dan ta
forsiering, b.g. fan poëzyalbums, brûkt. It fait op, dat it allegoaryske de Halbertsma's wol oansprekt. De vanitas-gedachte
sprekt út de dea, dy't it leste wurd hat.
VIL Sùnder opskrift. N 78. (Al yn 1828.)
36 (6 X 6) plaetsjes mei bylden fan ambachten, Dêrùnder ienrigelige ûnderskriften. Fan lofts boppe nei rjochtsùnder léze wy:
Hjitte oaljekoeken! Hjit — Linten en flinten — Poepepypen in snypsnaren —
Nuten ta skroffeljen — God lean't foar'e blyne — Jirappels — Giele rapen
— Knjilles mostert — Matten in rysbjizzems — Hispels in spillen — Kopkes
in pantjes kramme — Woattels in bjentjes — Blouwe steds-moolke — Poesters
in lanteanen — Goed foar rotten in moesen — Wrynen in teek — Lieties.
Soldeere! Soldeere! — Nye hjerring, ade koppen — Boskjes riddys — Pompieren doaskes — Ruden strie — Moksels — Prommen as aaien — Brette
kastanjes — Apels in boeksyke paren — Swevel-prikken — Skoastjinfeier —
Slaad in sypels — Lapen in fodden — Stotersche brillen — Skeerslyp!
— Tjettelboetje — Keazen as prommen — Loderein in snuf — Waffelkoeken — Boâlen boeter.

Underoan: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 78. Oanwêzich F.G.
Ien fan de moaiste heilingen mei alderlei ambachten en biroppen
út it foarige. Oarspronklik hat de plaet alderlei sutelders en har
strjitroppen jown. Sokke platen bihearre ta de âldste foarstellingen
fan de ambachten. Fgl. M. de Meyer, o.w. p. 541—545. De ûnderskriften jowe inkelde riedsels op. Hwat binne „nuten ta skroffeljen"? „Wrynen in teek" wize op tekkens en bêddetiik. „Ruden
strie" soe gruden strie, skeaven strie wèze kinne.
VIII. De hoanne. (Al yn 1828.)
Sûnder opskrift en nûmer.
Boppeoan yn twa kolommen in tsienrigelich fers.
Wol hondert jierren efter ien
Hab ik yn 't a, b , c, boek stien.
D e bentjes waadden wys in great,
Ja wisten folie, in't lyke neat.
Me draaide har net yn'e bocht,
Me makke har mar sljeocht in rjeocht.
Mar nou er waait in ore flagge
Bin ik uut alle skoallen jagge.
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It foarbyld fan de moaije „heiling" Yge Murks fen Wynjeterp (sj. II yn de tekst),
dy't al yn 1828 yn Fryslàn bikend wie
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len fan de earste „hellingen", dy't de Fryske bern èn âlden troeh de Halbertsma's
kennen learden en dy't to Dimter printe waerd
(Fgl. XIV yn de tekst)
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Ik bin mei 't a, b, c, forbean;
Nou gean ik op in heiling stean,

Uiuleroan: Drukt by J. de Lange, oon'e Brink to Dimter.
Dèrneist: T, H.
Ek bij Houtkamp, Snits. By M. de M. nûmer 31. Oanwêzich F.G.
en N.O.M.
De heiling is dúdlik signearre T. H. = Tsjalling Halbertsma. Wy
moatte tinke oan de âlde skoalboeken mei de hoanne dêrop.
Sommige bern kamen net fierder as dat earste boek en „bleauen
by de hoanne". Fgl. W. Dykstra yn „Sljucht en Rjucht" 1897,
p. 337—339. De Halbertsma's wienen net sa optein oer it forbettere ûnderwiis, dèr't mannen as de dùmnys Nieuwold en Visser
foar skrepten. It Frysk museum hat in facsimile-útjefte fan de
âlde heiling yn 'e hannel brocht. (Priis ƒ 1,25.) Yn it Hollànske
foarbyld jaget de hoanne syn konkurrinten fan it hiem. Dèr stiet op:
Nu ik mijn Vijand heb gemaakt geheel confuis
Zo stap ik onvermoeid weer na mijn Boerenhuis,

IX. Sùnder opskrift en nûmer. (Al yn 1828.)
Fjouwer ((2 X 2) bylden út it libben, Dèrùnder fjouwerrigelige
ferskes mei morael.
De bentjes yn'e merk dij harkje nei't brommen
Fen 't orgel, wylst 't wyf slagt op de rinkeltromme.
Wa, tinkt dy, is gelokkigst, Tjitte,
Dy jaan, oaf har betelje litte?
Ho fier leit Mantguru hjir fen dinne?
Seit kjepman Durk, Dear mat ik hinne.
'k Sil dear in bruun bles-hynser helje.
Goe dei! ik sil wearom betelje.
Bentjes, sjog dy greate gekken
Eltjor trog de ribben stekke.
W a grout net fen dy mordners kinst?
't Jout schande in dea foar eer in winst.
As Christiaan in Toon it laan korts wiene oon ein,
Is Hilken mei har Hans op d'ongetyd ta tein.
Sa kryt de boer goe hea, de poepkes tjies in jild,
Dear elts om sykt in schrept, in rint te fjild.

Underoan: Drukt by J. de Lange oon 'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 52. Ek yn „Sljucht en Rjucht" (28 des. 1907)
fan de hân fan P. van der Hem en yn modernisearre foarm. Oanwêzich F.G. en N.O.M.
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Dizze heiling neamde J. H. Halbertsma „de rinkeltromme". It
Fryske ûnderskrift kin de ôfbyldingen net Frysk meitsje.
X. In plaet mei akrobaten út in sirkus. Gjin opskrift of nûmer.
(Al yn 1828.)
Boppeoan in opskrift yn proaza mei in warskôging:
In nuver spil, bentjes! Der' giet ien mei in sek oer'e holle bij de koarde
op oft er blyn nei de moanne rinne woe; in oor stapt lôans de koarde wylst
er twa manljue as bongels oon syn foetten hingje; in tredde het in famke
oon'e hjirren slingerjen, der er sels mei de kop omlegens oon ien foet hinget;
eak binne er goeds dy Skotse-trye op spante touen doonsje; allegjerre mooier
te sjen as te dwaan.
Feintje! haad dy Ijeaver efter it kousgat; der brekste dyn soune lea net, in
it giet er eak wol sa from oon ta. Lit dit spul oer oon hongerigge Poepen
in Fransen!
Underoan: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 37. Oanwêzich F.G. en N.O.M.
M. de Meyer bisprekt heilingen as dizze ûnder „varende luyden",
circus en toneel (o.w. p. 560—562). Fansels wienen de bern der
gek op, mar de Halbertsma's warskôgje. „Allegjerre moaier te
sjen as te dwaen." It is gjin spul foar rjochte en sljochte Friezen.
XI. Sûnder opskrift en nûmer. (1829?)
Tolve (4 X 3) bylden út it libben mei dêrûnder fjouwerrigelige
ferskes, dy't in warskôging of morael bifetsje.
Ritske stiet by't schilderhoes Yn mooije klean, nin duit opp' boes:
Hy stie Ijeaver op it laan Mei de hjekkel yn'e haan.
Brea mei simmels, ligte bolen, Den het de bakker 't spul op rolen;
Mar komt de schealjen by him oon, Daalk is er as it mooi bestoon.
Mooije klean stean my wol oon Wud' se from in eerlyk woon:
Mar ken't net as mei skelmery, Rin Ijeaver dan yn't grouste py.
Nin slobberigge skylfisk-kop, Nin tin in geas-grien Franse sop,
Mar fette spekstrou tige sed, Dat jout in keerdel yn it med.
To, post! 't is tyd. To, ryd wat oon; Bang for kwea tynge moon op moon.
Sit keapman Beint om dy yn 't swit, Der in huusman neat fen wit.
Bentjes, dit is't rjochte paad, Wol me maklig trog'e wraad.
In oor lit Rients graag alles dwaan, In wol er sels nin haan oon slaan.
Disse wol him better broeke; Sjouke fet, in Blom mat loeke.
Wa syn hannen heel wol mye Sil yn't ein nin bult bedye.
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Sa draagt me moolke yn poepelaan, Mei'n miere-soep-kroek oon 'n baan.
Frieske famke, blieuw by't ade, Wol dy oon jok in amers hade.
Wa keapet apels swiete of soere, Ropt Bjinse, 't fetje-fol saan stoeren.
Reade wangen, swatte keltjes, In as in flues sa fyn fen feitjes.
Ik lit min(!) oost, nin wynn', nin bogt, It roeg in krom mat gled in rjogt.
Wier al it krom sa rjogt te meitsen Dan soe ik sonder wurk nooit reitse.
As mynheer ris traapje mat Tuunman, haad dyn paad dan swat;
Mar't tuuntje efter 't baaitje, Tjitte, Lit der foral nin onkroed sitte.
Dou siste er ongelokkig ta, Seit jonker Jan, dou mast wat ha.
In Melle mei syn houten foet Fynt wol ien centje yn syn hoet.
T.
Underoan: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 97. Oanwêzich F.G. Ek mei: Houtkamp, Snits.
Ek hjir binne de ûnderskriften fan T. = Tsjalling Halbertsma.
De bidoeling is wer om op to fieden. „Friesk famke, bliouw by't
ade." Mar der is pessimisme: „Wier al it krom sa rjogt te meitsen
Dan soe ik sonder wurk nooit reitse." It túntsje efter it baitsje,
it gewisse, dêr komt it op oan.
XII. Sûnder opskrift en nûmer. (1829?)
Tolve (3 X 4) bylden út it libben oan de selskant mei twarigelige
ferskes dêrûnder.
Der sitt'se nou mei lege pongen, In Oege kakt al oer de tonge.
furjen kryt in griene ryte, Mar Beitske wol net fen him wyte.
Auke drinkt hjir Kniepster bier, Sjoerd dy smookt him't roet yn't hier.
Dy sa har tyd mei spyljen deye Matf net oer korte dagen kleye.
Jan Fetses Tryn dy bakt in bret Kliemske pofkes sonder fet.
Kristiaan mei kromme Styn Helje 't wurk har winkel yn.
Jan poep wyst grouwe Murk de wei, Mar sjogt syn boesen wylens nei.
Oam ien stoerke fen uus jild Tjocht Michel mei syn hoon to fjild.
Nei't schynt, het Hans in bulte wille, Mar ben, hy ken syn lest net tille.
„Der is hy weast, dêr is hy wei." Rients sjocht syn leste skeljen nei.

Wumkes.nl

76
Oeds sjocht nei in wetterhoos, Dy him fljuecht tjin moele in noos.
Frits dy krigget helder op Mei de toffel op syn kop.

Underoan: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 54. In útjefte fan Holtkamp to Snits mei
Fryske opskriften hat nûmer 54.
Yn „Sljucht en Rjucht" fan 28 jann. 1911 stiet dizze heiling yn
forjonge foarm. De tekener is P. de Jong. De tekst is ek modernisearre. It earste koepiet is:
„Hja habbe 't allebeide wei, En Oege miet de hospes nei."

Oanwêzich F,G.
Hwat yn it oarspronklike hyt: „Verfoeijelijke dronkenschap Brengt
menig een ten Iaatsten trap" is troch ien fan de Halbertsma's
forfryske. De heilingen wienen wol foar de bern ornearre, dat
nimt net wei, dat de âlden der ek har wille mei hienen. Hja
wienen al sa wend, dat de Halbertsma's it ien of oar bidoelden,
dat by „grouwe Murk" waerd oan dokter Romer fan Jirnsum
tocht. Dy hie in Dútske feint, dy't dokter út en oanklaeide, mar
tagelyk ek goed foar himsels soarge. Yn it oarspronklike stiet:
„Ik wijs den dikken paai den weg En rol zijn zak met overleg."
Mei de plaetsjes koenen de dichters nammers alle kanten út. Bakt
it wiif op de Fryske heiling kliemske pofkes, op de Hollânske
binne it krekt tige lekkere. Der komt op dizze heiling ek hwat
út fan in motyf, dat in bulte brûkt waerd, it saneamde „forkearde
wrâld"-motyf. Yn de wrâld stiet alles op de kop. It wiif is baes
oer de man, ensfh.
XIII. Sûnder opskrift en nûmer. (Al yn 1828.)
Lithografy fan in houn mei dêrûnder in 26-rigelich fers. Lofts
ûnder de houn: O. G. W. I. Jansen fecit.
Bijke sprekt
„Bij dei sit ik oon't kjetting feast,
„Mar nachts, as alles leit to reast,
„In heel de wrâd wol lyket dea,
„Den mat ik rinne om hoes in hea.
„Ik pas op dieven fen it jild,
„Op de struners oer it fjild,
„Op't roezig jongfolk snein to joun,
„Dij scheukje alle huzen roun,
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„Dij schorje al de finsters ta
„As ues fammen frijers ha.
„Ik ha't tjin al to lyts in great,
„In hâd it mei de middelsteat
„Ik pas op ljue mei bidlers klean,
„Of dij as banjers pronke gean
„Mei greate keppels lytse bern:
„Dear hàdt myn master eak net fen;
„Want de iene tjocht om brea to fjild,
„In d'ore om ien knorre jild.
„Komt dos sok folk ues hiem to nei,
„Dij stjoer ik trog myn tosken wei.
Feintje, komst om lean of winst
Ienris yn ien swiere tjinst,
Al kost it swit of moeite of least,
Stean op dyn plak eak trou in feast.
Tjen, dear't dyn masters eere jilt,
Lyk as dis troue houn to fjild.

Gjin adres fan in printer.
Net by M. de M. Oanwêzich F.G.
Al hyt de houn „Bijke", it ras is net de Fryske stabij. Ek dizze
heiling hat in opfiedend doel. Sa freeslike fier stienen Nieuwold
c.s. en de Halbertsma's net fan inoar of!
XIY.
Sûnder opskrift en nûmer. (Al yn 1824.)
Tolve (4 X 3) bylden út it libben yn fjouwer rigels printe. Op
elke rigel steane fiif figuren. De middelste moatte apart bisjoen
wurde. Under de dûbel-figueren steane ferskes fan tvva kear
fjouwer rigels; ûnder de figueren yn 'e midden steane fjouwerrigelige ferzen.
In brief bringt goe in kwea, D e Heer
Nysgierig het for nys Yn't letterke mei
Beleeft jout Jan de brief In het er net
In trouwe feint sil daalk Mei tynge in

haadt op fin leazen,
weaze.
mei somme:
brief opkomme.

Goemoanne, Dokterom; Wer sil dat sa ier hinne?
Wier'k yn pestuur as jy, 'k Soe om nin Dokter rinne.
In gleas mei matebier; Haboes! seit hospes Minne,
It waar is hjit in skrok; Lit jou de boel mar rinne.
De soepkes, hospesmaat, Dy ried je oon jins ljouwe,
In jou roon lyf wyst uut Dat jy soms eak ris prjouwe.
Jiffer mei har mantel om Het wat grientens keape.
Oppe merk gong sij te kar, It stie er fol by heapen.
Nin Jiffer draagt de koer; Mar mei de faam ken 't lokke,
Aanstons mat de poot te fuur, Rep dy dan wat, tjokke!
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't Lyf trog spys in drank bedoon Mat trog drankjes reage;
W a nin noed fen't lichem stiet W u t mei siekte pleage.
Jou in duitje; 'k ha't sa krap. Ken 't jou hert net reitse?
Och, myn bentjes krite so: God sil't mei jou meitse.
Franske Bet dy schillet oon, Om har wurk te bringen.
't Binne hoetjes for Mevrouw, Fladden, joere dingen.
Uus keuning jout dit folk Ta tjinners
Sjandarme is de schrik Fen diewen in
Der sit de dief yn kjettings feast; Sa
In yn'e skruft stiet eak beschreeun „O

oon de rjuechters.
fen fjuechters.
wud it kwea betelle,
minsk, dou silst net stelle."

Harlekein yn't bonte pak Sit fol fen moale flinken;
Hy het in flease yn'e haan Om je'n slok te skinken.
Kosak, sa hud as stiel, Wit fen nin kade of hjitte,
Hij wol syn lange piek Yn Turkse termen stjitte.
Der ha je'n Offecier: Hij grout op syn soldaten,
„Verdomd, je poot meer rechts, Of 'k sal je brommen laten."
Suike, suike, ljeave pop, Ken 'k dy net bepraten?
Baker jout dy daalk oon mem, Dan kryst swiete tate.
Pik mar ta; der is nog jen, In der binne eak nillen:
Sa kryt elts wat linnen oon Om syn neakne billen.
Uut de doek strykt mooije Styn De alderlytste fade;
Sa mat elts uut hert in sin Doeble falskheit hâde.
Hiltje Ijea, wy sjen it wol Dat dyn poatten blinke.
Sinlikheit stiet for ien faam, Smorgens nooit, soe'k tinke.
Ha je ljeafst skjin linnen oon Wol't dit wyf mar bringe,
For ien bytje sil se jou Bewaske in bewringe.

Underoan: Drukt by J. de Lange, oon'e Brink to Dimter.
Ek by Houtkamp, Snits. Yn „Sljucht en Rjucht" 1910, nr. 1 stiet
de heiling yn modernisearre foarm fan P. van der Hem. By
M. de M. mooglik de nûmers 74 of 84. Oanwêzich F.G. en N.O.M.
Fan dizze heiling witte wy, dat er yn 1824 al ré wie. It kin wêze,
dat dokter Eeltsje it ûnderskrift makke hat, yn alle gefallen wie
syn kollega Tuinhout fan Aldeboarn pûr op him. Der waerd
nammentlik grute, dat Tuinhout de „Dokterom" wie, dy't op de
heiling to grazen nommen wurdt. De ûnderskriften fortelle fan
hwat de Halbertsma's as libbensdoel seagen.
XV. Lithografy fan in hynder mei ûnderskrift Môale Jan en
rjochts underoan: Makke fen Pieter Joostes ald tolef jier. (1829.)
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Lofts fan de litho stiet: Friese Bernewirck, fen in Friese bern op
'e stien môalcke, ta ere fen ues Jonge Prins Willem, doe syn
keuninglikke Heagheit foar it eerst fen syn libben mei syn heit,
de Helt fen Quatre Bras, to Ljouwert op 'e baan kaam, om it
hirddrawen to sjen.
Rjochts fan de litho leze wy: It hynser, dat op disse heiling stiet,
wier fier wei de hirdste rinner, dij Frieslôan foar of nei hôan het.
De ondersikers fen de natoer, sa as Van Swinden in ôare, dij de
feert berekkene hawwe, dear forscate dierlikke kreften mei rinne
kenne, hawwe dit hynser ta de prik nomd, dear it Friesce hynser
ta komme ken; en howol ues hynsers drawe, sa wier Môale Jan
dochs net fier onder de Ingelsce race horses, dij galoppjerje. —
Hette Eelkes, Borgemaster to Warkum, het dit hynser oonfokke,
in hôaden oon it achtste jier ta. Neierhôan, doe it alle swipen
fen Frieslôan woen hie, is it foar acht sekjes sextehealen oon
Tapik van der Laan, hynstetysker to Amsterdam, foarquansele,
in ditsen mei siden tek en kap, dear moaie blommen op sië
wierne, foar de Greate Stael to Warkum, ôaflewere.
Under de tekening stiet yn trije kolommen in fers fan 26 rigels:
Dit hynser droeg foar fyftig jier
Twa kwasten yn it moanne-hier
Mei frissels, lutsen in sok snjit,
Dear nou in tysker neat fen wit.
In wol'k dy sisse wa't hy wier,
't Is Môale Jan dat edel dier,
Dat fiif in tritig swipen woun
Ta grutte eer fen Friesloâns groen.
Mar frieun, al bin' de kwasten wei
Ues dravers dogge dogs jit mei,
In Môale Jan al is hy stoon
Uus boeren fokje ore oon.
W a ken Apol en Morra net,
Dear mannig baas mei kaam te set?
Mei sokke hynsers op'e dyk,
Seist jitte: Grins in Hollôan, wyk.
Dearom, o huusman, woste winst
Sa men dyn hynser nei de kinst.
Mar boppe al bljouw yn it ros
In lit it ôade schai net los.
Kom dearmei fry te merk in fjild
Elts biet dy grutte knorren jild;
Jei dearmei dat it goelt in giet
Mar meits it kielsgat net te wiet!
In sis, al dogt it Grins eak seer:
Uus Frieslôan het de winst in d'eer.
Master Ale Bijfoet.
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Under de fersrigels stiet op ien fan de eksimplaren fan it Frysk
Museum mei de hân fan J. H. Halbertsma: „In 1829 toen de
koning Willem de II met den prins van Oranje, later Z.M. Willem
de II ( = III) Leeuwarden bezocht. Het Frysce bern is Petrus
Halbertsma, toen oud 11 jaar. Dr. J. H. H."
Sûnder adres fan in printer.
Net by M. de M.
Ien fan de heilingen op it museum lit dúdlik sjen, dat de platen
mei de hânparse printe waerden. Der binne ûnderoan rigels weifallen. W. Dykstra seit yn Uit Friesland's Volksleven I, p. 298/9
mear oer it hynder. „Ale Bijfoet" is in pseudonym fan Dokterom.
Fgl. R. en T\ 7 1952, p. 92.
XVI. Sûnder opskrift en nûmer. (1830 of dêrnei.)
Acht (2 X 4) printsjes fan hege militairen op hynders.
Boppeoan steane twa fjouwerrigelige ferskes;
As de fyand yn komt brekken,
Moardet, bant, in stelt.
Den de kop er foar te hôaden
Foeget oen ien helt!
Friesce ruters, flean in jei den
Oer it oarlogsfjild.
Loek de houwer, fjucht manmoedig,
As't de fryheit jilt.

Underoan: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 43. Biwarre yn Fr. Museum, ek yn partikuliere samling.
De Lange hie hiel hwat printen mei soldaten dèrop. Dy sille
yn en nei 1830 by de Belgyske opstân tige frege wêze. Wylst
sommige Hollânske platen slim anti-Belgyske opskriften hawwe
jowe de Fryske dy net (!).
XVII. Sûnder opskrift en nûmer. (1830 of dêrnei.)
Twa rigels militairen, de boppeste mei sawn infanteristen en in
ofsier, de ûnderste mei fjouwer ruters.
Boppeoan steane twa fjouwerrigelige ferskes.
Feinten, dy dôafhoedich binne,
Leert men hjir as lammen riirnen;
De Offecier ropt foars in hud,
„Hôad dy stil, in kik nin wud."
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Biste ien keerdel in nin bloed,
Lis den oon in fjurje goed.
Lit nin bangens by dy wenje,
In uus Keuning sil dy ljenje.

Underoan: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 33. Oanwêzich F.G.
Ek nou kin de dichter it net litte syn wearze tsjin it militaire to
uterjen.
XVIII. Sûnder opskrift en nûmer. (1830 of dêrnei.)
Twa houtfiken. De boppeste lit in lange bierwein sjen by in
herberch mei hingelboerd. Foar it rút sitte twa lju. In man is
dwaende de lytse fetten ôf to laden. Foar de wein steane trije
hynders. De ûnderste houtfyk jowt in lange wein mei in great
fet. Fjouwer hynders rinne foar de wein.
Boppeoan steane twa fjouwerrigelige ferskes:
Sjog' dear sitt' se bier to drinken
Kan nei kanne fol to scinken.
Dat giet de brouwer nei syn sin
In de hospes het gewin.
Bier dat jowt dy kreft in schonken,
Mar jenever poestich rea.
It grutte fet dat makket dronken
En it slacht er mennich dea.

Underoan: Drukt by J. de Lange oon'e Brink to Dimter.
By M. de M. nûmer 48. Oanwêzich F.G. en N.O.M.
Ek dizze heiling lit ús hearre, hoe't de Halbertsma's oer de sterke
drank tochten.
XIX. Yn it archyf fan de Halbertsma-stichting (nr. 65A) founen
wy in prebearsel fan dokter Eeltsje, dat sûnder mis ornearre is
foar in heiling. Dit wiist der op, dat Dokterom mear mei dy
heilingen to set west hat as syn eigen útspraek leauwe litte kin.
Wy kinne der ek út opmeitsje, dat ds. Joast mear foarbylden nei
Grou ta stjûrd hat as wy witte. Dr. Eeltsje hat gear west oer in
heilingen to set west hat as syn eigen útspraek leauwe litte kin.
(biroppen, beuzichheden). Faeks meije wy tinke oan De Lange
nr. 4, 45 of 55 (M. de M. o.w. p. 204f). De tekst is sa:
Disse fliegt hyr oere snie
Aef't er wieucken oonteyn hie
Lit dit one norman oer
Dou blieuw lieuwer by it fieur.
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Disse bisten birme faai
Joed drieuw ik se trogge klaai
In ligt ijnne ore wijkke
Mat s'yn 't sat nei see ta stryke.
Kom ja goeman dat is de wei
Lis alles op dyn dier
In gean er sleeuwkes efternei
Sa komme'er folie fier.
Ik hiet in tredde kealse kou
Myn hoannen sisse dat ik flou
'K bin one frieske duvel ta
Dij mat my onder hannen ha.
Jir yn't swantje is goed bier
In de faam dij sjogt sa blier
Heste nou gjin losse stoer
Nee der sjit nin botsen oer.
Knyflok woast in griene sop
Dreeuwen mij yn Hollan op
Nou rin ik by de borgerij
Mei Neurenborger kreamerij.
't Farkjen oppe stille mar
O dat is san nogt for har
Mar bin de griene dagen oer
Pas dan op in had it roer.

Takom jier, de 27ste febrewaris (1969), is it 100 jier forlyn, dat
Joast Hiddes Halbertsma hjir weirekke. Der wurdt war dien, om
him op in passende wize to bitinken. Der komme twa boeken: it
iene mei stúdzjes oer dr. Joast, it oare mei opstellen fan him,
dy't oant nou ta yn hânskrift biwarre wienen. Der forskynt in
„skriuwersprinteboek". Tocht wurdt oan útstallingen to Ljouwert
en to Grou. Dr. J. H. Halbertsma is ek de man, dy't mei efter de
oprjochting fan it Frysk Museum sit. Us Genoatskip is him tankber foar syn krewearjen. Dit opstel wol in lytse ,,hommage" wèze
foar de âldste fan de bruoren Halbertsma.
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VROEGE EN LATE REGENTEN IN FRIESLAND
Jhr. M. J. VAN LENNEP

Het woord regenten wekt bij de huidige generatie bepaalde
associaties: een gesloten groep van stadsbestuurders in de periode
tusschen den tachtigjarigen oorlog en de Fransche revolutie en
wier ambten min of meer erfelijk waren geworden. In hoeverre
dit beeld voor Holland, waaraan het ontleend is, en andere meer
Zuidelijk en Oostelijk (stad Groningen) gelegen gewesten geheel
opgaat, laat ik hier in het midden; wat ons thans moge bezig
houden, is de vraag, hoe de situatie destijds in Friesland was.
Toen de huidige Rijksarchivaris Mr. S. J. Fockema Andreae in
1961 zijn „De Nederlandse Staat onder de Republiek" publiceerde,
gai' hij (p. 37) het volgende cijfer: „De Magistraten en vroedschappen der 57 stemhebbende steden maakten meer dan 1500
personen uit". Blijkens het door hem genoemde getal der steden
heeft de schrijver de elf Friesche hierbij inbegrepen, en als wij
den Hollandschen omvang der Friesche vroedschappen in aanmerking nemen, komt ongeveer een vijfde van het totaal van 1500
leden op rekening van Friesland. Hoezeer ik ook instem met de
strekking van het verdere — hier niet geciteerde — betoog van
mijn geachten collega, dat de hoogere stand (waartoe hij ook
nog enkele andere groepen rekent) destijds op een totaal bevolkingscijfer van ongeveer twee millioen niet al te beperkt was,
komt het mij toch te boud gesproken voor om de ongeveer driehonderd toenmalige Friesche stadsbestuurders zonder meer tot
de sociale toplaag, of — met andere woorden — tot de regenten
te rekenen.
De Leeuwarder uitgever-courantier Abraham Ferwerda publiceerde in 1760 in het eerste deel van zijn „Adelijk en Aanzienelijk
Wapenboek" een reeks genealogieën van Friesche geslachten, verdeeld in drie groepen: Oude Friesche adelijke Familiën, Genaturaliseerde adelijke familiën in Friesland en Oude aanzienelyke
familiën in Friesland. De eerste oudfriese groep is het grootst en
omvat de geslachten Albarda, Aylva, Aebinga van Humalda, Burmania, Cammingha, Camstra, Eysinga, Galama, Goslinga, Groustins, Harinxma, Harinxma van Donia, Heemstra, Herema, Hettinga, Lauta van Aysma, Roorda, Sixma, Sytzama, Tjarda van
Starkenborch en Unia. Als genaturaliseerden noemt de verzamelaar de families Couttis, Eberstein, Haren, Plettenberg,
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Schwartzenberg, du Tour, Vegilin en Stalpert van der Wielen en
als oude niet adelijke families: Andringa, Beilanus, Beyma, de
Blau, Bouricius, Glinstra, Haersma, Huber, Idsinga, de Kempenaer, Kuffeler, Lycklama, Scheltinga, Sminia, Vierssen en
Wyckel.
Ofschoon de lijsten uiteraard niet volledig zijn (het 3/4 eeuw
jongere Stamboek van De Haan Hettema en Van Halmael geeft
in alle groepen al enkele geslachten meer) en de Stalperts en De
Blaus eigenlijk niet in de reeksen thuis hooren, daar zij sociaal
geen eenheid met de overige families vormen, is Ferwerda's
driedeeling toch zeer geschikt om als uitgangspunt te dienen
voor een onderzoek naar de vraag, wat hier in Friesland als
„Gesellschaft" gold. Ik kom er hieronder op terug.
Een hulpmiddel om het probleem van een andere zijde te
kunnen benaderen leverden voorts de ledenlijsten der praerevolutionaire sociëteiten, waarvan ik er twee kon gebruiken. De
oudste was van Constanter, reeds bekend door het artikel dat
G. H. van Borssum Waalkes er in de Friesche Volksalmanak van
1888 aan wijdde 1 . De bijeenkomsten van deze sociëteit, die niet
verward moet worden met het gelijknamige litteraire gezelschap,
dat in de jaren 1819—1850 te Leeuwarden bloeide 2 , vielen in
dezelfde maanden, waarin ook de landdag bijeenkwam. Van een
vrienden- en verwantenkring met vaste maar ongeschreven regels
hervormde Constanter zich in 1757 tot een besloten sociëteit met
statuten en notulen, die de huidige bezitter, Mr. J. Hepkema alhier
zoo vriendelijk was mij ter copiëering in handen te geven.
Enkele jaren later, in 1765 werd door 36 personen, waaronder
de meeste toenmalige en enkele toekomstige leden van Constanter een „Sociëteit" opgericht, die een minder intiem karakter
droeg. Slechts enkele drukken van het reglement dezer sociëteit
zijn bewaard gebleven, waaronder het mij onlangs door collega
Douma voor het gemeentearchief afgestane archiefexemplaar van
de uitgave 1786 met de gedrukte en nadien tot 1795 eigenhandig
geschreven namen der leden.
Er was nog een derde „Sociëteit ten huize van J. Ysenbeek",
12 Februari 1784 opgericht, waarvan de Stedelijke Bibliotheek
eveneens een gedrukt reglement met in handschrift vervolgde

1 pp. 52-70.
2

Het archief van dit laatste gezelschap is onlangs van het Fr. Gen. aan de Prov. Bibl.
overgegaan.
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ledenlijst bezit. Ik heb die niet gebruikt, daar de identificatie der
vaak verhaspelde namen groote moeilijkheden opleverde en het
karakter dezer instelling meer politiek schijnt te zijn geweest.
Ofschoon er ook notoire patriotten als de grietman De Bère 3 lid
van waren, sprak men in 1795 toch niet geheel ten onrechte van
de Oranjesocieteit in het Hooghuis, de door Ysenbeek beheerde
herberg Nieuwestad hoek Lombardsteeg, waar later Sinkel en
Bervoets hun zaken zouden hebben. In het genoemde jaar bezweken overigens alle drie genoemde broederschappen. Hieruit
te concludeeren, dat ook de beide andere broeinesten van de
reactie zouden zijn geweest, ware onjuist. Zelfs het kleine Constanter telde ongeveer evenveel leden, die toen hun ambten verloren als leden, die met het nieuwe bewind meegingen. Kennelijk
wist men ook toen zorgvuldig de politieke keuze gescheiden te
houden van het privéleven, waartoe — min of meer — ook de
sociëteiten behoorden.
Constanter, dat in zijn oudstbekende samenstelling schijnt te
hebben gedraaid om de onderling verzwagerde geslachten Idsinga
en Sloterdijck telde in 1757 elf leden en twee supernumeraire
adspiranten. Het waren G. A. van Idzinga (1706—1760), kapitein
ter zee ter admiraliteit van Amsterdam, W. F. van Sloterdijck
(1707—1757), majoor in het Bataillon Oranje Friesland, H. van
Sloterdijck (1709—1779), oud-griffier van het Hof, premier van
Workum etc, W. A. van Sloterdijck (1714—1763), hoogbaljuw van
Hulst etc, J. M. van Beijma (1729—1808), secretaris der admiraliteit te Harlingen, monstercommissaris en rekenmeester, E. J. van
Ayta (1721-1794/96), kolonel, Mr. Bavius Nauta (1721-1798),
kapitein, 1771 premier van Dockum, Mr. P. J. van Poutsma (1723—
1780), secretaris van Dantumadeel, Martinus van Acronius († 1780),
luitenant generaal infanterie, Mr. E. W. van Wydenbrug, 1765—
1779 grietman Hemelumer Oldephaert ca., daarna raad-fiscaal
der admiraliteit op Groot Lankum te Franeker, W. Bergsma
(1706—1774), secretaris van Oostdongeradeel, 1764/66 gedeputeerde, M. A. van Idsinga (1711—1793), secretaris en ontvanger
der boelgoeden te Harlingen en D. van Sloterdijck (1717—1779),
commies ter admiraliteit.
Later kreeg het gezelschap er nog de volgende elf leden bij:
^ In Friesland wordt de aldus officieel luidende naam nogal eens als De Beere aangetroffen.
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1762 C. G. Graaf van Wassenaer-Twickel (1733-1800), grietman
van Franekeradeel etc, 1767 W. H. T. C. Baron van Schwartzenberg en Hohenlandsberg (1738—1800), volmacht ten landsdage,
later gedeputeerde, grietman van Wonseradeel etc, 1767 A. L.
Bettingh († vóór 1780), kapitein ter zee, 1768 J. de With (17151781), kolonel en kapitein ter zee ter admiraliteit van Harlingen,
1769 H. J. van Vierssen (1732-1803), oudluitenant, klerk ter secretarie van Gedeputeerden, later ook vroedsman en burgemeester
van Leeuwarden, 1781 D. de Blocq van Haersma (1732—1814),
grietman van Achtkarspelen, 1781 Dr. F. Rinia van Nauta (1750—
1817), gecommitteerde staat, later ook burgemeester van Leeuwarden, 1781 J. P. van Hylckama, kapitein en volmacht ten landsdage, 1782 Mr. U. J. Huber (1752-1804), advocaat (werd het
volgend jaar raadsheer) en J. L. Huber (1750—1826), oud-convooimeester, later representant en grietman van 't Bildt en 1794 Mr.
A. A. van Boelens (1766—1834), toen commies van Gedeputeerden
en nadien raadsheer, grietman van Opsterland en lid van de
He kamer.
Van de 251 leden, die „De Sociëteit" heeft gehad, behoorden
er 29 tot de door Ferwerda als eerste groep genoemde families
en 38 tot de daaropvolgende, waarbij tot dezelfde groep werden
gerekend de leden uit de bij Ferwerda niet genoemde families
Asbeck, d'Aumale, Hambroick, Rengers, Wassenaer, Limburg
Stirum en Lynden. Officieren, die niet al tot de beide vorige
groepen werden gerekend, waren er vermoedelijk 94, met als
minimumrang dien van kapitein of ritmeester. Ik moet hier helaas
het woord vermoedelijk inlasschen, daar van dertien personen de
identiteit niet volledig kon worden vastgesteld. De meesten dezer
waren naar den naam te oordeelen — zooals bij de Zwitsers — officier, doch onzeker bleef dit bij de leden Katwinkel, Nieuwpoort,
Lemker de Quade, Ribbers en Schneider. Onder deze officieren
waren uiteraard tal van binnen- en buitenlandsche edelen, zelfs
leden van vorstenhuizen als Erbach, Hohenlohe en Waldeck,
maar hun verblijf in de stad was te kort van duur om hen tot
de blijvende importfamilies te rekenen.
De overige 88 societeitsleden waren „burgers", behoorende tot
de 52 families Adema, Altena, Basseleur, Beijma, de Bère,
Bergsma, Nering Bögel, Bouricius, Buma, van Diest, Drevon de
Montargues, Faber, Frieswijk, Glinstra, van der Haer, Haersma,
Haitsma, Hamerster, van Hanswijk, Huber, Idema, Idsinga, Ypey,
Jongestal, Camper, de Kempenaer, Knyff, Knock, Cocq, van
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Kuffeler, Lycklama à Nijeholt, Meerman, Nauta, Ouwens, Poutsma,
Rypperda, Scheltinga, de Schepper, Schik, van Schuylenburch,
Sloterdijck, Sminia, Taykes, Vierssen, Visscher, de Wendt, Wydenbrug, Wyckel, Wielinga, Willinge, Winterswijk en de With. Een
deel dezer leden ontmoetten wij reeds bij Constanter. Van de in
en na 1765 levende leden van dat gezelschap waren er slechts
zeven (drie Sloterdijcken, Acronius, Bergsma, M. A. van Idsinga,
Hylckama en Boelens) niet tevens lid van het andere, dat zijn
leden evenmin uitsluitend te Leeuwarden zocht.
De eerste leden der nieuwe Sociëteit bekleedden in 1765 allerlei
eerzame ambten en van een bepaald systeem in de ledenwerving
blijkt niet, afgezien van den reeds genoemden minimumrang voor
de officieren. Van de negen leden van het Mindergetal waren er
vijf lid (van de overige vier waren er twee lid van Constanter),
van de negen gedeputeerden drie. De post-, tonnen- en bakenmeesters waren alle drie lid, maar van het Hof — dat zich ook
later steeds wat afzijdig bleef houden — alleen de griffier. Onder
de overigen noem ik behalve de officieren enkele grietluiden, den
premier van Harlingen en den grietenijsecretaris Poutsma van
Dantumadeel, die al lid van Constanter was.
Twintig jaar later blijkt het politieke deel der samenleving wat
vollediger te zijn toegetreden: zes van de negen leden van het
Mindergetal benevens den secretaris en één der beide commiezen,
zeven van de negen gedeputeerden en twee van hun drie commiezen, doch niet de secretaris en de commies generaal. Van de
twaalf raadsheeren waren er nu vijf lid (een zesde zou het later
ook nog worden) met den griffier, voorts drie van de vier provinciale ontvangers, de vier curatoren der academie zonder den
secretaris, de vijf leden van het jachtgericht zonder secretaris en
fiscaal, alle Friesche leden der admiraliteiten binnen en buiten
de provincie en de vijf hoofdambtenaren van die te Harlingen
alsmede de bewindhebber namens Friesland in de O.I.C., Mr.
Johan Meerman, Heer van Dalem en Vuren, aan wien nog het
Haagsche Museum Meermanno-Westreenianum herinnert.
De grietluiden
der Martinussen
problemen! Van
Westdongeradeel
Tietjerksteradeel
Adema).

zijn in 1785 lid op drie of vier na; de veelheid
van Scheltinga in dien tijd geeft identificatiede grietenijsecretarissen zijn alleen lid die van
(C. L. van Beijma), Dantumadeel (J. C. Bergsma),
(J. van Sminia) en Wymbritseradeel (Lollius
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En nu de stedelijke regeeringen. Men zou verwachten, dat tenminste uit de eigen stad toch de burgemeesters, schepenen en
vroedsluiden lid zouden zijn van de plaatselijke sociëteit, waarbij
zooveel ambtsdragers waren aangesloten, maar men treft slechts
de namen van den premier Van Hambroick, die tevens ontvanger
was van de boelgoeden, den secretaris Mr. J. F. van Sloterdijck
en twee der vier pensionarissen (Mrs. M. Nauta en E. H. Bergsma)
op de ledenlijst aan. Dat het bij de andere steden niet beter zou
zijn, was nu te verwachten en inderdaad blijken alleen de premiers
in meerderheid lid te zijn geweest: Mr. Schelto van Heemstra uit
Bolsward, L. J. L. Rengers uit Franeker, Mr. Eco de Wendt van
Sneek, het Constanterlid Mr. Bavius Nauta uit Dockum, H. W.
van Plettenberg uit Harlingen, Ch. Bigot uit Stavoren, Lodewijk
Rengers uit IJlst en Aldert Haykes uit Hindeloopen. Alleen M.
B. van Coehoorn en Dr. Petrus Camper, respectievelijk uit Sloten
en Workum hadden blijkbaar geen behoefte aan deze mogelijkheid tot overleg met hun ambtgenooten. Doordat de stadhouder
in de laatste jaren voor de revolutie den Leeuwarder raad, zooals
wij ook bij Constanter zagen, aanvulde met enkele personen, die
al societeitslid waren, stijgt dan het percentage iets, maar over
het algemeen mag voor de tweede helft der XVIIIe eeuw voorloopig worden aangenomen, dat zelfs te Leeuwarden de groote
massa der stedelijke functionarissen niet op voet van gelijkheid
verkeerde met de provinciale notabelen.
Draaien wij de zaak om en gaan wij er van uit, dat de kring
der statenleden, grietluiden en hoogere provinciale ambtenaren
in Friesland — gelijk elders — in elk geval wèl tot de regenten
moet worden gerekend, dan rijst de vraag naar aard en herkomst
van dit milieu. Van Ferwerda's drie groepen blijken de eerste
twee ruim vertegenwoordigd, maar daar mij thans vooral de
niet-adelijke regenten interesseeren, wend ik mij direct tot 's mans
derde afdeeling. Van de door hem opgenomen geslachten hebben
er zes hun entree aan den top ten plattelande gemaakt, hetzij
als grietman (Haersma, Lycklama) of als volmacht ten landsdage
met een opvolgende verkiezing tot grietman (Andringa, Sminia:
de laatste was tevoren raadsheer geweest). Bij de Wyckels werd
een lid in 1580 raadsheer, diens zuster huwde met een grietman
van Gaasterland en twee zoonen van een broeder werden gedeputeerde. Bij de Idsinga's tenslotte werden twee neven in de
eerste helft der XVIIIe eeuw secretaris van Baarderadeel en
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achtereenvolgens kapitein, monstercommissaris, rekenmeester van
Friesland en burgemeester van Dockum.
Een tweede groep wordt gevormd door de stedelijke juristenfamilies. De De Blau's, die niet tot de eigenlijke friesche regenten
gerekend mogen worden, waren gewoonlijk advocaat. Een lid,
pensionaris en landschapsadvocaat, was 1672 president der vergadering van extraordinaris gecommitteerden. Een neef Dotingh.
ook advocaat, werd schepen en vervolgens secretaris van Leeuwarden en ook diens nakroost bleef de balie trouw. Meer promotie
maakten de families Beilanus, Bouricius, Beijma en Scheltinga.
Hun stamvaders waren steeds juristen, die het zelf, of wier zoonen
het tot raadsheer brachten, of — Livius van Scheltinga — via
gedeputeerde tot procureur generaal. Een dergelijke entree maakten de gebroeders Glinstra, griffier van en raadsheer in het Hof.
Hun vader was in 1620 bouw- en 1622 burgemeester van Leeuwarden geworden. Ook de Vierssens wisten het Hof en de overige
ambten te bereiken via een vroegzeventiende-eeuwschen Leeuwarder schepen. De beide andere uitheemsche families, die Ferwerda opnam, Huber en De Kempenaer, geven de volgende
filiatie: bij de Hubers een 1641 gestorven kapitein, vader van een
1626 geadmitteerden notaris, die secretaris van Westdongeradeel
en gecommitteerde ten landsdage werd († 1678) en wiens zoon
Ulricus achtereenvolgens hoogleeraar en raadsheer werd en bij
de De Kempenaers iemand, die 1688 secretaris werd van de
admiraliteit te Harlingen, waar hij ook burgemeester was en wiens
zoon in 1705 onder de raadsheeren werd opgenomen.
De lijst van Ferwerda kan zonder al te veel moeite met enkele
tientallen families worden uitgebreid. Om niet in de materie te
verdrinken, beperkte ik mijn onderzoek vrijwel tot degene, waarvan een lid bij één der hiervoor genoemde sociëteiten was aangesloten. Van enkelen kon niet voldoende materiaal worden bijeengebracht voor een verantwoorde indeeling, bij de overigen
was het resultaat als volgt:
De groep der zuivere plattelandsnotabelen blijkt weinig te zijn
versterkt. Een Buitenposter familie Van Boelens, die in de XVIIe
eeuw enkele grietluiden aan Achtkarspelen en twee griffiers aan
het Hof leverde, stierf omstreeks de eeuwwisseling uit; de naamgenooten uit later tijd stamden uit Olterterp, waar een lid in het
midden der 17e eeuw dorpsrichter was. De zoon was landmeter
en de kleinzoon, die met een Hemminga huwde, cavalerieofficier. In 1721 wordt een lid der volgende generatie raadsheer.
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Hij huwde achtereenvolgens met een Lycklama en een Idsinga
en zijn dochter met een Van Lynden. Uit haar broeder, een
advocaat, stammen nog een raadsheer en — in de XlXe eeuw —
een burgemeester van Leeuwarden. De Heioma's stammen uit
een Schoterlandschen grietenijsecretaris, die 1622 volmacht ten
landsdage was, maar pas na 1795 komt dit vervenersgeslacht in
de gewestelijke inner circle. Tot de agrariërs zal ook gerekend
moeten worden de vrijgezel Tjepke Haitsma uit Tjerkwerd, die
1789 in de Sociëteit werd opgenomen, van 1792—'95 raadsheer
was en bij zijn dood in 1826 gedeputeerde en dijkgraaf van
Wonseradeels Zuiderzeedijken.
Het raadsheerambt blijkt ook bij deze families de meest voorkomende entree tot hooger regionen te zijn geweest. Naast de
reeds behandelde familie Van Boelens valt in de eerste plaats
te noemen die der Jongestals, wier stamvader een Staversch
koopman was tijdens de beginjaren van den 80-jarigen oorlog,
en van wiens zoonen er één raadsheer en gecommitteerde ter
Staten Generaal en de andere, die met een Vierssen was getrouwd,
burgemeester van zijn geboorteplaats werd. Diens zoon, die zijn
bruid — Van Haren — nog hooger zocht, werd president van het
Hof en ambassadeur te Londen en in de volgende generatie
komen de eerste grietluiden. De Sloterdijcks, Harlinger kooplieden, klimmen in drie generaties op van burgemeester ter
plaatse († 1651), via advocaat (1674) en secretaris van Sneek
(1681-'83) tot raadsheer (1721) en premier van Workum (1730).
Sedert dien tijd noemden zij zich wat deftiger Van Sloterdijck.
Eveneens uit Harlingen schijnen in het begin der XVIIIe eeuw
de Knocks te komen, die in de eerstvolgende generatie drie
broeders leverden, die resp. ontvanger generaal der admiraliteit
en later raadsheer († 1722), ontvanger generaal, later gedeputeerde en schoonzoon van een raadsheer werden, alsmede een
zuster, wier man secretaris der provinciale rekenkamer was. De
volgende generaties leverden nog enkele raadsheeren en ontvangers generaal, wat advocaten, die volmacht ten landsdage
werden en (1780) een grietman van Ooststellingwerf.
Vele raadsheeren stamden uit een geletterd milieu van lager
orde. Groot is het aantal families, dat klerken of notarissen onder
haar voorgeslacht telde: Bergsma (substituut secretaris van Oostdongeradeel, 1711 notaris te Dockum), Hamerster (ontvanger der
kanselarijgerechtigheden, 1622 notaris Leeuwarden, vroedsman
aldaar; de drie volgende generaties leverden elk een raadsheer.
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De laatste dezer werd burgemeester van Franeker en gedeputeerde en huwde met een lid van het bekende Delftsche regentengeslacht Van der Burch), Knyff (twee generaties Ie klerk van
Gedeputeerden, daarna twee raadsheeren, een grietman, dijkgraaf
en ontvanger van Ferwerderadeel, tevens volmacht ten landsdage
en een laatste nazaat, die alleen volmacht t.ld. was), Wielinga
(1660 notaris Leeuwarden, 1675 in vroedschap, later gedeputeerde en ontvanger generaal van Menaldumadeel; in de 18e
eeuw raadsheer).
Een dergelijk beeld doet zich voor bij enkele families, die geen
raadsheer opleverden, maar wel tot de toplaag wisten door te
dringen: Frieswijk, afstammend van een 1654 gestorven ontvangersklerk, wiens zoon (1648—1720) als burgemeester van Sneek
gedeputeerde werd, Nauta, nazaten van een notaris (1682), die
1695 de Leeuwarder burgerschap won en vroedsman werd; zijn
zoon werd landsadvocaat, fiscaal generaal (1721) en ook vroedsman en de kleinzoons Marius, pensionaris van Leeuwarden en
Bavius, kapitein, later premier van Dockum, ontmoetten wij als
Constanter- en Societeitsleden. De homo novus der (Van) Poutsma's was klerk ter financiekamer, schepen van Leeuwarden
(1680—1683) en gedeputeerde. Zijn zoons studeerden, een kleinzoon werd ritmeester en sedert dien tijd werden de huwelijken
gesloten met o.a. leden der geslachten Haersma, Idsinga, Scheltinga, Vierssen, Beijma thoe Kingma en Knyff. Een Benthemsche
landschrijver was de XVIIe eeuwsche voorzaat van de Harlinger
Van Wydenbrugs, die in de volgende eeuw nogal wat officieren
opleverden.
Wel raadsheer, maar niet via de administratie, werden Mr.
Gerlacus Buma (1732-1807) en Mr. Jan Albert Willinge (17601839). De laatste was een advocaat uit Oldeberkoop, wiens
Drentsche vader souslieutenant in het regiment Rechteren was
geweest. Buma, die het tot president van het Hof bracht en die
met zijn zoon Bernhardus in 1793 tot de Sociëteit toetrad, stamde
uit een Sneeker koopmansfamilie met litteraire aspiraties. Zijn
zuster was in 1758 getrouwd met Mr. Lollius Adema (1737—1811),
de eerste jurist uit een predikantengeslacht, secretaris van Wymbritseradeel, volmacht ten landsdage en al in 1782 lid van de
Sociëteit geworden.
Het gedeputeerdeschap zonder meer schijnt voldoende te zijn
geweest voor de De Schepper's, Zuidnederlandsche emigranten,
sedert 1617 burgers van Leeuwarden en daar werkzaam in den
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zijdehandel. De zoon van den immigrant werd burgemeester en
gedeputeerde en de kleinzoon — met een Nysten gehuwd —
luitenant kolonel titulair bij de Friesche ruiterij. Het predikantengeslacht Acronius leverde een lid op, dat 1691 vroedsman te
Leeuwarden en vervolgens monstercommissaris en volmacht ten
landsdage werd. Zijn zoon huwde met een Scheltinga en werd
advocaat en monstercommissaris en de kleinzoons brachten het
tot raadsheer en luitenant generaal infanterie. De vrouwen van
den laatste — het Constanterlid — kwamen uit de geslachten
Haersma en Aebinga van Humalda.
Te Dockum woonde in het midden der XVIIe eeuw een man,
wiens eigenlijke beroep mij onbekend bleef, maar die achtereenvolgens compagnieschrijver, burgemeester, gedeputeerde en rekenmeester werd. De zoon van dezen stamvader der familie De
Wendt werd medicus, maar de kleinzoon prefereerde de rechtenstudie en werd 1753 pensionaris van Leeuwarden, 1764 secretaris
van Sneek, 1780 premier van Workum en 1782 van Sneek. Diens
zoon, met een Bergsma gehuwd, werd 1802 raadsheer en later
lid van het Hooggerechtshof en president van de Rekenkamer in
den Haag. Een tijd- en plaatsgenoot van den stamvader der De
Wendts was commies ter recherche. Een nazaat — Brantsma — zat
een halve eeuw later in de Dockumer vroedschap en liet zijn
zoon studeeren, die, behalve vroedsman en advocaat, ontvanger
generaal van Kollumerland werd. Het Hof en een huwelijk in den
adel (Asbeck) werden in de volgende generatie bereikt. Tot de
Sociëteit heeft deze laatste familie overigens niet behoord.
Van de vele nieuw opkomende geslachten danken er enkele
hun positie in Friesland aan een huwelijk. Soms beteekende dat
alleen een overplaatsing, zooals bij de Schuylenburchs en de
Wentholts, respectievelijk Hollandsche en Zutfensche regenten.
Hetzelfde kan gezegd worden van Johann Kaspar Baron van Diest
(1724-1766), die 1754 Kgl. Preuss. Kriegs- u. Domänenrath in
zijn geboortestad Kleef was geworden, maar na zijn huwelijk in
1760 met H. C. Bergsma naar Leeuwarden kwam en gecommitteerde staat werd. Diens zwager Jr Daniel Jacques Adolph Drevon
de Montargues (1735—1780), generaalszoon en zelf ook tot een
jaar na zijn 1771 gesloten huwelijk met R. S. Bergsma majoor in
het regiment Hertell te Namen, werd floreenontvanger van Friesland. Evenzoo dankte Ph. H. Nering Bögel zijn — door fraude
weder verloren — ambt van ontvanger generaal aan zijn huwelijk
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in 1782 met een Lycklama. Zijn vader was lid van het Hooggerechtshof van Suriname.
De Van Kuffelers waren in de XVIIe eeuw lakenververs en
advocaten te Amsterdam. Eén hunner werd, zonder de stad te
verlaten, 1677 bewindhebber van de O.I.C. wegens Friesland,
maar diens zoon Reynier, 1706 met een Wyckel gehuwd woonde
enkele jaren (1708—'11) te Leeuwarden. Zijn kinderen werden nog
Friescher, dochters huwden met den generaal Bouricius en den
Leeuwarder predikant-dichter Cornelis Blom en van de beide
zoons werd de een kapitein en de ander eerst luitenant en daarna
volmacht ten landsdage en gecommitteerde ter Staten Generaal.
Volmacht ten landsdage werden ook diens beide zoonen, van
welke er één in 1782 societeitslid werd.
De in 1709 te Groningen gepromoveerde Emder syndicus Van
Altena, tevens landrichter van Gödens, had een zoon, die 1733
als luitenant met een Glinstra in het huwelijk trad en daarna 1739
griffier van het Hof, 1746 volmacht ten landsdage en 1752 grietman van Tietjerksteradeel werd. De advocaat Dr. Edo Alma van
Idema, zoon van den bekenden Leeuwarder medicus Dr. Bernardus Idema, dankte zijn carrière vermoedelijk ook aan zijn
vrouw (Bouricius ex matre Lycklama). Hij was achtereenvolgens
klerk van Financiën, tonnemeester (1770) en grietman van Aengwirden (1772). Hetzelfde geldt voor Dr. Johannes Schik, commies
generaal der Financiën, schoonzoon van den reeds genoemden
rijken Dockumer notaris Bergsma en vader van twee advocaten
en een dochter, die met den brigadier De Wendt huwde. Eén
der advocaten, tevens fiscaal van het jachtgericht en schepen van
Leeuwarden, was lid van de Sociëteit. Zijn zoon werd later griffier der Staten. Het Societeitslid Winterswijk was de zoon van een
Leeuwarder predikant en zelf jurist, secretaris van Lemsterland
en Leeuwarder vroedsman. Door zijn moeder B. S. Knock had
hij relaties in raadsheerskringen. De kapitein en volmacht ten
landsdage Van Hylckama was de schoonzoon van Dr. Bavius
Nauta, dien hij als secretaris van Constanter opvolgde.
Import zonder huwelijkssteun deed zich voor bij de Van der
Haers, advocaten en landsambtenaren te 's Gravenhage. In 1721
werd Mr. Daniël van der Haer (1689—1745) commies generaal
van convooien en licenten te Harlingen. Hij klom op tot raad en
advocaat fiscaal bij de admiraliteit (1732), grietman van Hemelumer Oldephaert ca. (1743) en gedeputeerde. Het nageslacht
bleef tot in de XlXe eeuw in Friesland gevestigd, waar zijn
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klein- en achterkleinzoon griffier van het Hof waren en een
broeder van den laatste griffier der Staten.
Van voorbijgaanden aard was de Friesche periode van Mr.
Johan Meerman, heer van Dalem en Vuren (1753—1815). Deze
Rotterdamsche pensionariszoon deed na zijn Leidsche promotie
in 1774 en een groote, twee jaar durende reis door Europa, een
poging om in de Friesche Staten door te dringen, hetgeen zijn
Societeitslidmaatschap in 1779 verklaart. Hij bracht het hier tot
bewindhebber der O.I.C. voor Friesland, maar in 1787 vertrok
hij naar Leiden, waar hij in de stadsregeering was benoemd. Een
passant was ook Mr. J. W. van Hanswijk, een Bosschenaar, die
1779 uit Amsterdam te Leeuwarden kwam, namens Friesland raad
werd in de admiraliteit ter Maze en in 1788 naar Alkmaar vertrok.
Weinig talrijk onder de Societeitsleden zijn de notabelen uit de
kringen der academici en theologen. De Franeker hoogleeraar
Dr. Willem Ouwens (1717—1779), lijfarts van Marijke Meu, werd
1764 lid van de Staten en 1765 van de Sociëteit; twee zoonen
van zijn collega en vakgenoot Petrus Camper werden dat in 1782
en 1786 en tusschentijds, in 1784 was een zoon van den mathematicus-vestingbouwer Professor Nicolaus Ypey toegetreden. Deze
Mr. Matthijs Ypey (1762—1817) werd landschapsbouwmeester en
later lid van het departementaal bestuur en griffier der Staten.
In 1792 huwde hij met de dochter van zijn medelid, den Sneeker
premier De Wendt.
Tenslotte was er nog de groep der „nieuwe rijken", die hun
fortuin in de Oost hadden gemaakt. Ik noemde reeds den
Dockumer notaris Bergsma. Eén van diens zoons, Mr. Adriaen
Bergsma (1702—1780), werd 1734 raad en advocaat fiscaal van
Oost-Indië, kwam 1739 als admiraal van een retourvloot terug in
patria, werd daar burgemeester van Sneek, gedeputeerde en lidvoorzitter van de Staten Generaal. Enkele van zijn schoonzoons
noemde ik reeds. Een broeder van hem klom op van secretaris
van Oostdongeradeel tot lid van het Mindergetal en gedeputeerde, de zoon van een anderen broeder, die predikant was geworden, werd raadsheer en de zoons van den grietenij-secretaris
werden beiden grietman. Van Deensche origine was Jan de With
(1715—1781), oorspronkelijk Jens Nielsen True geheeten, die 1746
commandeur der O.I. retourvloot was, als kapitein ter zee in
dienst trad bij de admiraliteit te Harlingen en 1758 Staniastate
te Oenkerk kocht. In 1766 werd hij lid van Constanter en twee
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jaar later van De Sociëteit. In 1750 was hij getrouwd met de
Dockumsche Wickje Minnema, wier eerste man, Mr. Hendricus
Canter Visscher, gecommitteerde staat ten landsdage ook al uit
een familie stamde, die fortuin had gemaakt in de Oost. Diens,
daar geboren neef Adrianus Canter Visscher, werd 1753 grietman
van Dantumadeel en 1766 Societeitslid en Hendricus' schoonzoon
Mr. Rinse Folkerts Rypperda (1747—1812), advocaat, raad en rentmeester generaal der domeinen en der middelen van consumptie
in Friesland en bewoner van het buiten Toutenburgh te Ryperkerk werd lid in 1782. Van De Withs zoons traden er in 1787 en
1790 nog twee toe, die resp. kapitein ter zee en ontvanger generaal der lijfrenten en volmacht ten landsdage waren. Tenslotte was
er nog een lid der reeds genoemde familie Jongestal naar Indië
gegaan. Hij was kornet, maar deed afstand van zijn post na met
de dochter van den Wargaster chirurgijn Lautenbach te zijn
getrouwd. Eén van zijn kinderen nam 9 Mei 1762 afscheid als
president en landraad van Amboina en vestigde zich op Uniastate te Marssum, waar hij 6 Augustus 1770 ongehuwd overleed.
Op de ledenlijst van De Sociëteit komt zijn naam voor bij het
jaar 1767, gesierd met het adelijk praedicaat Jr.
Het beeld van den Frieschen Beau Monde in de tweede helft
der achttiende eeuw kan na het voorafgaande als volgt worden
geschetst. Naast den nog altijd zeer machtigen en gefortuneerden
inheemschen adel, waarmede de in de voorafgaande eeuwen geimporteerde geslachten inmiddels waren versmolten bestond een
over het algemeen wat minder rijke groep van families, die qua
positie en aanzien met die der Hollandsche regentengeslachten
kan worden vergeleken. Als ambten, waarvan gezegd kan worden
dat de bekleeders als regenten meetelden, golden in de eerste
plaats die van grietman en premier. Ook de provinciale ontvangersposten, de hoofdofficiersplaatsen en enkele kleinere gewestelijke ambten waren slechts aan een beperkten kring van edelen
en „eigenlijke" regenten voorbehouden. Als springplanken waren
geliefd het raadsheerschap en de ook door de al gesettleden niet
versmade posities van gedeputeerde en lid van het Mindergetal,
in mindere mate ook die van volmacht ten landsdage. Het lidmaatschap van een stedelijke vroedschap of magistraat gold daarentegen ten hoogste als een mogelijkheid om van daaruit gedeputeerde of raadsheer te worden.
Ofschoon er een vrij nauw contact bestond tusschen de ver-
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schillende groepen in de regeering en er over en weer geregeld
huwelijken werden gesloten, was de afstand tusschen wat ik kortheidshalve noem edelen en regenten nog vrij groot. Toen de
grietman van Franekeradeel de Graaf van Wassenaer-Twickel zich
in 1762 bij Constanter had aangemeld, verzuimde het gezelschap
niet ZHGB „plegtig te bedanken voor de eere aen hetzelve bewezen". Toen er later moeilijkheden ontstonden, die blijkbaar niet
naar den zin van hem en zijn in 1767 toegetreden medelid
Schwartzenberg werden opgelost, negeerden zij het gezelschap
verder, zoodat secretaris Nauta 2 Maart 1768 genoodzaakt was
in de meest keurige bewoordingen te notuleeren, dat de Heeren
voortaan beschouwd werden geen lid meer te zijn.
De in Friesland aangetroffen toestand kwam in de Republiek verder niet voor, maar gelijkt sterk op dien in Hannover, zooals
Lampe die voor het begin der XVIIIe eeuw heeft beschreven 4 .
De toon werd daar aangegeven door den rijken, ontwikkelden
en degelijken landadel, die het overwicht, dat de kanseîarijjuristen
in de XVIe eeuw hadden weten te verkrijgen, tijdens en na den
dertigjarigen oorlog geheel had teruggewonnen. De stadsbesturen
waren na dien zelfden oorlog van alle macht ontbloot, maar als
een soort tweede stand vormde zich — voor een deel uit de oude
raads- en juristenfamilies — wat Lampe het „Staatspatriziat"
noemt: het min of meer erfelijke ambtenarenkader, dat daar ongeveer dezelfde positie innam, als de groep van gewestelijke regenten hier. Een derde groep, door Lampe apart beschreven, is in
de hier onderzochte periode in Friesland niet meer te ontdekken:
de Hofadel, die zich van den inheemschen onderscheidde door
zijn gebrek aan degelijkheid en gunstenjagerij. De vertegenwoordigers daarvan waren lieden van zeer gevarieerde herkomst, doorgaans vreemdelingen, die aan het Hof vertier en fortuin zochten.
Na het vertrek van het Hof naar Londen is de groep geleidelijk
met den inheemschen adel versmolten. Zonder te willen beweren,
dat er aan het degelijke Friesche Hof nu juist zooveel wuft vermaak te vinden viel en dat het de vroege vluchtelingen om den
geloove als de Schwartzenbergs en de Vegilins daarom te doen
was, zou ik er voor een recht begrip van Ferwerda's tweede
groep toch op willen wijzen, dat de daarin opgenomen families
4 Joachim Lampe, Aristokratie, Hofadel und Staatspatriziat in Kurhannover. Die Lebenskreise der höheren Beamten an der Kurhannoverschen Zentral- und Hofbehörden 1714—
1760, Göttingen 1963. 2 Bde. Untersuchungen zür Ständegeschichte Niedersachsens 2.
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via het Leeuwarder Hof in de Friesche samenleving zijn opgenomen. Die opname bleef slechts tijdelijk bij de laatstaangekomenen, zooals de families Couttis en Eberstein, die na het
vertrek van den stadhouder naar den Haag Friesland eveneens
verlieten, wat later gevolgd door de bij Ferwerda ontbrekende,
maar tot dezelfde coterie behoorende Bigot's en anderen.
In hoeverre dit Friesch-Hannoversche beeld overeenstemt met
dat in de andere Duitsche vorstendommen valt bij gebrek aan
voorstudies nog niet uit te maken, maar de kans is niet uitgesloten, dat de — door andere oorzaken — zwakke positie van de
Friesche steden en het sterke overwicht van den inheemschen
landadel samen met de aanwezigheid van een Hof(je), dat nauwe
banden had met die in het Noord- en Middenduitsche achterland
tot een sociale structuur hebben geleid, die daar meer algemeen was.
Den titel van deze bijdrage doopte ik — niet zonder plagiaat
te plegen bij één mijner neven — vroege en late regenten in
Friesland. Over de vroege handelden wij reeds, zoodat thans de
late aan de beurt zijn.
Toen de eerste wanorde der revolutiejaren in Friesland wat
overwonnen was, werden er — wanneer precies is onbekend —
twee nieuwe sociëteiten te Leeuwarden opgericht, de eene in het
Hooghuis en de andere in den Prinsentuin. Wij weten niets van
deze gezelschappen en met name niet of er eenig verband was
met de voordien eveneens in het Hooghuis zetelende „Oranjesociëteit". Het tweetal fuseerde omstreeks 1810 tot Gecombineerde
Sociëteit, waaruit door naamswijziging in 1820 de nog bloeiende
Groote Sociëteit ontstond. Van dit gezelschap, dat sinds 1826 was
gevestigd in het groote pand aan de overzijde der Lange Pijp,
dat onlangs door de Fa. Schweigmann is betrokken, werd in 1830
een ledenlijst opgemaakt, die tot in 1845 werd bijgehouden. Bij
de opstelling, 1 Mei 1830 bedroeg het ledental 163, dat aan het
einde van dat jaar tot 165 aangroeide; nadien liep de nummering
op tot 316.
Deze 165 eerste leden kunnen, wat hun werkzaamheden betreft,
als volgt worden ingedeeld: Leden van de Eerste Kamer der
Staten Generaal: 1, item van de Tweede Kamer: 2, Provinciaal
Bestuur: Alle acht leden benevens den griffier, grietluiden: 17,
zittende, staande of schrijvende magistratuur: twaalf (de eenige
ontbrekende was de rechter Mr. U. H. Wielinga Huber; de twee
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van de drie lid zijnde rechters pl.v.v. volgen elders), de beide
vrederechters (beiden oorspronkelijk koopman geweest) en hun
collega van Dronrijp, officieren: vier alsmede een toekomstig
belastingontvanger, die toen als kapitein bij de schutterij in
België diende, waar hij de Militaire Willemsorde zou verdienen,
advocaten: 23, procureurs: 6, notarissen 3 (die ten deele tevens
advocaat, procureur etc. waren, een Dockumer notaris telde ik
onder de gedeputeerden), grietenijsecretarissen: 3, burgemeester
en gemeentelijk hoofdambtenaar (secretaris, ontvanger, dir. v.
politie) van Leeuwarden: 4, ingenieurs van den Rijkswaterstaat: 2,
ambtenaren van het Ministerie van Financiën: 20, item bij de
Posterijen: (alle) 5, medicinae doctores 8, heel- en vroedmeester: 1,
kunstschilder: 1, zilversmid: 1, kooplieden: 18 (waaronder 3 in
wijn, 1 in hout, 3 of 4 zeepzieders, 1 olieslager, 2 lakenkoopers,
1 courantier, 1 kassier), renteniers: 15 (5 edelen, van welke er
1 gouverneur van Friesland was geweest, 1 houtvester en 1 zoowel zeeofficier als grietman van Weststellingwerf, voorts 10 niet
edelen, waaronder een gewezen secretaris van Sneek, een oudsecretaris tevens vrederechter uit Hallum, 1 officier en 3 rustende
kooplieden; meerdere renteniers zaten nog in raad of staten,
jongeren nog zonder beroep: 6, onbekend: 1.
Het vervolg der ledenlijst vertoont geen schokkende afwijkingen. Groot is het aantal jongeren, dat als zoon van hun vader
al op jeugdigen leeftijd werd aangenomen. Pas afgestudeerde
juristen en in de stad komende ambtenaren wachtten niet lang
met hun aanmelding. Opvallend is alleen — en daar kom ik later
op terug — dat in 1830 van de drie wethouders en 16 raadsleden,
die Leeuwarden toen telde er respectievelijk twee en twaalf lid
waren, maar dat van de 22 personen, die nadien tot 1851 lid van
den raad werden, alleen de laatste, de 1849 verkozen apotheker
( later wijnkooper en reeder) N. Th. Haverschmidt (1801—1879)
niet op de bewaard gebleven ledenlijsten (de volgende begint in
1868) voorkomt.
Een indeeling van de 165 societeitsleden uit 1830 naar hun
herkomst levert de volgende cijfers op: inheemsche oude friesche
adel: 8, oude importadel: 20, ouder Friesch patriciaat: 18, item,
na het midden der XVIIIe eeuw opgenomen: 24, niet patricisch
Friesch academisch milieu: 23, gezeten Friesche burgerij (leden
van stedelijke magistraten en vroedschappen): 11, Friesch koopmansmilieu: 28, onbekend Friesch milieu: 1, patriciërs van nietfrieschen huize: 12, officiersfamilies, afkomstig uit den franschen
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adel: 2, overige — bij gebrek aan voldoende gegevens ongespecificeerde — nietfriesche of onplaatsbare figuren: 20.
De ambtelijke grenzen lagen bij de Groote Sociëteit duidelijk
lager dan bij haar XVIIIe eeuwsche voorgangster; telde deze
slechts leden uit de hoogste ambtelijke kringen, van de nieuwe
waren haast alle academici met hun zoonen en de niet gestudeerde ambtenaren te Leeuwarden lid geworden. Nu spreekt het
vanzelf, dat ook in dit geval niet alle leden op slag frère et compagnon met elkaar waren, maar daarom is het nog des te opvallender, dat ook te Leeuwarden duidelijk het verschijnsel te
constateeren valt, dat Buning voor eenige jaren te Assen opmerkte 5 . Het lidmaatschap van de sociëteit blijkt na verloop van
tijd samen te vallen niet alleen met het (gewestelijke en) plaatselijke notabelendom, maar een deel van dit laatste is ter plaatse
een positie gaan bekleeden, die met die der vroegere regenten
te vergelijken valt. Met een nadere analyse van den gemeenteraad hoop ik dit duidelijk te kunnen maken.
Na het vertrek der Franschen in December 1813 werd — voortbouwende op de bestaande colleges en hun samenstelling — een
nieuwe stadsregeering benoemd, bestaande uit Bernhardus Buma,
president burgemeester, Suffridus Salverda, Sible Cats, Reynder
Buysing en Johannes Romkes, burgemeesters en de raadsleden
Inte Nauta, Cornelis Jansz Feddes, Albertus Rooswinkel, Sikko
Haakma, Sjoerd Sybouts, Pier Zeper, Jacob Freerks de Haan,
Pieter Cats, Gerardus van Wageningen, Lodewijk Feyens, Abe
Ypes, Gideon Verwer, Christoffel Kuipers, Johannes Wybrandus
Quaestius, Thys Feenstra, Julius Vitringa Coulon, Evert Roorda,
Jurjen Blok, Johannes van der Veen en Pieter de Vries.
Veel intellectueelen telde de raad niet. De president, een zoon
van den president van het Hof, met wien hij in 1793 lid van De
Sociëteit was geworden, was advocaat en volmacht ten landsdage
geweest. Hij was met een groningsche freule gehuwd en bekroonde het klassieke promotiestreven met een verhuizing als
grietman naar Weidum in September 1816. Academici waren ook
de bejaarde advocaat en oud-ontvanger Roorda en de medici
Quaestius en Coulon. Nauta rentenierde als gewezen vroedsman
en oud rentmeester der floreenen en Van Wageningen was

s L. Buning, Het Herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over
de periode 1748-1888, litt. diss. Groningen, Assen 1966.
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kapitein in het bataillon Oranje Friesland en Statenlid geweest.
Rooswinkel was zilversmid, Haakma horlogemaker, Verwer koeken banketbakker, Kuipers apotheker, Zeper ziedde zeep en
Buysing — een oud vroedsman — brandde kalk, Salverda deed in
hout en Sybouts in textiel. De Haan (touwslager-tichelaar), Feddes
en Feyens waren Vlietster zakenlieden, de Catsen waren koopman
geweest, maar rentenierden meest van hun omvangrijk geworden
grondbezit en koopman of kramer waren ook Romkes, Ypes,
Feenstra, Blok (tabak, in het Wapen van Amsterdam op de
Tuinen) en Van der Veen (item in de Witte Beer, tegenover de
Waag). Wie Pieter de Vries, die slechts kort raadslid was, is geweest, kon ik wegens een teveel aan naamgenooten nog niet ontdekken. Enkele kooplieden (Rooswinkel, Feyens en Ypes) waren
zoons van schippers. Vrij groot was het getal der dissenters. Rooswinkel, Feyens, Verwer en Romkes waren Roomsch en Blok, de
Catsen, Feenstra, Zeper en Sybouts doopsgezind, evenals de
vrouw van Jacob de Haan. Deze — door de revolutie mogelijk
geworden noviteit was evenwel het eenige, waarin de nieuwe
raad afweek van zijn praerevolutionaire voorgangers, die een
vergelijkbare samenstelling plachten te hebben.
Dit beeld veranderde echter spoedig door de al bij de eerstvolgende vacatures merkbaar wordende neiging (en dat ongeacht
het kiessysteem, dat nog wel eens wisselde) om de raadsleden
over het algemeen uit de meer aanzienlijke burgerij, zoo mogelijk
uit de academici en soms zelfs uit den adel te verkiezen, zooals
uit het volgende staatje moge blijken:
1814 Auke Klomp, brandewijnstoker, Doopsgezind.
Mr. Jentje Dominicus Wierdsma, advocaat en notaris (een
zoon van den vermaarden P. G. Petrus W.).
1817 Mr. Daam Fockema, advocaat en notaris, later ook kamerlid, historicus en politicus.
1819 Claes Cornelis Feddes (volgde zijn 1818 gestorven vader
op), koopman Noordvliet en vrederechter.
Bonifacius van der Haer, oud-griffier van Hof en rechtbank, commissaris generaal (bedankt).
1820 Jan Tobias Hamstra, koopman, Nieuwe Oosterstraat, oudrechter suppleant in de rechtbank van koophandel.
1821 Mr. Daniël Hermanus Beucker Andreae, griffier rechtbank.
Harmen Bellinga Swalve, lakenkooper.
1824 Willem Hendrik Suringar, wijnkooper, 1823 oprichter van
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1826
1827

1828
1829
1831
1832
1833
1834
1835

1836
1837
1838

1839
1840
1841
1842
1843

1844

wat sinds 1946 Nederl. Gen. tot Reclassering heet.
Mr. Willem Albarda, oud-secretaris Ferwerderadeel en oudvrederechter te Hallum.
Mr. Cornelis Schultz, rechter.
Mr. Idzert Eekma, Officier van Justitie.
Meinardus Siderius de Wal, oud-predikant te Wyekel,
goudsmid (gelijk vroeger zijn vader), wordt 1832 gemeentesecretaris.
Mr. Nicolaas Fockema (broeder van Daam), rechter, 1838
president van de nieuwe arr. rechtbank.
Nolle Jan Dirks, olieslager-koopman,
Oeds Petrus Waller, steenbakker, Doopsgezind.
Mr. Bernardus Dorhout, advocaat en vrede- (1838 kanton-)
rechter plw.
Jentje Cats Siblez'n, koopman, rentenier en vrederechter.
Suffridus Salverda, houtkoper (de wethouder van 1814).
Hajonides Bolman, zeepzieder.
Mr. Catharinus Cornelius Christianus Warmolts, procureur.
Jan Carel Kutsch, notaris en procureur.
Mr. Pieter François Martin, rentenier (ex matre Idsinga).
Mr. Ciprianus Johannes van der Veen (zoon van het 1831
vertrokken raadslid Johannes), procureur.
Mr. Jan Hendrik van Boelens, administrateur van den
schatkist.
Jhr. Mr. Helenus Marinus Speelman Wobma, vice-president (later president) gerechtshof.
Mr. Georgius Lambertus Feyens (zoon van het 1834 gestorven raadslid), advocaat en rechter p l w .
Mr. Lambertus Dorhout (broeder van Bernardus), advocaat,
vrederechter plw. en wnd. griffier vredegerecht.
Fonger de Haan, Fred. z'n, koopman, Nieuweburen.
Ritske Doeke Smeding, rentenier, Droevendal.
Cornelis Jansz Feddes, koopman, Noordvliet.
Eduard Lamoraal Baron Rengers, oud Ie luit. art., rijksbetaalmeester.
Dirk Zeper (opvolger van zijn 1842 afgetreden vader Pier),
zeepzieder, zwager van den volgende.
Mr. Jentje Cats Epeusz'n, raadsheer (1847 vice-president)
Hof.
Dr. Nicolaas Ypey, medicus.
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1846 Mr. Gerrit Nicolaas Muiier, advocaat (schoonzoon van den
vroegeren wethouder Sible Cats).
1848 Mr. Haye van der Kooi, griffier arr. rechtbank.
1849 Nicolaas Theodorus Haversehmidt, apotheker, later wijnkooper en reeder (vader van Ds. François — Piet Paaltjens).
Er zijn onder de bovenstaande raadsleden verschillende reprises
van naamgenooten, broeders of zoonen. Door verzwagering was
de onderlinge band nog nauwer. De wethouder Hajonides Bolman b.v., zeepzieder op de Voorstreek (tegenover de Tuinen), uit
een familie van zakenlieden, die in de voorafgaande eeuw een
vroedsman en een advocaat had opgeleverd en zelf één der
hoogstaangeslagenen in Friesland (1851 no. 71 op de lijst, 1866
no. 58) huwde twee van zijn dochters uit aan den bekenden
numismaat-historicus Mr. Jacob Dirks (1811—1892) een advocaat,
die 1848 kamer- en 1869 raadslid werd en aan Mr. J. H. Beucker
Andreae (1811—1865) ook een advocaat, die sinds 1851 burgemeester van Leeuwarden was. Beiden waren zoonen van Bolmans
mederaadsleden, gelijk Bolmans schoondochter Smeding ook een
raadslid tot vader had.
De zooeven genoemde Dirks was de kleinzoon van een schipper,
die in 1795 een maand lang in het Leeuwarder stadsbestuur had
gezeten. Een dergelijke trits van schipper via koopman-raadslid
tot advocaat-raadslid vertoont ook de filiatie Feyens. De laatste
generatie hiervan was zoo gefortuneerd, dat de pastoor in Friesland geen geschikte partijen voor de beide dochters kon vinden,
en die in Zuidelijker gewesten zocht (Van Sonsbeeck en Michiels
van Kessenich).
Over het algemeen blijkt duidelijk de neiging bij de kooplieden-raadslid, die lang genoeg op het kussen zaten om met het
stijgende milieu mee te groeien, om door het laten studeeren van
hun zoonen en bij de mennisten onder hen ook door buitentrouw
of afval van het eigen geloof vasten voet te krijgen in den zich
vormenden regentenstand, zooals hun voorgangers in Holland en
Gelderland dat eenige eeuwen tevoren ook hadden gedaan. En
dat dit succes had, blijkt wel uit de gegeven voorbeelden, die
met andere hadden kunnen worden uitgebreid.
De nieuwe stand bleef in zooverre ook trouw aan het oude
voorbeeld, dat zijn leden gewoonlijk vrije beroepen kozen met
eereambten in nevenfunctie. De oude aristocratie — en dat geldt
zoowel voor edelen als regentennazaten was — behalve te Amster-
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dam — in meerderheid overgegaan in een soort „Staatspatriciaat".
De voorkeur voor het staatsambt in hoofdfunctie was gedurende
de XlXe eeuw een duidelijk kenmerk van de nazaten der machthebbers uit het ancien régime. Daarentegen leverden de nieuwe
families weinig ambtenaren. Een kleinzoon van burgemeester
Buysing (overl. 1824) werd in 1818 cadet van den Waterstaat,
het begin van een tot het pensionneeren van den laatsten mannelijken afstammeling in 1931 durenden overheidsdienst. Ook de
Beekkerk's, welker homo novus als patriottisch schutterijcommandant in 1797 ontvanger der lijfrenten was geworden en wiens
zoon registratieinspecteur en wethouder te Dockum (daarna
directeur van registratie te Leeuwarden) was, bleven tot 1899
ambten onder het ministerie van Financiën bekleedden. Bij de
meeste overige families treft men slechts weinige en dan nog
meest rechterlijke ambtenaren en wat burgemeesters aan.
Met de invoering van de nieuwe gemeentewet van 1851 sloot
ik het overzicht der raadsleden af. Weliswaar veranderde er voorloopig niet zoo heel veel meer dan dat burgemeester Van Boelens
(het raadslid van 1836) zijn ambt nederlegde en de raad weliswaar vrijwel geheel vernieuwd werd, maar goeddeels uit hetzelfde
milieu 6 , maar de gesloten groepsvorming in en om den Raad
behoorde tot het verleden. De overgang ging zeer geleidelijk; de
nieuwe wethouder Bloembergen, een apotheker, bracht zijn
familie nog in het milieu in, dat tot bijna de eeuwwisseling toe
den raad beheerschte, maar de identiteit was voorbij en voor de
tweede helft der XlXe eeuw is het Paleis van Justitie als kristallisatiepunt van het locale notabelendom van meer belang dan het
Raadhuis.
Over den toestand in de kleinere Friesche steden staan mij niet
voldoende gegevens ter beschikking om er met zekerheid veel
G Burgemeester werd Mr. J. H. Beucker Andreae, reeds genoemd als zoon en schoonzoon
van raadsleden. Wethouder werden Mr. Solko Walle Tromp, procureur, 1863 raadsheer,
1873—f president van het Hof, Evert Bloembergen, apotheker en Dirk Zeper, die al
raadslid was en 1865—'81 burgemeester zou zijn. Als raadslid werden gecontinueerd
Waller, Speelman, Van der Kooy en Haverschmidt. Kutsch werd vervangen door zijn
schoonzoon R. F. (Kutsch) Lojenga, koopman in steenkolen, slijpsteenen en ijzerwaren
aan het Noordvliet. Lid van de Sociëteit in 1845 waren Jhr. Mr. J. M. van Beijma,
substit. Officier van Justitie (1852-'82 O. v. J.), Jhr. Mr. S. W. H. A. van Beijma thoe
Kingma, rechter (1860—'77 president arr.rb.), Mr. Corn. Sleeswijk Vening, rechter,
1854—f 1863 raadsheer, en Mr. A. J. Romein, procureur; Cornelis Albarda zat toen als
kantonrechter te Workum. Nieuwelingen waren J. J. Bruinsma (van wien een familielid
al societeitslid was geweest), Klaas Tigler Wybrandi, Doopsgezind olieslager, Gerrit Oenes
Gorter, koopman Tuinen en Jonas Benjamin Drielsma, koopman Kleine Kerkstraat, van
Joodsche origine.
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over te kunnen beweren. De — duidelijk waarneembare — Harlinger toplaag onderscheidde zich van die te Leeuwarden door den
blijvenden invloed der — vaak doopsgezinde — koopliedengeslachten, waarbij koopman dan inderdaad moet worden opgevat in
de oude beteekenis van mercator en niet in die van kramerwinkelier.
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DOOPSGEZINDE OUDE VLAMINGEN
Een kleine correctie en nadere informatie
J. T. NIELSEN

In zijn Kort Vertoog van den Staat en de Geschiedenissen der
Kerke des Nieuwen Testaments, gedrukt en uitgegeven door Pieter
Koumans, Stads-Drukker en Boekverkoper in de Peperstraat, in
de Jonge Ruyter te Leeuwarden, 1771, schrijft de bekende Foeke
Sjoerds in de Voorrede bij de tweede druk een „nader vertoog
aangaande de Sociëteit der Doopsgezinden, Oude Vlamingen genaamt".
Het loont de moeite kennis te nemen van wat deze dorpsschoolmeester, die aanvankelijk schoenmaker was geweest, geboortig in
Ee in 1713 en gestorven in zijn woonplaats Ooster-Nijkerk in 1770,
in zijn „nader vertoog" te berde brengt.
Hij deelt mee, dat hij in zijn Beschryving van O. en N. Friesland,
deel II uitvoerig gehandeld heeft over de „Leer en Zeden van
dat zoort der Mennoniten, die men OUDE VLAMINGEN noemt"
en dat hij voor zijn beschrijving gebruikt heeft gemaakt van het
boek van S. F. Rues, luthers predikant te Hamburg, getiteld
Tegenwoordige Staet der Doopsgezinden of Mennoniten in de
Vereenigde Nederlanden (1745). Rues had in 1741 vele Doopsgezinde Gemeenten in ons land bezocht en beschrijft in zijn boek
uitvoerig — naar de stijl van die tijd — de verschillende soorten
Doopsgezinden, die ons land toen telde; hij vermeldt de gebruiken, die bij hen in omloop waren.
Rues moet een gezaghebbend man zijn geweest; de beschrijving,
die hij geeft van de verschillende gebruiken bij de Doopsgezinden
in ons land, is niet alleen voor de Friese schoolmeester-historicus
Foeke Sjoerds normatief geweest, ook de helaas te vroeg gestorven
prof. dr. Nanne van der Zijpp sluit zich in zijn voortreffelijke
studie Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland (Arnhem,
1952) zonder critiek aan bij de mededelingen van Rues, wanneer
deze betrekking hebben op de gebruiken, die bij de Oude Vlamingen in zwang waren.
Foeke Sjoerds excuseert zich als volgt:
„Ik had reden te geloven, dat die geleerde Heer (bedoeld is Rues),
geduurende zyn lang verblyf in Holland, en zyn ommegang met veele
geleerde en aanzienlyke Doopsgezinden, genoegzaam aangaande den
staat dier Sociëteit (die der Oude Vlamingen) onderregt ware gewor-
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den: ik bespeurde in dien Schryver zo veele blyken van bekwaamheid,
kundigheid, oordeel en opregtheid, dat ik niet kon nalaten, ter goeder
trouwe hem te volgen: hier kwam by, dat ik ter plaatze myner
wooninge geen de minste gelegenheid had om my mondeling nopens
dit stuk te laten onderregten, alzo hier geene personen van die
gezintheid gevonden worden".

Wat Foeke Sjoerds over de Waterlandse en Friese Doopsgezinden had geschreven, had hij ter beoordeling voorgelegd aan
„eenige kundige Leeraars en Leden dier gemeente te Leeuwarden"
— waardoor enkele veranderingen en nieuwe formuleringen nodig
waren geweest —, maar zijn raadslieden hadden hem over de
Oude Vlamingen niets kunnen vertellen, zodat Foeke Sjoerds in
zijn Beschrijving van O. en N. Friesland (deel 2) in 1768 volledig
afgegaan is op wat Rues over de Oude Vlamingen meedeelt. Na
omstandig clementie te hebben ingeroepen, vermeldt Foeke
Sjoerds, dat hij „kort na het uitkomen van het tweede Deels
tweede Stuk myner Beschryving van O. en N. Friesland" een
„zeer beleefden Brief van iemant, die zig noemde een mede Opziener in de Doopsgezinde gemeente der Oud Vlamingen' had
ontvangen. Hij had zijn naam niet vermeld, maar geschreven
dat hij bereid was de nodige correcties te willen verschaffen
betreffende de Oude Vlamingen.
Deze anonimiteit bevreemdt ons hedentendage, aangezien de
Doopsgezinden en dus ook de Oude Vlamingen in de 18e eeuw
van de kant van de overheid geen gevaar meer te duchten hadden. Was het pure beleefdheid of bescheidenheid om zich alleen,
wanneer de ander dat wenste, bekend te maken? Wij kunnen
het laatste vermoeden, afgaande op de bewoordingen van Foeke
Sjoerds. Bevreemdend blijft echter, dat ook na het persoonlijk
contact geen naam wordt genoemd. En dat, terwijl „die Heer
my niet alleen deszelfs naam en character bekent maakte, maar
ook, dat er zedert eene opregte vriendschap tusschen zyn Ed.
en my uit geboren is". Waarom die voortgezette anonimiteit?
Foeke Sjoerds meldt, dat de brief van de mede Opziener in
de Doopsgezinde gemeente der Oude Vlamingen vergezeld ging
van een Geloofsbelijdenis, die volgens het besluit van een algemene Sociëteitsvergadering der Oude Vlamingen in 17S5 was
uitgegeven en te Groningen gedrukt. Dit moet de Geloofsbelydenisse der Doopsgesinden, bekent onder de naam van Oude
Vlamingen zijn geweest. De eerste druk van 1755 werd in 1774
gevolgd door een tweede, in 1805 verscheen een derde, terwijl
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een nog latere editie, overigens zonder plaats van verschijning
en zonder jaartal, een toevoeging bevat: Vragen aan de dopelingen
met derzelver antwoorden opgesteld door C. P. Sorgdrager.
Volgens mededeling van de vriend van Foeke Sjoerds telden
de Oude Vlamingen 32 Gemeenten, toen de Belijdenis werd opgesteld. Afgaande op de mededeling in The Mennonite Encyclopedia
(IV, p. 595 s.v. Groningen Old Flemish Mennonites) waren er in
1710 33 Gemeenten, die zich tot de Oude Vlamingen (in Groningen ook Ukowallisten geheten) rekenden: 15 in Groningen, 4 in
Oost-Friesland, 5 in Friesland, 4 in Overijssel, 5 in Noord-Holland,
2 in West-Polen.
De teruggaande lijn in het aantal Gemeenten der Oude Vlamingen is dus ook in de periode 1710—1770 voortgezet, immers in de
voorafgaande 17e eeuw waren 19 Gemeenten der Oude Vlamingen — 10 in Groningen, 5 in Friesland, 1 in Oost-Friesland, 1 in
Overijssel, evenals de Gemeente in Amsterdam en in Middelburg — verdwenen of overgegaan naar andere Doopsgezinde
Gemeenten.
Uit de Geloofsbelijdenis van 1755 blijkt, dat men de geloofsstukken van deze Gemeenten niet openbaar in druk, maar alleen
in geschrift voorhanden had, waardoor buitenstaanders vaak onvoldoende indruk hadden van wat er bij de Oude Vlamingen werd
geloofd. Ook werd onvoldoende gelet op „onderwys boekjes van
particuliere personen", waardoor een onjuist beeld werd gevormd
en opvattingen aan de Oude Vlamingen werden toegeschreven,
die niet met de werkelijkheid klopten. Vandaar dat deze Geloofsbelijdenis het licht zag.
Foeke Sjoerds meent te mogen concluderen uit het voorwoord
op de Geloofsbelijdenis der Oude Vlamingen, dat ze („dit zoort
van Doopsgezinden") niet al te strak staan op de letter van de
Belijdenis („de verbindende kragt hunner belydenissen voor
Leeraars en Ledematen, niet zeer styf trekken"). Hij vindt dat
de oorzaak voor de verdeeldheid onder de Christenen, want „men
moet den zin der waarheid uit de H. Schriften zelve halen, en
alleen op haar uitspraak, in 't stuk van den Godsdienst, staan of
vallen: ook moet men uit Gods onfeilbaar woord alle verschillen
beslegten, en altoos in 't midden leggen, de Heilige en onbesmette
Evangeliën van onzen Heere Jesus Christus; hetwelk in de Godvrugtige Kerkvergaderingen der Christenen pleeg te geschieden".
Maar dat mag geen voorwendsel zijn om te gaan tornen aan
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de officiële kerkelijke leerstukken; „de vastgestelde en goedgekeurde formulieren van eenigheid, en de wel beproefde Geloofsbelydenissen, welke uit Gods woord genomen, en met de Schrift
overeenstemmende, banden van kerkelyke eenigheid, kenteekenen
van regtzinnigheid, sluitbomen tegen ketteryen, en dwangmiddelen voor dertele verstanden zyn".
Het is onjuist — aldus Foeke Sjoerds — om deze te zien als
„overblyfzelen van den Babylonischen toorenbouw", want niet
het gezag der geloofsbelijdenissen verbindt allen, die Christenen
willen heten, maar het gezag van Gods Woord. Vrijwillig kan
iemand de „ingevoerde belydenis" aannemen en even vrij staat
het hem, als hij er zich niet meer mee kan verenigen, tot een
ander kerkgenootschap over te gaan.
Foeke Sjoerds meent deze opmerking wel te moeten maken,
want het niet-vasthouden aan de bekende geloofsbelijdenissen is
de oorzaak van verdeeldheid.
De eerste correctie, die Foeke Sjoerds op gezag van zijn vriend,
de medeopziener in de Gemeente der Oude Vlamingen, vermeldt,
is van dogmatische aard. Het betreft het leerstuk van de menselijke natuur van Christus. In navolging van Rues had Foeke
Sjoerds geschreven, dat de Oude Vlamingen leerden, dat „de
menschelyke natuur van Christus in 't lighaam van Maria van
God uit niet geschapen zy, maar dezelve daar na haar aanwas
uit het bloed der gezegende maagt bekomen heeft". Rues had
er nog aan toe gevoegd, dat de Oude Vlamingen met dit leerstuk
zeer hoog lopen. Maar de Belijdenis van de Oude Vlamingen
spreekt een heel andere taal:
„Welke (namelyk de Middelaar Jesus Christus) bleef het geen Hy
was, naamlyk God en Gods Zoon, dog door de kragt des H. Geestes
en de geboorte uit de Maagt Maria ook wierd wat hy niet was, te
weten ware Mensch, ons in alles gelyk, uitgenomen de zonde".

De tweede correctie betreft het herdopen, zowel van hen, die
als kind reeds gedoopt zijn als van diegenen, die als volwassenen
in een andere Gemeente gedoopt zijn, bij hun toetreden tot de
Gemeente der Oude Vlamingen. Ook dit „misbruik hunner Voorvaderen" is op een generale Sociëteitsvergadering in 1745 te
Groningen geheel verworpen.
De derde correctie spreekt over de voetwassing. Ook weer op
gezag van Rues had Foeke Sjoerds medegedeeld, dat de Oude
Vlamingen de voetwassing in ere hielden. Het was bij de Gronin-
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ger Oude Vlamingen een „kerkgebruik", zoals Rues het noemt.
Ook N. van der Zijpp volgt de beschrijving, die Rues van de
voetwassing geeft zonder meer (a.w. p. 119).
De Geloofsbelijdenis der Oude Vlamingen spreekt alleen van:
„Waar by wy ook EERBIED hebben voor de (van Jezus aan zyne
Discipels by 't Avondmaal gebruikte, en onderling bevolene) VOETWASSCHING".

Foeke Sjoerds deelt volgens het bericht van zijn vriend mee,
dat „tegenwoordig de Voetwassching in verre de meeste gemeentes niet meer geoeffent wort".
Over het gebruiken van geweld en wapenen blijkt Rues wel
een juiste weergave van het standpunt der Oude Vlamingen te
hebben gegeven. Foeke Sjoerds bericht, dat zij „ten aanzien van
den geweldigen tegenstand en 't gebruik der wapenen, zeer naauwgezet zijn, gelovende dat een Christen zig nooit tegen onrechtvaerdig geweld verzetten mag, maar dat hy zyne goederen, vryheid en leven den vyanden moet overlaten, als hy aangevallen
wort". Inderdaad, zo schrijft Foeke's vriend, mogen zij „geen
geweldige wederstand doen" en de Geloofsbelijdenis der Oude
Vlamingen vermeldt op dit punt, dat ze „zig te onthouden hebben
van alle Wederwraak, en alles wat tegen de Christelyke Weerloosheid en Zagtmoedigheid stryd".
Op de wat spottende vraag van Foeke Sjoerds, waarom het niet
geoorloofd is goederen te laden in schepen, die met „grof geschut
gewapent zyn", maar wel te wonen in „bebolwerkte Steden", antwoordt zijn Oud-Vlaamse vriend, die zich hier ontpopt als een
reder, zelf in het bezit van een schip, dat met „zes stukjes of
draaibassen" is voorzien, dat dergelijke detailvragen niet zo nauw
genomen worden. Het principe van deze zakenman botste blijkbaar niet met zijn geloofsinzichten.
Over Doop en Avondmaal volgt de vierde correctie. Op gezag
van Rues had Foeke Sjoerds medegedeeld, dat alleen de Oudsten
of Bisschoppen gerechtigd waren Doop en Avondmaal bij de
Oude Vlamingen te bedienen en de nieuwgekozen Oudsten met
handoplegging in te zegenen en dat alleen een Doop of Avondmaalsbediening wettig was, wanneer deze door een der Oudsten
was verricht. Ook N. van der Zijpp volgt bij de beschrijving van
de Doop bij de Oude Vlamingen de mededeling van Rues zonder voorbehoud (a.w.p. 115). Maar Foeke's vriend, mede-opziener
in de Gemeente der Oude Vlamingen en reder van een bewapend
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schip schrijft, dat „dit gantsch hunne meening niet is", dat hij
reeds twintig jaar lid is van de Gemeente der Oude Vlamingen
en door „hunnen gewoonen Leeraar gedoopt is". Wel voegt de
vriend eraan toe, dat het „volgens eene Sociëteitsresolutie, van
den agtsten Juny 1755, binnen Groningen gehouden, aan die
Eerwaerdige mannen vriendelyk is toegestaan, om, daar men hen
begeert, te doopen, en Leeraars en Diakenen in hunnen dienst
te bevestigen". De Geloofsbelijdenis der Oude Vlamingen vermeldt op dit punt niets.
Gevoelige tenen worden geraakt op het stuk van de ban. Rues
had er uitvoerig over geschreven, Foeke Sjoerds minder. Desondanks moet Foeke's vriend zich gekwetst hebben gevoeld, want
zijn overigens milde en gematigde brief-toon schijnt vinnig te
zijn geweest, toen het ging over de ban. Maar Foeke Sjoerds geeft
geen krimp. Het mag zijn, zo zegt hij, dat „die gestrengheid
onder de Sociëteit, in deze Provincie niet goeffent wort", maar
dat ze elders wel bedreven wordt, staat voor hem vast en hij
beroept zich op Brandt en andere schrijvers.
Vervolgens komt de kleding van de Oude Vlamingen ter sprake.
Foeke Sjoerds weet en hij deelt dat als een algemeen bekend feit
mee, dat de Doopsgezinden over het geheel en in het bizonder
ook de Oude Vlamingen niet zo ingetogen zijn als hun voorzaten.
„De weitsche klederen, fyn linnen, huisgeraden, schilderyen, kostbare porceleinen, zilvere gaspen op de schoenen, paruiken, en
veele andere zaaken, die voorheen met den ban bestraft pleegen
te werden, zyn thans onder dit genootschap overvloedig te zien,
en strekken ten bewyze, datze hunne voorgaande strengheid vry
veel hebben afgelegt; ten minsten hier in de Nederlanden op
veele plaatzen".
Foeke's vriend bericht, dat in zijn Gemeente de gehele kerkeraad en vele broeders met „paruiken gedekt" zijn, dat de meesten
zeer wel gekleed zijn. Hij vindt dat een bedenkelijke zaak en
Foeke is dat met hem eens, maar hij heeft in Groningen en in
de Ommelanden mensen gevonden, die aan hun oude zeden en
gewoonten vast hielden. Hij meent, dat dezen „onder de zogenaamde Dantziker Oude Vlamingen tliuis hooren", maar zo vervolgt hij „of dat verbazend uiterlyk onderscheid is toe te schryven
aan het verschil van min of meer gestrenge kerktugt, kan ik niet
met zekerheid zeggen".
Over de buitentrouw — het huwelijk met een niet-Doopsgezinde
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geeft Foeke Sjoerdt een nadere precisering op grond van de brief
van zijn vriend. De Geloofsbelijdenis der Oude Vlamingen vermeldt:
„Wy belyden dat God voor altyd, (schoon niet volstrekt voor ieder
een) heeft ingestelt het Huiwlyk; dat geen Gelovige met een te na
bestaande, nog met een Ongelovige mag beginnen; maar 't welk
bestaat in de allemauwste Vereeniging alleen van twee gelovige
Persoonen; die ook noyt om iets anders als Overspel mogen scheiden".

Wie zijn de ongelovigen in die tijd? Joden, Heidenen en Turken, zo meldt Foeke, maar zijn vriend voegt er nog aan toe: de
leden van de Roomse kerk, maar „geene van de Protestantsche
gezintheden; ten ware, zy zig door een ergerlyk leven, leere en
gedrag, als ongelovigen mogten vertoonen". Foeke voegt er op
zijn beurt aan toe, dat het hem verwondert, dat op de lijst van
ongelovigen niet de Socinianen voorkomen, „tegen welker onchristelyke leeringen de Sociëteit dezer Doopsgezinden, zig in
hare belydenis vry bondig verklaart".
Dat geleerdheid bij de Oude Vlamingen niet bijster in tel was,
is bekend. Foeke had medegedeeld, dat „die by hen aangemerkt
werd, als eene lighamelyke oefening, die weinig nut doet".
Oudsten en Leraars behoeven niet te beschikken over een uitgebreide geleerdheid, maar zij moeten ervaren zijn in de Heilige
Schrift, in de leerstukken en een „onstraffelyk leven" leiden.
Foeke had ook vermeld, dat het bij de Oude Vlamingen ongeoorloofd was, dat „een jongeling zig op de Hooge School begeve".
Dat is juist, schrijft Foeke's vriend, alleen het is niet ongeoorloofd
om naar de Hooge School te gaan — dat mag dus! — maar wel
geldt geleerdheid voor onze leraars niet als noodzakelijk. Foeke
Sjoerds vindt dat een kwalijke zaak: „In tegendeel leeraart de
bevinding, hoe schrale Predikers het zomtyds zyn, die zelf weinige
geleertheid bezittende, zig niet of weinig van geleerde Schriften
bedienen: wier boekvertrekken met een zeer gering huisraad voorzien zyn, of die te traag en vadzig zyn, om 'er gebruik van te
maken".
Een bezoldiging ontvingen de Doopsgezinde leraars niet. Foeke
deelt mee, dat „de Oude Vlamingen het ongeoorlooft pleegen te
agten, voor de waarneeming van het Leeraarampt eenige wedde
te geven of te nemen, dan alleen in gevalle van armoede, en zulks
by wege van vrywillige gaven, even als aan de armen in nood
worden uitgedeelt".
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Maar ook op dit punt corrigeert zijn vriend hem, wanneer hij
schrijft, dat „meer dan eene gemeente hare Leeraars tractement
geve".
Ten aanzien van de ecclesiologie liggen de zaken ook even
anders dan Foeke in zijn eerste druk heeft gesteld. De Belijdenis
der Oude Vlamingen spreekt over de „Onzigtbare en Zigtbare
Kerk" als volgt:
„Wy belyden dat Jesus Christus, als 't Hoofd der Kerke, altyd gehad
heeft, nog heeft, en tot aan des werelds voleynding hebben zal, eene
eensdeels zigtbare, dog anderdeels onzigtbare, heerlyke Gemeente, die
zonder vlek, of rimpel, of iets diergelyks, maar heilig en onberispelyk
is: welke om de nauwe vereeniging met haar Hoofd en Leden, te
regt genoemt wordt een Huis en Woonstede Gods: de Bruid des
Lams, en Christus Lighaam: schoon zy (zo wel als de wyze onder
de dwaze Maagden) leven in de uiterlyke Kerkgemeenschap met
veele, die niet anders als de gedaante der Godzaligheid hebben".

Foeke is het daar volkomen mee eens en hij zegt, dat de Oude
Vlamingen, evenals de Hei-vormde godgeleerden, de ware kerk
alleen uit waarachtige gelovigen achten te bestaan, die op grond
van hun belijdenis, godsdienstige „openbare pligten, en uitwendige gemeenschap" zichtbaar is en ten opzichte van hun verborgen
leven voor den Heer, onzichtbaar is. Foeke verwijst hier naar de
Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. XXVII—XXIX.
Met betrekking tot het punt van het „stil of stemmelijk gebed",
zegt Foeke Sjoerds, dat hij geschreven heeft, dat de Oude Vlamingen in hun godsdienstoefeningen gewoon zijn hun gebeden stilzwijgend te doen, zowel voor als na de prediking. Maar Foeke's
vriend corrigeert ook deze mededeling door te schrijven, dat
„thans in meest alle de gemeentens twee stemmelyke gebeden
worden gedaan, zonder knielen; dog dat 'er eenige gemeenten
zyn, die de stille gebeden beter houden".
Tenslotte vermeldt Foeke Sjoerds de vragen aan de Dopelingen,
welke dezen met JA hebben te beantwoorden. Deze vragen zijn —
aldus Foeke — toegevoegd achter de Geloofsbelijdenis van 1755.
Het zijn er vier, terwijl N. van der Zijpp melding maakt van
drie (a.w. p. 115). Maar niet alleen het aantal, ook de inhoud
van de vragen is verschillend. N. van der Zijpp beroept zich op
Rues, terwijl Foeke Sjoerds de tekst van de vragen aan de Geloofsbelijdenis ontleent.
„Synoptisch" naast elkaar gesteld, krijgen we dit beeld:
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Geloofsbelijdenis van 1755:

N. van der Zijpp ( = Rues):

Vraag 1 :
„Of gy ook belyd, dat daar is een
eenig GOD, bestaande in Vader,
Zoon en Heiligen Geest, met zodanige Deugden en Volmaaktheden, als
in onze Geloofsbelydenis uit de Heilige Schrift is aangetoont. Erkennende ook dat gemelde H. Schrift
van een Goddelyke oorsprong is: en
dus een regel van ons geloof en
wandel"?
Gelooft gy dat?
Vraag 2 :
„O gy ook belyd, dat gy u door
menigerlei overtredingen, in gedagten, woorden en werken, tegens God
uwen Schepper hebt bezondigt, met
een hertelyke leedweezen over dezelve, begeerende vergevinge by God,
door het volmaakte Soenoffer van
Christus?"

„of hun alle zonden van
harte leed zijn?"

Wat zegt gy daar op?
Vraag 3 :
„Of gy ook belyd, dat Jezus Christus
is de Eeuwige en Eenig geborene
Zoone Gods, zynde ons van den
Vader geschonken, tot onze eenige
Propheet, volmaakte Hogepriester, en
Eeuwige Koning: om volkomen Zalig
te maken, alle die door Hem tot God
gaan. En of gy hem ook tot zulk een
einde begeert, u met eene ook, onder
een afkeer van alle zonden, aan Hem
opdragende, om niet u zelven te
leven, maar voor Hem, die voor ons
gestorven en opgewekt is?"

„of zij geloven, dat Jesus
van Nazareth de Zoon van
den levenden God zij?"

Wat antwoord gy hier op?
Vraag 4 :
„Of gy ook het Hooftzakelyke dier
geloofsbelydenis, waar van gy onderwezen zyt, met ons voor Schriftmatig
erkent, en ook met ons verhoopt in

„of
leer
den
mig
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vrede te beleven, en of gy dan daar
op van my begeert te ontfangen den
Christelyken Waterdoop, in den name
des Vaders, ende des Zoons, ende des
Heiligen Geestes?"
Wat zegt gy daar op?

Zowel Foeke Sjoerds als N. van der Zijpp wijzen erop, dat op
elk der vragen afzonderlijk met „JA" dient te worden geantwoord.
Daarna kan „de bediening des Doops voeglyk dus geschieden",
aldus Foeke Sjoerds. N. van der Zijpp vermeldt, dat de Oudste
van onder zijn stoel een kleine stenen kruik of kan neemt, die
met water is gevuld. Hij houdt deze in zijn linkerhand en legt
zijn rechterhand op het hoofd van de dopeling. Op zijn belijdenis- — die hij kort herhaalt — en op zijn eigen begeerte, doopt
hij hem in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Terwijl hij deze woorden spreekt, houdt hij de kruik of kan boven
het voorhoofd van de dopeling en licht dit driemaal op, zodat
tot drie keer toe water uit de kruik op het hoofd van de dopeling
vloeit. Na een korte vermaning reikt hij de gedoopten de hand,
richt hen op, de een na de ander, noemt hen, na hen gekust te
hebben, lieve Broeder of lieve Zuster en verwelkomt hen met
een geestelijke gelukwensing (a.w.p. 115).
Foeke Sjoerds geeft de tekst van het formulier op grond waarvan de Doop plaatsvindt:
„Op de bekentenisse uwes Geloofs, en op de belydenisse uwer zonden,
met een voornemen des herten, om u, door de Genade Gods van alle
gekende zonden af te keeren, en aan God en onzen Zaligmaker over
te geven, om aan zynen wille onderworpen te zyn. Begerende daar
op den Waterdoop te ontvangen, zoo Doop ik u in den Name des
Vaders, ende des Zoons, ende des Heiligen Geestes, wenschende dat
Christus zelve u met den Heiligen Geest en vyer Doope, en uw goede
voornemens door zyn genade bevestige".

Foeke Sjoerds moge minder omstandig de situatie bij de Oude
Vlamingen beschreven hebben dan Rues, wel omstandig is hij
in zijn verontschuldigingen, waarom hij — te goeder trouw —
onjuiste mededelingen over deze Doopsgezinden heeft gedaan.
Andere Doopsgezinde groeperingen hadden hem over hun geloofsaangelegenheden goed geïnformeerd, „maar het genootschap der
Oude Vlamingen schynt wat schaars van Schryvers voorzien te
zyn, althans 'er zyn my geene voorgekomen, die my van eenigen
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dienst konden zyn. Had ik hunne gedrukte Belydenis eerder gehad, ik zou 'er my van bedient hebben".
Wij mogen blij zijn met deze correcties, die Foeke Sjoerds heeft
aangebracht in de tekening van de Oude Vlamingen in de 18e
eeuw. Al te zeer was deze tekening bepaald door de eenzijdige
voorstelling van zaken, ons gegeven door S. F. Rues. Of hij daarbij
ook voldoende aandacht heeft besteed aan de wat „afgescheiden"
Oude Vlamingen?
In ieder geval wordt het beeld van hen, door Foeke Sjoerds
geschetst in zijn tweede druk van Kort Vertoog . . . (1771) en
gebaseerd op een uitvoerig schrijven van een mede-opziener in
een Gemeente der Oude Vlamingen zelf, vrij wat genuanceerder.
Moge deze Doopsgezinde groepering, afgescheiden omstreeks
1630 van de Vlamingen omdat zij een samengaan van de Vlamingen met andere Doopsgezinde groeperingen verwierp, zoals in
1610 in Harlingen was gebeurd, tot de stijle Doopsgezinden gerekend werden (zeker in de 17e eeuw), in de loop van de 18e
eeuw — zo wordt uit de correctie van Foeke Sjoerds wel duidelijk — breken ook onder de Oude Vlamingen andere, minder
strakke opvattingen door.
De oudste opgave van het aantal Oude Vlamingen dateert van
1710 en vermeldt, dat er 2500 gedoopte leden waren; dit aantal
is in 1767 verminderd tot 1280 en in 1800 zijn er nog 800 over;
In 1815 wordt de Sociëteit der Groninger Oude Vlamingen opgeheven. De overgebleven Gemeenten zochten en vonden aansluiting bij andere Doopsgezinde Gemeenten.
Geraadpleegde literatuur

Foeke Sjoerds, Kort vertoog van den Staat en de Geschiedenissen der
Kerke des Nieuwen Testaments, van Christus geboorte tot op den tegenwoordigen tyd, Tweede druk, Leeuwarden, 1771.
N. van der Zijpp, Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland, Arnhem,
1952.
Idem, art. Groningen Old Flemish Mennonites en art. Groninger Doopsgezinde Sociëteit, in The Mennonite Encyclopedia, vol. II, p. 595—597, 1956.
Encyclopedie van Friesland, art. Foeke Sjoerds, Amsterdam-Brussel, 1958.
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BELANGSTELLING VOOR FRIESLAND IN DE FRANSE TUDi
S. J. FOCKEMA ANDREAE

Men kan de historische beschouwing van het hier bedoelde
tijdvak doen aanvangen met een lichtelijk komische gebeurtenis.
Nadat de Staten van Friesland in 1787 een amnestie wegens
het kortelings voorgevallene 2 hadden gepubliceerd, waarin veel
uitzonderingen waren gemaakt en op grond waarvan ook veroordelingen hadden plaats gehad, werd een „biddag" uitgeschreven, waarvan het formulier, als naar gewoonte door een
predikant in opdracht van de Staten was gesteld. Hierin wordt
nu gezegd, dat de ingezetenen van Friesland den Heer op
menigerlei wijze vertoornd hadden, onder andere, zo staat erbij,
door de onrechtvaardige vonnissen die in den laatsten tijd geveld waren. Deze passage was aanvankelijk bij het provinciaal
bestuur onopgemerkt gebleven, maar achteraf vonden de Staten
het nodig bij publicatie 3 te verklaren, dat die onrechtvaardige
vonnissen van den laatsten tijd niet de recente politieke veroordelingen waren!
Enkele jaren later achtten de Staten het nodig zich per bekendmaking te keren tegen het gerucht, alsof de intocht der
Fransen een omwenteling zou meebrengen; de Fransen hadden
immers verklaard alleen oorlog te voeren tegen den Stadhouder
en diens aanhangers, niet tegen het Nederlandse volk 4 . Maar de
jonge Goethe zag het beter, die, de kanonnade van Valmy bijwonende, zeide „von hier geht eine neue Epoche der Weltgeschichte ein". Dezelfde Goethe kan ons ook leren, hoe het
historische interesse opschuift. Op zijn „Italienische Reise" bezoekt hij Assisi, maar vooral om het laat-klassieke Minervatempeltje aan de markt aldaar te zien. Wij vinden andere bezienswaardigheden van Assisi ruim zo historisch.
Men weet, dat de revolutie van 1795 in Friesland mee geleid is door een zoon van een der in 1787 veroordeelde mannen,
door Daam Fockema nl. Nadat deze aan de Staten namens het
comité revolutionair had aangezegd dat het Comité hen op dat
en dat uur zou komen afzetten, hebben de al bijna demissionaire

1
2
8
4

Lezing gehouden voor het Fries Genootschap op 16 nov. 1967.
Van 16 oct. 1787; Nieuwe Ned. Jaarboeken VI, bl. 5 5 9 4 - 5 6 0 2 .
Van 12 nov. 1787; Nwe Ned. Jaarb. VII, bl. 5 7 9 9 - 5 8 0 1 .
28 jan. 1795.
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Staten nog een abolitie wegens de gebeurtenissen van 1787 vastgesteld 3 , die de provisionele representanten daarna alleen maar
konden herhalen.
De provisionele representanten vatten hun werk ernstig op.
Leerlingen van de Franse revolutie, besloten zij dadelijk een
deputatie onder leiding van dokter Manger uit Veenwouden naar
Parijs te zenden om te verklaren, dat het Friese volk zijn vrijheid
had hernomen. Hoe het die heren daar is vergaan weten we
helaas niet.
In deze federalistische periode voelde men veel voor het Frieseigene. Misschien té veel. Zo werd er dadelijk een commissie
benoemd om een herziening van het Friese burgerlijke recht
voor te bereiden; maar de benoemden leverden een stuk in (wellicht gesteld door Mr. van der Haer, den griffier van het Hof),
waarin betoogd werd dat alle tekenen wezen op de toekomstige
eenheid van het recht voor heel Nederland en dat daarom een
herziening van het Friese recht thans ondoelmatig was. Het éne
commissielid dat de benoeming al had aangenomen, Mr. D. H.
Andreae, bedankte toen ook.
Mr. D. II. Andreae, die benoemd was tot advocaat van den
procureur-generaal van het Hof, zag zich als zodanig ontslagen,
„omdat hij het vertrouwen van het weldenkende deel der Friezen
niet had". Dit weldenkende deel werd gevormd door de unitariërs
(een gedachte waaraan men wel even moet wennen) en Mr.
Andreae had hun toorn opgewekt door zijn optreden in onderscheiden gevallen, o.a. inzake de vernieling van de Oranje-graftombe in de Grote kerk te Leeuwarden, terwijl toch de publikatie
der representanten op het wegnemen van wapens e.d. van openbare plaatsen de kunstwerken en de historische gedenktekenen
uitdrukkelijk had uitgezonderd. Wij zijn het dan ook niet eens
met Mr. Heerma van Voss, die van de „vandalen van 1795"
sprak 6 . De representanten van 1795 waren o.i. geen vandalen,
maar rechtschapen lieden, die handelden naar het licht dat hun
gegeven was. Zij stonden tegenover veel propaganda en provocatie van de thans onderliggende partij (goudsbloemen in de voortuinen, Oranje watermerken in papier enz.). Met hun streven, de

5 7 febr. 1795.
« A. L. Heerma van Voss en A. Wassenbergh, Catalogus tentoonstelling Friesehe heraldiek
(1942), inleiding.
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onderscheidende tekenen uit openbare gebouwen, althans de gebouwen tot openbaren dienst bestemd zoals de kerken toen waren,
te doen verwijderen resp. te verwijderen kan men het van Calvinistisch standpunt slechts eens zijn.
Het „souvereintje spelen" was voor hen die zonder regeringstraditie nu representant waren geworden blijkbaar aantrekkelijk.
Het had soms onverwachte gevolgen, zoals het verbod van venten met geïmporteerde textiel en textielgoederen, dat o.i. tot de
vestiging van agentschappen van buitenlandse ondernemers in
Friesland geleid heeft.
Mr. D. H. Andreae voornoemd was een zoon van dr. Gajus
Andreae, die als huisarts in Harlingen collega en allicht bekende
van dr. Simon Stijl7 was, mede geneesheer aldaar. Deze Harlinger
kring van patriotten verdient de aandacht, omdat Ie in Harlingen
de sfeer van de 18e eeuw nog goed kan worden nagegaan, 2e
omdat men Simon Stijl's opvattingen nog kan leren kennen o.a.
in de door hem mede opgestelde Tegenwoordige Staat van Friesland, 3e doordat Stijl's opvattingen te dezen zijn neergelegd in
het federalistische ontwerp van staatsregeling, het z.g. „Dikke
Boek"8. Men weet, dat dit ontwerp, na ondanks verzet door de
representanten te zijn aangenomen door de grondvergaderingen
is verworpen 9 en dat daarop, na een onbloedige revolutie ook
in Friesland, de unitarische periode is gevolgd (febr. 1796).
De verklaring van eenheid en ondeelbaarheid van de Bataafse
Republiek, het z.g. Amalgama, hield uiteraard in dat ook de vertegenwoordigers van Friesland van de Friese souvereiniteit afstand moesten doen. Het siert hen dat zij zich afvroegen of zij
wel bevoegd waren dit te doen, maar hun antwoord luidde bevestigend 10 :
De eenheidsstaat, krachtens de staatsregeling van 1798 in 1799
ingevoerd, wilde, om het provincialisme met wortel en tak uit te
roeien, een geheel nieuwe verdeling invoeren; een nieuwe grenslijn liep (vrij) willekeurig door het in tweeën gedeelde Friesland:
langs de „natuurlijke grens" gevormd door de Boom, vandaar
door het Sneekermeer en het Heegermeer — de Fluessen naar

7 Encyclopedie van Friesland (1958), bl. 610; A. J. H. van Ette, Onze Volksvertegenwoordigers 1796-1810, Jaarb. Centr. Bur. v. Genealogie IV (1950), bl. 107 vlg., daarvan
bl. 110.
s
Dit ontwerp is wel in druk verschenen, maar het schijnt zeldzaam te zijn.
9 Naar P. J. Blok's Gesch. v. h. Ned. Volk dl IV en naar de Alg. Geschiedenis der
Nederlanden IX (1956) verwijzen wij slechts in het algemeen.
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Staveren; ten noord-westen daarvan lag het departement van de
Eems, waartoe nu ook Terschelling (niet Vlieland) behoorde,
voorts de gehele provincie Groningen en van Drenthe de dorpen
Eelde, Peize en Roden-Roderwolde; ten zuidoosten van de Boorn
enz. vond men het departement van den Ouden IJssel, hoofdplaats Zwolle. Maar de werkelijkheid was sterker dan de theorie.
Het bleek al spoedig, dat Frieslands boezem, nu in twee departementen gelegen, centraal beheerd moest worden en dan wel van
Leeuwarden uit; het departementaal bestuur van den Ouden
IJssel zag dit aan en protesteerde slechts als het departementaal
bestuur van de Eems in het gebied vav den Ouden IJssel verder
wilde gaan. Het doet soms denken aan jongens op vers ijs.
Wat men nu ook leerde kennen, dat was de vragenstellerij van
het centrale gezag. „All organization is based on asking questions",
laat John Galsworthy een van zijn figuren zeggen; en de agenten
van het nieuwe Staatsbewind 11 leefden naar dit beginsel. Geen
wonder waar energieke mannen als Goldberg hun documentatie
ten behoeve van hun aktiviteit nog moesten opbouwen. Behalve
voor het economische leven hadden deze vragen merendeels betrekking op onderwijs en armenzorg, twee onderwerpen die vanwege de scheiding van kerk en staat regeling vereisten.
De „dissenters" en de Rooms-Katholieken hadden ook hier een
grote plaats in het nieuwe bestuur: men denke slechts aan Jelle
Sipkes van Teerns, doopsgezind voorganger te IJlst. Zij zouden
niet veel reserve jegens de oude Staatskerk aan den dag leggen.
Bij de verdeling van de kerkgebouwen eisten b.v. de R.K. in
Baarderadeel een kerk; aan hen werd de vrijwel leeg staande
kerk van Schillaard aangeboden, maar dit was hun niet naar de
zin. Bovendien heersten er uiteraard zeer overdreven meningen
over de rijkdom van de oude Staatskerk. Hier in Friesland is alras
verordend, dat van de stichtingsgoederen, „corporagoederen", x / 3
aan de Staat afgedragen moest worden — eerst 1j6 en later nog
1
j5 van het restant, Dat b.v. een doopsgezinde instelling, die

10 Dit ontleenden wij aan het gedrukte Dagverhaal van de Representantenvergadering:
een verhaal dat van de officiële notulen waarschijnlijk wel afwijkt en waaromtrent een
vergelijking wel zin zou hebben. Wonderlijk is het dat dit gedrukte Dagverhaal in de
bibliografieën niet genoemd wordt; de bibliografie van de in Friesland verschenen uitgaven, al lang geleden aangekondigd, blijft een behoefte.
11
Zie de namen van deze agenten en van de hen opvolgende ministers bij: A. J. H.
van Ette, Onze Ministers sinds 1798, Alphen a/d Rijn 1948.
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kapitaal had, hier ook onder moest vallen was niet allen naaide zin.
Het streven om aan de uitgewekenen van 1787 een schadevergoeding te verzekeren en deze dan te laten betalen door hen
die in 1795 in de regering zaten met hun hoofdambtenaren heeft
bij ons weten vooral tot onenigheid, niet tot enig nuttig gevolg
geleid.
Men sukkelde ook hier met het, sterk aan het oude gehechte,
Gerechtshof. Aanvankelijk waren enkele laden ontslagen en door
anderen vervangen, daarna ontsloeg men het hele (restant van
het) Hof en verving de leden o.a. door een procureur, een stadhuisbode, een Lutherse predikant die geacht kon worden enig
Latijn te kennen en één jurist. Kort daarop heeft men het hele
nieuwe Hof weggewerkt; de jurist eruit (Scheltema) is via Kampen
in Amsterdam beland.
Er was ook een merkbare tegenzin tegen het Latijn als taal
niet slechts van de wetenschap, maar van de hogere standen, tot
zover, dat de Latijnse school te Leeuwarden tijdelijk werd afgeschaft en dat de al zieltogende academie van Franeker met een
Nederlandse afdeling werd opgesierd: plan van Tichelaar uit
Makkum, waarbij prof. J. H. van Swinden ijverig meedeed; van
de originaliteit van zijn meningen blijft bij vergelijking met Rousseau niet veel over, maar als vertegenwoordiger van zijn tijd
verdient hij ook nu de aandacht.
Maar veel werd overschaduwd door het gebrek aan middelen.
Men had nog de oude belastingen, die door commissies ad hoc
werden beheerd en waarbij allerlei misbruiken in zwang waren;
om in de ergste behoeften te voorzien schreef men bijzondere
heffingen uit, naar inkomen en vermogen: heffingen die verbijsterend zouden zijn indien men niet mocht aannemen, dat de
werkelijkheid wat gematigder was. De financiële commies
C. Rosema kwam met een nieuw belastingplan, waarin rustig
werd aangenomen dat de eigen aangifte van het vermogen, waarnaar de heffing was vastgesteld, wel de helft te laag zou zijn.
De representanten sidderden van verontwaardiging; Friesland
placht immers al zo lang te betogen dat het naar verhouding te
hoog was aangeslagen en daar kwam nu de stelling van de toch
niet onkundige commies Rosema te pas als een oliekoek in een
predikatie, zoals het spreekwoord zegt. Nu ja, misschien had
iemand zich iets in zijn eigen voordeel en in het nadeel van het
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land vergist, maar zo maar aan te nemen dat het totaal wel de
helft te laag zou zijn, dat was zozeer in strijd met de Friese
trouw, enz, enz, Rosema werd daarom ontheven van zijn financiële werk en belast met het maken van een index op de staatsbesluiten over de periode 1795—1799; tegen het eind ervan vroeg
hij werk meer in overeenstemming met zijn bekwaamheden; daar
de index bepaald goed is moeten 's mans bekwaamheden dus wel
hoog hebben gelegen.
1799 is het jaar van de Engels-Russische invasie, episode van
de coalitie-oorlog die een breder onderzoek ook in Engelse bronnen en literatuur vereist. Friesland heeft er iets van gemerkt:
ook hier is iets van invasie geweest. Van de opstand der voorstanders van het oude regime, die de invallers algemeen verwachtten is ook hier iets te bemerken geweest, vooral in het
Kollumer oproer, het schenden van enkele vrijheidsbomen enz.
Maar wat volkomen is gelukt, dat is de desorganisatie van het
nog maar prille nieuwe bestuur. Deze desorganisatie heeft er o.a.
toe geleid dat men, zo enigszins mogelijk, maar met de oude bestuurskaders van grietenijen enz. bleef werken. Bovendien moet
het aan de insiders duidelijk zijn geweest dat het op een herorganisatie in behoudende zin zou uitlopen, zoals o.a. in Zwitserland ook gebeurd is.
Het kwam nu tot de vrede van Amiens (1801) en tot de verklaring van den uitgeweken Prins, dat zijn partijgenoten in den
lande bestuursfunkties mochten aannemen, „mits in competenten
getale en niet met lieden die aanstotelijk zijn 12 . Friesland kreeg
nu een eigen reglement, waaraan de naam van den heer Du Tour
verbonden is 1 3 .
Het departement van de Eems werd dus weer gesplitst. Zijn
secretaris Mr. M. Salverda ging naar Groningen en in Friesland
werd Mr. D. Fockema griffier.
Ook de Bataafse Republiek van 1801/1802, die in den beginne
zo veelbelovend leek, duurde niet lang. Ook zij werd gekweld
door financiële moeilijkheden en zij was niet bestand tegen de
eisen van Napoleon in het kader van zijn blokkade-politiek tegen
Engeland.

12 Vrij naar H. T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek.
13 Met de Staatsregeling zijn de departementale reglementen gedrukt, Zutphen en Amsterdam, 1802.
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Jan Rutger Schimmelpenninck zou in 1805 de uitredding brengen,
gen. Dit is hem niet gelukt (de cynische Talleyrand schreef hem:
„Il faut regarder tout cela d'un peu haut"), maar wel zijn aan
hem enkele voor het vervolg zeer belangrijke maatregelen op het
gebied van het binnenlands bestuur gelukt 14 . Het nationale belastingstelsel werd nu ingevoerd, met een nieuw kader aan personeel, en hier in Friesland werd de scheiding van bestuur en
rechtspraak doorgevoerd doordat naast de grietenijen-gemeenten
drostambten voor de rechtspraak werden ingesteld, in territoir
ongeveer met de latere vredegerechten resp. kantongerechten
overeenstemmenl. Onder Koning Lodewijk zijn dan de drostambten de Franse souspréfectures en de vroegere drostambten
worden baljuwschappen, ook krijgen zij andere nummers, maar
ze zijn in wezen hetzelfde.
Het maakt zo de indruk alsof het departementale bestuur van
1802 hier minder aktief is geweest dan dat van andere provinciën,
van nieuwe reglementeringen, zoals deze elders wel voorkwamen,
bemerkte men hier niet veel. Wel is o.i. opmerkelijk de nieuwe
Kerkorde voor de Gereformeerde of N.H. kerk, 1804, gedrukt te
Franeker in 1806. Men had nl, het „wanstaltige", oude stemrecht
afgeschaft en het bleef voor politieke lichamen afgeschaft, maar
het herleefde voor waterschaps- en kerkelijke zaken en hierbij
gold dus weer het stemrecht van „de grondeigenaren", „de
floreenplichtigen", zoals het eufemistisch heet, maar in wezen
dat van de eigenaren der vanouds stemhebbende percelen 15 .
Deze toestand werd nu voor de Kerk van kerkelijke zijde vastgelegd en zo bleef het, totdat de grondwetsherziening van 1921
de rechten van bijzondere personen niet slechts ten aanzien van
burgelijke, maar ook ten aanzien van kerkelijke funkties zou
afschaffen.
Onder Schimmelpenninck wordt ook de goedkeuring van het
provinciaal bestuur op de belangrijkste besluiten van de gemeente- en waterschapsbesturen vereist gesteld: ook dit een
sterkere nadering tot het heden.
Onder Koning Lodewijk Napoleon staat aan het hoofd van het

14 Zie ons opstel „5chimmelpennincks Binnenlands Bestuur", in de Verslagen en Mededelingen der Vereniging tot Beoefening van Overijssels Recht en Geschiedenis, 1948.
1 5 Aangegeven op de Atlas van Friesland, uitg. 1718, en vermeld in de kohieren der
stemhebbende percelen, zes fol.delen in de 18e eeuw uitgegeven en, geregeld bijgewerkt,
in vele gemeente-archieven te vinden.
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gewest een Landdrost en er zijn drosten in Leeuwarden, Sneek
en Heerenveen; in deze drie plaatsen komen ook de nieuwe rechtbanken en de nieuwe wetboeken gaan het oude recht vervangen.
De Franse mairieën, die ingevoerd worden, komen ongeveer met
de nog bestaande kadastrale gemeenten overeen. Deze ingrijpende
reorganisatie hield geen halt bij de oude grenzen tussen steden
en landgebieden, want tot de gemeente Staveren waren nu
Warns en Scharl gebracht en tot de gemeente Sloten de dorpen
Tjerkgaast en Wikel.
Een nieuwe klasse van bestuurders ziet men in de maires opkomen; de representant van het oude geslacht is dan veelal vrederechter.
„Voor de bekwame en actieve krachten was het goed dienen
onder het Keizerrijk", zegt Colenbrander 16 . Wij betwisten het niet
en willen gaarne aannemen, dat bekwaamheid en activiteit ook
toen in Friesland te vinden zullen zijn geweest. Maar er was toch
ook veel openlijke of verzwegen ergernis. Of men het b.v. met de
nieuwe Franse politie, de gendarmerie, gemakkelijk heeft gehad?
Leeuwarden en Harlingen waren als plaatsen boven 10.000 inwoners commissaris-van-politie-gemeenten, maar er was ook een
bijzondere commissaris in Dokkum, voor de kustbewaking, lees
tot het tegengaan van de smokkelarij, die juist in de kleinere
havens en wateren gunstige gelegenheden vond.
Onder de Bataafse Republiek en nog onder Schimmelpenninck
was men sterk op collegialiteiten ingericht, maar onder Koning
Lodewijk en tijdens de inlijving werd alles meer eenhoofdig.
Waarmede wij niet willen zeggen, dat de conseillers de préfecture of de adjoints du maire onbetekenende figuren waren; de
Conseil de Préfecture had een belangrijke taak b.v. in de bestuursrechtspraak en de adjunct-maire kon den maire in allerlei zaken
van dienst zijn.
Wat de burgers zelve eigenlijk vonden van het bezettingsregime waaronder zij van 1810 tot eind 1813 te leven hadden is
moeilijk te zeggen. De krant van die tijd, het Journal de la Frise,
streng bewaakt als het was, kan ons niet veel leren 1 7 , het gelijktijdige advertentieblad nog minder. Publicaties deswege uit den
tijd zelf zijn er niet; misschien hier of daar nog particuliere ge1« In „Inlijving en Opstand", Ned. Hist. Bibl. no. VII.
17 Jhr. J. Witsen Eïias en J. Piebinga, Twee eeuwen Leeuwarder Courant
bl. 3 0 - 3 2 .

Wumkes.nl

(1952),

124
schriften. Wel later te boek gestelde herinneringen, maar deze
dient men uiteraard met reserve te beschouwen.
Wij willen tot slot over de documentatie van dit tijdvak nog
iets zeggen, maar eerst dienen wij erop te wijzen, dat Nederland
en ook Friesland bij de bevrijding van 1813 niet maar zonder
meer tot het oude terugkeerden, doch met volle waardering voor
het goede van de vroegere tijd toch ook van de jongste ondervindingen iets hebben meegenomen. Dit betoogde intertijd prof.
Tellegen te Groningen 18 en wij zeggen het hem van harte na.
Een geringe mate van sympathie mag men bij latere bestuurders van deze tussen-tijd wel vermoeden; een aanwijzing hiervoor
is de vrijheid die men ten aanzien van de archieven uit die tijd
heeft genomen. Wel heeft men het hier niet zo bont gemaakt als
in Aurich, waar men de archieven van het departement OostFriesland resp. de Ems Oriental nagenoeg geheel vernietigd
heeft 19 . In Friesland zijn de archieven van het departementale
bestuur tenminste bewaard 2 0 . Maar in de gemeenten hadden de
in 1816 herleefde oude besturen 2 1 kennelijk weinig belangstelling
voor het tussen-tijdvak, met het gevolg, dat van de archieven der
mairieën ten platten lande veelal weinig te vinden is. We durven
hieromtrent met zekerheid spreken, nu de gemeente-archieven tot
op de invoering van het registratuurstelsel mede dank zij de ijver
der werkstudenten vrijwel volledig geordend en beschreven zijn.
Ten aanzien van de waterschappen zal hetzelfde kunnen worden
gezegd, naar mate de concentratie der waterschappen vordert.
Wij hebben gemeend de belangstelling ook van anderen voor
dit tijdvak te mogen vragen, omdat uit die tijd door persoonlijke
overlevering nog iets te achterhalen is, omdat de tijd historisch
zeer belangwekkend is en allerlei aspecten oplevert, omdat men
door combinatie van archief-, museum- en bibliotheek-gegevens
nog tot een redelijkerwijs volledig beeld kan komen en omdat
de handschriften uit die tijd ook voor ongeoefenden gemakkelijk

18 B. D. H. Tellegen, De Wedergeboorte van Nederland, Gron. 1884. Er is ook een
latere uitgave, bewerkt door prof. dr. Colenbrander, maar die is ons onbekend.
19 G. Möhlmann u. J, König, Geschichte und Bestände des niedersäehsischen Staatsarchivs in Aurich, Göttingen 1955, S. 148—150.
20 De inventaris is met die van alle bestuursorganen sinds 1795 vermenigvuldigd en op
het Rijksarchief verkrijgbaar.
21 W. Duinkerken, De Bestuurders in de provincie Friesland, Andijk 1963; C. W. van
der Pot to Tijdschr. v. Rechtsgeschiedenis XII, bl. 241 vlg. en XIII, bl. 261 vlg.
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leesbaar zijn. We hebben het gewaagd dit een „educatief archiefplan" te noemen 2 2 , in de veronderstelling dat men hier wel leerlingen van de V.H.M.O.-scholen en kweekscholen in Friesland
zou kunnen krijgen, die hun werkstukken als scripties bij hun
eindexamen kunnen gebruiken; mettertijd kunnen die werkstukken worden verzameld tot een „regeringsboek" zoals Oost-Friesland het al heeft en zoals wij het o.a. in Aargau in Zwitserland
hebben leren kennen.
Bij de voorbereiding o.a. van dit werk hebben wij aanvankelijk
de fout gemaakt, te menen dat dit snel zou kunnen tot stand
komen. We weten nu wel beter, maar willen niet gaarne vervallen in de tegenovergestelde fout van een te lang uitstel. Er is nu
voor dit doel een commissie ingesteld door de Fryske Akademy,
waarvan Dr. G. Bakker te IJsbrechtum secretaris is; er is een,
uiteraard voor uitbreiding en verbetering vatbare, lijst van vooraanstaande personen uit dit tijdvak gemaakt, waarvan gestencilde
exemplaren bij de Fryske Akademy verkrijgbaar zijn. Op die
wijze is er althans enig begin.
Met den Directeur van het Fries Museum heb ik er wel eens
over gesproken, dat men diende te trachten eens een tentoonstelling 1795—1813 in te richten, waarvoor dan vooral inzending van
portretten en voorwerpen van belang zal zijn. Van mijn voorvader Andreae die helaas het vertrouwen van het weldenkende
deel der Friezen niet had heb ik een portret en ook wel van mijn
voor-verwant Daam Fockema, maar van hem is een beter geschilderd portret in het Museum. Van mijn voorvader dr, Vitringa
Coulon kan ik „den lepel met het varken" tonen, waaruit zijn
ijver voor de wetenschappelijke bestrijding van veeziekten kan
blijken. Want ook dit is een aspekt van die tijd.
Dit zijn maar voorbeelden zoals een willekeurig lid van ons
Genootschap ze kan geven. We hopen dat velen zulke voorbeelden
zullen geven en dat deze tot het bereiken van het doel zullen
bijdragen. Dit is naar onze mening echt Genootschapswerk en
hierbij kan dan blijken, dat het Genootschap niet meer het
„deftich formidden fan de bistudearre hegerein" is, als hoedanig
de betreurde Jan Piebenga het Genootschap van de begintijd
beschreef 23 .
22 Wij schreven hierover in het blad „Friesland" nov.-dec. 1966 en in „Kijeio" 8e jaargang no. 7, sept. 1967.
23
J. Piebenga, Koarte Skiednis fan de Fryske Skriftekennisse, 2e dr., Drachten 1957,
side 76.
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Eindnoot
De Friese bekendmakingen van de jaren 1795—1810 zijn gedrukt in een algemene
reeks; vgl. Prof. Mr. C. W. van der Pot, Bestuurs- en Rechtsinstellingen der Nederlandse
Provinciën (Zwolle 1949), bl. 129, noot 2, Wij hebben een index hierop vervaardigd,
die gepubliceerd is door de Fryske Akademy nr. 298, Monumenta Frisica nr. 7. Voor
de Franse tijd zie men C. J. Fortuyn, Verzameling van wetten . . . . I—III, Amsterdam 1 8 3 9 - 1 8 4 1 .
De inventaris der Friese bestuursarchieven 1795—1813 is inmiddels verschenen. Er
wordt nu gewerkt aan indices op de handelingen van de opeenvolgende besturen, waarvan
de indices 1795-1799 en 1799-1802 inmiddels verschenen zijn en de index 1781—1795
(ter voorbereiding) in vergevorderde staat van bewerking is. Ook deze partiële indices
zullen o.o.v. in de serie Monumenta Frisia door de Fryske Akademy worden uitgegeven.
Er was aanvankelijk aan één index 1781—1813 gedacht; maar door onderscheiden omstandigheden lijkt een stuksgewijze publicatie thans verkieslijk.

Wumkes.nl

127
EEN ACHTERGEBLEVEN PROTOCOL VAN NOTARIS P. N. ALMA
TE FRANEKER (1648)
P. TH. ZWART

In mijn artikel „In Ljouwerter Notaris út de 16e ieu" in „It
Beaken" 27, 1965, blz. 43v., heb ik vermeld, dat het protocol van
de notaris Nicolaus Judoci Cleuting te Leeuwarden, lopende van
18 augustus 1554 tot 5 october 1571, waarschijnlijk het enige was,
dat in Friesland is bewaard gebleven. Ik leidde dit o.a. af uit
mededelingen van S. Koopmans 1 en uit de inleiding behorende
bij „De archieven van notarissen en fungerend notarissen, geresideerd hebbende op het grondgebied der tegenwoordige provincie
Friesland van 1 Mei 1809 tot 16 October 1842"2, waarin de rijksarchivaris, Dr. A. L. Heerma van Voss, schreef: „Notarieele
archieven van vóór de 19e eeuw zijn in Friesland dan ook niet
bewaard gebleven, met uitzondering alleen van een protocol van
den notaris N. J. Cleuting te Leeuwarden van 1554—1571, thans
berustende in het Stadsarchief aldaar".
N.a.v. mijn mededelingen schreef de Heer E. Vellinga, notaris
te Gorredijk, die ca. 25 jaar geleden Heerma van Voss hielp bij
het maken van aantekeningen ten behoeve van het schrijven van
een geschiedenis van het Friese Notariaat, mij, dat hij meende,
dat er aantekeningen bestonden van Heerma van Voss, die misschien zouden kunnen leiden tot het vinden van protocollen van
Philips van Tongeren, notaris te Leeuwarden en Petrus Alma te
Franeker.
Een voorlopig onderzoek naar een protocol van Philips van
Tongeren leverde niets op; wel kwam er een te voorschijn van
de notaris Petrus Alma te Franeker.
Het bevond zich achter in een ander handschrift, n.1. een
Compendium van Kerkelijke wetten van J. Wemerus, 16493.
De titel van het compendium luidt:
„Extract der Synodale Resolutien Frisiae, volgens ordre der
Synoden door de Deputaten Synodi gextraheert ende nu in order
gebracht door D. Johannem Wermerum h.t. Deputatem Synodi,

1 S. Koopmans. Het notariaat in Friesland vóór 1811, Leeuwarden, A. Meyer, 1883,
blz. 72.
" Inventarissen van Rijks- en andere archieven I, 1928, blz. 443.
3 Over de aankoop van dit handschrift door het Rijksarchief, zie: Verslagen omtrent Rijks
Oude Archieven XXI, 1898, blz. 4 4 1 , waarin ook de aanwezigheid van het protocol-Alma
wordt vermeld,
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Dienaer J. Christi tot Marrum ende Nieuwkerck. Anno 1649.
Uytgeschreven door N. P. Alma, Eccl(esiastes) Rau(werd) et
Irns(um). Anno 1679 nae de copia van den Eerw(aerden) D. Petrus
Vogelsang, althans Dienaer J. Christi in de Gemeente tot Sneek."
Achter in de band van dit compendium nu — maar dan na dit
over de bovenzijde te hebben omgewenteld — vinden we het
protocol-P. N. Alma, met het volgende opschrift.
„Als iek op den 29 jannuarij anno 1648 Notarius Publicus was
geeligeert, volgens Bulle mij van Haere Hooge Mogendheden
gepasseert. Eed tot dien Fine in den Handt van den Here Itsma
gepraesteert ende registratie naer behoren geschiet, hebbe ick
desen aengeleijt tot mijn Protecol, omme daerinne te stellen, alle
aengevingen van Testamenten, contracten, instrumenten, obligatien ende diergelijcke acten bij mij mogende gemaect worden,
opdat den principalen verloren wesende, die mogen strecken soo
na rechte.
Actum Franeker. Den 31 en Jannuarij anno 1648.
In Kennisse van mijn Handt.
P. (N.) Alma 4 .
N. P.
1648"
De eerste en m.i. juiste indruk is, dat het genoemde achterste
deel van de inhoud van de band het voorste is geweest, waarin
de notaris P. N. Alma op 31 januari 1648 begonnen is zijn protocol
te schrijven en dat in 1679 de predikant N. P. Alma te Rauwerd
daarin het genoemde compendium heeft gecopieerd.
Het protocol omvat slechts 18 bladzijden en het compendium
plm. 570; zo is het te verklaren, dat het laatste de inhoud van
de band heeft bepaald en dat op de rug van de band de titel
van het compendium is opgenomen en daarmee het protocol aan
de aandacht is onttrokken.
Zoals hierna zal blijken is het aannemelijk dat de predikant
N. P. Alma een zoon is van de notaris P. N. Alma.
De eerste akte van het protocol is van 3 februari 1648, de
laatste (70e) van 16 november van dat jaar. Het is dus maar kort
en daar de notaris, zoals hierna zal blijken, in elk geval op 13 mei
1653 nog leeft en in dat jaar nog als notaris fungeert, doet zich

4 Oppervlakkig lijkt de tussenletter op een E. Het zal echter een gestileerde N moeten
zijn, zoals hierna zal blijken of een gefigureerde verbinding tussen de P. en de A. van
Alma.
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de vraag voor, waarom hij reeds na ruim 9 maanden met dit
protocol ophoudt. Heeft hij het vervolgd in een ander boek?
Niets wijst daarop; de laatste akte van het protocol staat niet aan
het einde van een bladzijde en is even keurig geschreven als de
eerste. Moeten we dus aannemen dat de notaris gelijk meerderen
van zijn ambtgenoten (zie Koopmans 65 v.) het opmaken van een
protocol verder heeft nagelaten? Ook dat lijkt mij niet aannemelijk, zo kort na zo'n moedig begin.
Over de redenen welke de notarissen in de 16e eeuw en daarna
kunnen hebben gehad, om niet alle akten of misschien geen
enkele te protocolleren vinden we een en ander vermeld bij
Koopmans. Dat het hoe langer hoe meer gewoonte werd akten
alleen te protocolleren, als het door partijen uitdrukkelijk werd
verzocht, blijkt uit een verklaring van burgemeesteren der stad
Leeuwarden, opgenomen in het in het archief dier stad aanwezige
certificaatboek 1621—1646, pag. 107/108, waar wij lezen:
„Den 19en may 1623. Ten versoecke van Machtelt hoedmaker wed. van
w. Joannes Fonck wonende binnen Leiden compareerde Govert van Tongeren
notaris oldt 33 jaren broeders zone van wijlen Philips van Tongeren notaris
postulant binnen deser stede, verclarende ten versoecke van de requirant
gesocht te hebben in't protocol van d'zelve w. Philips van Tongeren nae
zeeckere twee obligatie ofte publique instrumenten die beyde gepasseert
souden wesen bij Ernestus Scheiffart van Merodae respective den 7en Aprilus
1609 ende 18en Januarij 1610 olden stijl ten proffite van d' ritmeester Herri
Elder, maer daer van in't protocol voors. niet gevonden te hebben 't welcke
hij getuige verclaerde te vermoeden geschiet t'zijn vermits sulcx van parthien
niet versocht was, alsoo zijn w. oom sodanige brieven (gelijck hyer noch bij
hem ende andere notarien gebruyckelijk is) niet protocolleerde, ten ware dat
sulcx van partien expres worde versocht. Ende verclaren wij burgemeesteren
dat d'voors. w. Philips van Tongeren binnen deser stede in levene is
wonachtich geweest ende het notariaets ampt lange jaren heeft geexerceert,
oock van goeden reputatie ende gelove, wiens hant ende geschriften gestadich
in rechte gelooff meriteert hebben."

Hieruit blijkt duidelijk, dat begin 17e eeuw de notarissen alleen
die akten protocolleerden, waarvan dit uitdrukkelijk door partijen
werd verzocht. Practisch zullen zij zelf daarbij een leidende rol
hebben gehad en het lijkt er op, dat zij zich hebben willen dekken
voor de mogelijkheid, dat partijen hun een protocollatie zouden
verwijten. Ook konden ze op deze wijze hun protocol desgewenst
tot een minimum beperken.
Het protocol is veel beknopter dan dat van Cleuting. Schreef
deze — althans in de eerste jaren — de akten in extenso in, Alma
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beperkt zich tot het vermelden van de namen van partijen, de
korte inhoud der overeenkomst en de datum van de akte of van
het opmaken daarvan.
Als voorbeeld de eerst ingeschreven akte:
„Jan Dircx coopman ende Geert Duckedochter, Echteluyden tot Mennaem
debent aen de oude burgemeester Joannis Pytters ende Geeltie Eelckedochter,
Echteluyden binnen Franker 150 £- van gehaelde waeren, te betaelen tot
vermaninge van de creditoren met de intressen na twee ten hondert soo lange
bij haer mengen, anders behoorlijcke intrest, speciaellijcken ten onderpant,
alles wat in de winckel off elders, soo van coopmanschappen als anders
bevonden mag worden.
Aengegewen den 3en february anno 1648."

Dat is iets uitvoeriger dan het thans nog bij het notariaat voorkomende „kladrepertoire", dat een register is voor kantoorgebruik,
met meer gegevens dan het officiële register overeenkomstig de
Registratiewet 1917 (art. 22).
Is het aantal akten betrekkelijk klein, ook met het verschil in
soorten is dit het geval. Van de 70 akten zijn er 61 schuldbekentenissen, 2 testamenten, 1 huurcontract, 1 dading, 3 koopakten, 1 kwijting en een bewijs van ontvangst schenking.
Bij de schuldbekentenissen kan nog worden onderscheiden in
die wegens geleend geld (47) en die wegens verschuldigde koopsommen (14), welke laatste weer kunnen worden onderscheiden
in die wegens „halff gesleten schuytte(n)" 4, „nieuwe turffschuytte(n)" 3, „drie boorde praem" 1, paard 1, hout 1, garen 1
en gehaalde winkelwaren 3.
De meeste schulden wegens geleend geld doen rente, een tiental
echter niet. De rente bedraagt respectievelijk 2 % (2), 3 % (29),
4 % (3), 5 % (10), $y2 % (6), 6 % (23) en 7 % (2). De meest
gebruikelijke rente is dus van 5 tot 6 %. Van twee akten wordt
vermeld, dat deze een „behoorlijke" rente zullen doen en van
één: „koopmansrente".
De schulden uit koop doen, behalve in één geval, geen rente;
deze zal in de koopsom zijn begrepen. Onder deze schulden uit
koop zijn er acht wegens geleverde vaartuigen, wat er op wijst,
dat in Franeker in 1648 schepen werden gebouwd. Uitdrukkelijk
als scheepstimmerlieden zijn vermeld Pytter Symons en Symon
Pytters, „meester schuytmakers" te Franeker, die 24 goud gulden
te vorderen hebben van Syurd Edes te Sexbierum, wegens een
geleverde „drie boorde praem". Verder leveren deze scheepsbouwers „een nieuwe turffschuytte" aan Hotse Sydses te Sneek,
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die op grond hiervan schuldig is 417 ggl. en 2 zilveren ducatons
en aan Ryurd Heres te Franeker een zelfde nieuw turfschip,
schuld: 255 ggl.
Pybe Sybouts op het Fliet te Franeker moet van Hylcke
Scheltes te Oosterlittens 271 ggl. e n l ^ stuiver ontvangen wegens
een tweedehands schip en verder van Jacob Jurcx te Sondel
143 ggl., eveneens voor een tweedehands turfschip.
Beern Jurriens op het Fliet te Franeker schijnt ook scheepstimmerman te zijn; hij koopt een „halfsleten" schip van Pybe
Pybes voor 118 ggl. en heeft te vorderen van Pouwels Folckerts
op het Fliet te Franeker 375 ggl. wegens een nieuw schip, dat
hij wel zelf zal hebben gemaakt.
Tenslotte heeft Lieuwe Hettes te Franeker 222 ggl. 7 strs. en
een ducaton te vorderen van Syurd Wybrandus Sinnema te Tjerkwerd voor een „halfsleten" turfschip.
Vermoedelijk zijn een deel der vermelde geldleningen voor
gedeeltelijke koop- of bouwsommen; een deel van deze zal zijn
betaald bij de levering.
Waarom komen, in verhouding tot het aantal akten van schuldbekentenis, zo weinig andere akten in het protocol voor? De
verhouding van de aantallen soorten van akten zal wel anders
zijn dan thans (volgens mij door een oud-collega verstrekte inlichtingen bedroeg het aantal schuldbekentenissen bij hem gemiddeld plm. 20 % van het totaal aantal akten), maar ook in het
protocol Cleuting bedroeg het aantal schuldbekentenissen maar
ruim 1 / 6 van het totaal aantal akten. Het ligt dus voor de hand,
dat behalve de geprotocolleerde er meer akten zijn opgemaakt
door de notaris in het zelfde tijdvak. Kan het zijn dat deze akten
niet zijn geprotocolleerd, omdat bij het opmaken der akten tussen
partijen werd afgerekend? De voormelde schuldbekentenissen
houden alle verbintenissen in, die nog in de toekomst moeten
werken en daarom kon het van belang zijn, dat de akten werden
geprotocolleerd, met het oog op eventueel wegraken der originele
akte (zie de aanhef van het protocol hiervóór).
Het zelfde geldt enigszins voor de negen andere geprotocolleerde akten. Vermoedelijk is daarom de inhoud daarvan iets uitvoeriger in het protocol opgenomen.
Zo b.v. de testamenten. Ik neem het geprotocolleerde hier
geheel over.
a.

„Sytscke, Floris Barents weduwe, binnen Franeker, maect haer Testa-
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ment. Institueert tot Erffgenaemen van alle haer nae te latene goederen
den Armen der gereformeerde Gemente(!) binnen voorschreven stede, des
dat alle legaten off donatien soo bij monde als andersints te doen, effect
sullen sorteren, als oft sij alle specifice in de testamente waren geinsereert.
Sonder novatie off praejudicie van het selvige.
Actum ende bevesticht ten huyse van Hajo Walckens, Ecclesiastes, den
18 en february anno 1648."
b. „Freerck Louwerens kuyper ende Trijntie Doytsedochter, Echteluyden
binnen Franeker, maken haer testament. Voor eerst dat alle haer goederen
sullen gemeen wesen, dat den langstlewende die als eygen zal gebruijcken
ende possederen, verhandelen ende verwandelen na sijn gelieven sonder
inventaris te passeren off cautie voor de conservatie te praesteren. Legateren
aen Jelmer Jans, schippersknecht, Freecke swager, hondert carolus gulden.
Institueren tot Erffgenamen, hij Freeck aen sijn sijde Bartle Lourens tot
Franeker, sijn broeder, off des selffs kinderen bij versterwen voor een
3e part, de twee kinderen van Wijlen Luytien Louwerens tot Tzum, Emcke
ende Rinse genaemt, voor een 2e/3e part ende Reynu Louwerens, mede tot
Tzum off haer kinderen in haer plaetse voor een darde 3e part.
Sij Trijntie aen haer sijde: Anne Doijtsedochter, huysvrouwe van Jan
Pytters, Lichtervoerder te Franeker off haer kinderen voor de ene helfte
ende de kinderen van Johannes Doijtses in plaetse van de selve Feycke,
Tacob ende Attie ende bij versterwen van de ene, de andere off ander alleen
off samen.
Actum den 14en Julij 1648, per abuijs alhier, nae vorige drie geprotocolleert ende registreert."
Van de drie koopakten betreft de eerste het halve veer cum
annexis van Franeker op Bolsward. Het wordt verkocht door
Ducke Montes, Bolswarder schipper en zijn vrouw Geertie Jans,
beiden te Franeker, aan Impte Jelles, „gewesene Harlinger
schipper" en Attie Gerrolts, echtgenoten, aldaar.
Het verkochte wordt omschreven als: „het halve veer cum
annexis van hier op Bolswert, daerbij 12 sacken goed' ende
quad', den halve sleed' ende wat daerbij is". Een schip wordt
niet genoemd. De andere helft van een en ander behoort aan
Jacob Augustinus. De koopsom bedraagt 1700 pond en een
rosenobel voor de verkopers en voor de twee kinderen van verkopers ieder een ducaton.
De betaling van 400 pond, de rosenobel en de twee ducatons
vindt dadelijk bij de aanvaarding plaats en het restant in jaarlijkse
termijnen van 100 pond op 1 mei.
„Hiervan twee gelijcke contracten te maken. Aangegeven den
5 en february anno 1648."
De twee andere koopakten slaan op onroerend goed.
Het eerste betreft „Sekere Endhuysinge ende Hieminge cum
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annexis met bomen ende plantagie", staande en gelegen te Peins,
die door de erven van Symen Hessels worden verkocht aan de
„Gemeente van Peyns ten profytte van de Kerck".
De koopsom is 192 goud gulden.
Deze akte is opgemaakt 2 mei 1648; de dag van ondertekening
is oningevuld gelaten.
De derde koopakte slaat op „Sekere dwarshuys met allen t'gene
daer om ende aen aert-spijker-ende naegelvast is, staende op den
Schilbanck aen de Nood(!) sijde vant Diept te Franeker".
Het wordt verkocht door burgemeester Anthonis Andries Krol
en diens vrouw Grietie Jacobs aan Idts Hessels, smid en diens
vrouw Trijntie Heyns, allen wonende te Franeker. Het is belast
met 10J/2 goudgulden eeuwige jaarlijkse grondpacht, alle jaren op
mei te betalen aan de ontvanger der geestelijke goederen. De
koopsom is 80 goudgulden, te betalen in vier jaarlijkse termijnen,
voor de eerste maal 1 mei 1649, bij de aanvaarding. De akte is
opgemaakt 6 november 1648.
Er wordt slechts één huurcontract geprotocolleerd, maar dit
dan ook vrij volledig en m.i. voldoende interessant om in zijn
geheel over te nemen.

„Regnerus Bruynsma mede Gedeputeerde der Staten van Vrieslant ende
Trijntie Anthoni Wrythoff, echteluyden tot Bolswert, hebben verhuijrt aen
Gerryt Pytters tot Franeker ende Cornelis Pytters tot Sneecq sekere huysinge
ende schuijre mitsgaders 3 l K pondematen lants, item een tichelwerck,
sampt kalckoven ende Lesckhuys, staende ende gelegen bij Franeker rax
eynde. Exempt 10 pondematen lants tot Winsum, alles soo groot ende cleyn
als den verhuijrders deselve competeert, belast, de 10' pondematen met 2J/2
ende de verdere landen met tYi florijn een 1 stuver te schattinge, 2 florijn
1 stuver tot Weisrijp ende de reste tot Franeker in den aanbreng, het cley
van de verhuijrders daerbij te doen, het rood cley út den wal van 10 pondematen onder haer plaets behorende ende de andere út den 10 pondematen
tot Winsum, voor 4 jaeren Petri ende may 1648 jaerlijcx int geheel voor
535 £ ende twee rosenobels eenst voor de verhuijrders dochters, vrij geit
in alles, soo van floreen, oven, schorstiengelt als anders 't Tichelwerck
behoorlijck te repareren boven een pont groot tot laste van de verhuijrders
ende daeronder tot pericule van huijrders de huysingen sullen de huyrders,
behoorlijcke in raeck ende daeck onderhouden ende beneffens het Tichelwerck cum annexis hoeden ende noeden van haer eygen licht, keers ende
vuijr, de landen bequamelicken haeffenen ende onderhouden, het vergraven
behoorlicken slechten ende met soden bedecken, haer donge van de beesten
comende eerst over het vergraven ende geslechte, soo veel nodich ende den
reste over de andere landen.
Actum ende vertekent den 22 fabruary anno 1648."
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Syrck Tyaerds te Weisrijp en Tyaerd Syrcx, aldaar, (blijkbaar
vader en zoon) sluiten een dading aangaande „haere onderlinge
differenten". Zij sluiten een accoord,
„dat Tyaerd als eygen competeert alle mobilen ende huysraden, koe, kalff,
paerden waegens ende alle andere huysmanne gereetsehappen soo buyten
als binnen voor 850 goud gulden op may 1648 te betaelen off wat hij niet
opbrenget 5 ten hondert int jaer te hoeden. Sal Syrck boven het bed met
toebehoren hem competerende voor alderheyligen aenstaende den halve
mobilen ende huysraden tot hem mogen nemen voor 150 goud gulden.
Tyaerd sal dit lopende jaer 1648 sijn bewoonde Saté ende landen
gebruycken, den huijr aen de Kercke betaelen, den floreen ende andere
lasten hoeden.
Syrck Tyaerds sal dit jaer vrije taeffel, dranck ende woninge genieten,
geen intressen van Tyaerds moeders goederen tot 1000 goudgulden, soo
voor desen als van dit jaer voldoen.
Actum ende vertekent den 2en Marty anno 1648."

De twee nog resterende akten zijn verklaringen van ontvangst,
vermeld als volgt:
1. „Claes Sickes tot Oosterbierum bekent dat Griet Jansdochter aen hem
heeft geconfereert so aen geit als gewardeerde huijsraden 380 &.
Actum den 6en july anno 1648."
2. „Meycke Paulus, huijsvrouwe van Claes Pytters, smalschipper, gesterct
met deselve, Joannis Paulus tot Amsterdam ende Clara Paulus, huijsvrouwe
van Jan Reyns veerschipper te Franeker geadsisteert met voornoemden haer
man hebben in Dotem ontfangen van Aeltie Idses weduwe van Wijlen
Paulus Joannis te Franeker, haer moeder, daeraff quitantie.
Actum den 22en julij anno 1648" enz.

Een bedrag wordt echter niet genoemd, wat juist wel van belang
zou zijn geweest, nu dezelfde kinderen van wijlen Paulus Joannis
en Aeltie Jans, blijkens de volgende akte geld hebben geleend
van hun moeder en schoonmoeder en wel:
Claes Pytters en Maycke Paulus 1000 pond, Johannes Paulus te
Amsterdam 300 pond en Jan Reyns en Clara Paulus 300 pond,
welke bedragen op mei 1649 moeten worden terugbetaald.
Beide akten hebben als datum 22 juli 1648. In de eerste inschrijving is blijkbaar het bedrag vergeten.
Thans nog iets over de woonplaatsen der partijen bij de akten.
Zoals voor de hand ligt, zijn de meeste comparanten afkomstig
uit Franeker en naaste omgeving: Franeker 67, Peins 10, Sexbierum 9, Tjummarum 9, Tjum 10, Ried 4, Cubaard 5, Hitzum 6,
Arum 7, Menaldum 7, terwijl meerdere in de omgeving van
Franeker gelegen dorpen vertegenwoordigd zijn met 1 of 2 namen.
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Ook Harlingen, Bolsward en Sneek leveren comparanten op. Het
verst afwonend zijn partijen uit Enkhuizen en Amsterdam.
Enkele personen treden meer dan eens op meest als schuldeiser, zo de koopman Aucke Clasen te Franeker, Joannis Pytters,
oud-burgemeester aldaar, die blijkbaar een winkel drijft en de
eerder genoemde scheepstimmerlieden.
Petrus Alma moet geboren zijn te Harlingen; dit blijkt uit zijn
inschrijving in het burgerboek van Franeker. Hij wordt burger
van Franeker op 30 november 1642 en is dan procureur postulant 5 .
In 1643 wordt hij ingeschreven als lidmaat der Hervormde Kerk
te Franeker 6 .
In 1648, op 29 januari, wordt hij na overlegging van een akte
waaruit blijkt
„dat hij opt rapport van de heren commissarien, soo wijt het Collegie der
heren Gedeputeerden, als Raden provinciael daertoe speciaelijck bij de
Doorluchtige Megende Heren staten deses Lands geauthoriseert bij de
deselve tot Notaris Gecommitteert ende gecreert is",

beëdigd 7 .
Op 18 januari 1649 trouwt hij als Peterus Nycolaeï in Leeuwarden met Geertje Geerts Semplonius 8 ; deze laatste wordt op
29 april 1649 in de Herv. Kerk te Franeker aangenomen als
lidmate 9 .
Op 16 januari 1650 laat Petrus Alma een kind dopen, dat de
naam Claes krijgt en op 16 november 1651 een tweede kind, dat
Geert wordt genoemd 1 0 .
Claes of Nicolaes zal de zelfde zijn als degene die op 4 april
1676 als candidaat, predikant wordt te Rauwerd en Irnsum 1 1 en
die achter in het protocol Alma het compendium schrijft: hij
noemt zich N. P. Alma, vertrekt later naar Oosterlittens en overlijdt als predikant te Bolsward op 26 mei 1727 12 .
Petrus Alma is tegelijk „eerste clerq" ten gemeentehuize en
schrijft als zodanig inventarissen van boedels als assistent van de
door het gerecht der stad Franeker geordonneerde commissaris
5

Burgerboek Franeker, tijdelijk R.A. Leeuwarden.
o Lidmatenboek Hervormden Franeker. R.A. Leeuwarden. Lijst van aanwinsten 1948,
blz. 88.
7 Matricula Notariorum. R.A. Leeuwarden. Archief Hof. M.M.M, en aanhef protocol.
8 Trouwboek Hervormden Leeuwarden. G.A. Leeuwarden, D.T.B. 57, fol. 20 v.
9 Lidmatenboek Franeker alsboven.
io Doopboeken Hervormden Franeker. R.A. Leeuwarden, 4 / 1 .
n Naamlijst der Predikanten, naar het handschrift van T. Romeirj, blz. 345.
12 Grafsteen Herv. Kerk, Bolsward, volgens mededeling H. A. J. Alma, oud-notaris,
Arnhem.
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(voor wie de akte wordt verleden). Dit bleek mij bij inzage van
verschillende boedelinventarissen, waarbij de gelijkheid van handschrift van de schrijver met dat van het protocol mij opviel 13 .
Als bijlage van een der inventarissen vond ik een request opgesteld en geschreven door P. Alma N. P. 1653 en een akte van
verzegeling d.d. 15.4.1653, eveneens door Alma als notaris opgemaakt. In deze akte lag een inventaris van 2.5.1653, geschreven
door Alma.
Op 9 maart 1653 krijgt hij — met zijn vrouw Gertie Geerts
Semplonius — consent voor aankoop van een „huysinge, hovinge
ende schuijre cum annexis" staande aan de stadsplaats te Franeker.
(Proclamatieboek Franeker. R.A. K.K. 4. (1648-1661).
Omtrent de geboortedatum van Petrus Alma en plaats en
datum van zijn overlijden, heb ik na een vrij uitvoerig onderzoek
niets kunnen vinden. Na gemelde inventaris van 2.5.1653, trof
ik geen enkel stuk aan van Petrus Alma. Dit is wel merkwaardig,
daar de hiervoor genoemde aankoop van een huis wijst op een
definitieve vestiging in Franeker kort daarvoor.
Samenvattende moet ik constateren, dat het protocol Alma maar
kort is, beknopt geredigeerd en eenzijdig samengesteld, wat de
soorten van akten betreft en dat het op onverklaarbare wijze
abrupt eindigt. Maar het is toch een tweede notarieel protocol,
dat in Friesland behouden is gebleven en daarom m i . van voldoende belang om te worden gepubliceerd 14 .

13. Boedelinventarissen Franeker. R.A. Leeuwarden, B.B. 11 (1650—1653). Data der akten,
waarin Alma als schrijver optreedt: 19.3.1653, 24.3.1653, 25.3.1653, 30.3.1653,
25.4.1653, 2.5.1653 en 13.5.1653. (In de laatste is de naam van Alma als schrijver
niet vermeld, maar het handschrift is wel het zijne.) Na de laatste datum vond ik tot
1670 geen inventarissen, waarbij Alma als schrijver optrad of als notaris betrokken was.
1* Het aantal persoonsnamen, dat in het protocol voorkomt, is niet groot en loopt over
een klein tijdvak. Ik heb een alfabetische lijst van namen opgemaakt en deze uitgewerkt
tot een ,,List fan nammen út it protocol fan de notaris Petras Alma to Frjentsjer (1648)",
in de geest als de „Nammen fan keapers en forkeapers út de rintmastersrekkens" fan
R. S. Roarda. Mogelijk kan deze nog eens worden gepubliceerd t.b.v. genealogen.
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BRIEFWISSELING J. H. HALBERTSMA — L. C. LUZAC (1343—47)
J. J. KALMA

Oude brieven kunnen soms verbazend vervelend zijn, want onze
voorouders waren vaak erg wijdlopig. Als men niet beter wist zou
men zeggen, dat ze ook erg rustig waren. Er is vormelijkheid in
die vergeelde papieren en, doordat de schrijvers ook toen dikwijls
opgingen in de dingen van de dag, is er veel, dat voor ons geen
belang heeft. Daarbij komt, dat alles dikwijls fragmentarisch is.
De lezer staat soms ook voor raadseltjes, waarvan de moeizame
oplossing geen enkele zin heeft.
Toch kan, als het lukt uit verschillende archieven de gewisselde
brieven te kombineren, zo'n oude korrespondentie ons in eens
ook gaan interesseren. Wij zien het beeld van een paar briefschrijvers zich aftekenen en leren karakters kennen. Dit nu is het
geval met de 11 brieven, die tussen 1843 en 1847 gewisseld zijn
tussen de Fries J. H. Halbertsma (1789—1869) en de Hollander
L. C. Luzac (1786—1861). Het is waar, mr. Luzac blijft veel vormelijker dan Halbertsma, maar het lukt hem moeiteloos de Deventer
dominee los te krijgen en die geeft zich dan volledig. Voor de
Halbertsmabiografie kunnen de zes te Leiden bewaarde brieven
moeilijk gemist worden.
Wij mogen het leven van Halbertsma voldoende bekend achten.
Hij voelde zich ondanks zijn drukke briefwisseling — wij schatten
het aantal bewaard gebleven brieven aan hem op ca. 1000, waarvan alleen reeds op de Prov. Bibliotheek te Leeuwarden ruim
750 zijn — eenzaam te Deventer. Zijn brieven zijn ook een middel
om die eenzaamheid te doorbreken. Zij zijn ook vaak pogingen
om uit Deventer te geraken. Tussen 1825 en '45 is er in elk geval
vier keer sprake geweest van een professorsbenoeming, die echter
niet afkwam.
De brieven, die wij èn met het oog op de ruimte, maar vooral
ook, omdat niet alles de moeite van het drukken waard is, niet
alle volledig geven, doen ons Halbertsma kennen als een man, die
zich zijn uitzonderlijkheid bewust is en zich graag optrekt aan
illustere voorbeelden. Het valt op, dat mr. Luzac deze hebbelijkheid klaarblijkelijk positief waardeert. Zo leveren deze brieven
ook een bewijs, dat er in die tijd, vlak voor 1848, meer verlangen
naar wat anders was dan we vaak aannemen.
Om een en ander goed te verstaan vermelden wij, dat L. C.
Luzac (*1786), een kleinzoon was van de beroemde Franeker
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hoogleraar Lodewijk Casper Vaickenaer (1715—1785), wiens voornamen hij ook droeg. Luzac studeerde in zijn geboortestad Leiden
in de rechten en ging toen als secretaris van zijn radikale oom,
J. Vaickenaer, naar Parijs. Vandaar teruggekomen vestigde hij
zich in 1811 als advocaat te Den Haag en dan te Leiden. Daar
werd hij in 1818 secretaris van de curatoren der universiteit
(-1819). In 1828 werd hij rechter te Leiden en ook lid van de
2de Kamer, waar hij als vooruitstrevend bekend raakte en o.a.
pleitte voor aanvaarding van de scheiding met België. Als tegenstander van Willem I kwam hij ook in 1840 naar voren en deed
met anderen een voorstel tot grondwetsherziening. Willem II
benoemde hem tot lid van de Raad van State, maar Luzac wilde
liever enkel Kamerlid zijn. In 1841 werd hij curator te Leiden
en bleef dit tot zijn dood. Met Thorbecke en 7 anderen deed hij
in 1845 een voorstel tot grondwetswijziging. In 1848 behoorde hij
met Thorbecke tot de kommissie van vijf, die een grondwetsherziening voorbereidde. Eind maart van dit jaar kwam hij in een
ministerie. Zijn zwakke gezondheid maakte echter dat zijn politieke rol spoedig uitgespeeld was en hij zich aan de letterkundige
studiën kon geven. Hij overleed in 18611.
De briefwisseling2, waaruit wij hier een deel publiceren, is niet
door Luzac begonnen, ook al is de eerste brief van hem. Deze
brief is een antwoord op een brief van Halbertsma, die verzonden
werd met diens boekje over het Buddhisme a . Luzac, die het als
curator en Kamerlid druk had, verklaart in de eerste brief, dat
hij steeds belangstelde in Halbertsma's werken en de „vruchten
uwer onvermoeide studie". Hij prijst de onbeschroomdheid van de
dominee. Luzac meent, dat Halbertsma de palen der wetenschap
meer en meer vooruitzet (br. 28 april 1843). Dan raakt Halbertsma
los en schrijft 12 juni 1843:
Den Wel Edelen Gestrengen Heere
Mr L. C. Luzac.
Wel Edele Zeer Gestrenge Heere,
„Magnis placuisse viris non ultima laus
est"4. Met deze woorden legde ik UWEGestr.s brief triumferende in een'
zekeren lias, waar UWEGestr. wel vreemd maar toch geleerd en wijd vermaard gezelschap vindt. Maar nu zal UWEGestr. al niet ligt raden, waar ik
die taalkennis en dien historischen blik, die de eer hebben UWEGestr. te
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bevallen gehaald heb? Ik mag zeggen: alleen van Ludovicus Casparus, waarvan UWEGestr. met zo veel lof den naam draagt, en het is alleen om
UWEGestr, zulks te melden, dat ik dezen schrijf. Mijn grootvader3 studeerde onder Hemsterhuis6, wiens meeste collegien hij mij aanbragt; mijn
schoonvader7 studeerde onder Valckenaer8, wiens collegien mij langs dezen
weg gewierden; mijn Rector Slothouwer9 was een leerling van Valckenaer.
Toen ik hier te Deventer kwam (vond ik)10 al weder een dweper met
Valckenaer, namelijk van Eek11, die ook onder hem gestudeerd had, en mij
dikwerf van hem sprak. Er was iets reusachtigs in den geest van Valckenaer,
het welk de verbeelding dezer menschen magtig had aangegrepen. De
koenheid van genie verenigd met die colossale massa van geleerdheid geleek
volkomen aan een veldheer van de eerste grootte, die over een uitgelezen
en onmetelijk leger bevelende, alles wat hem wederstond verpletterde, en
alles wat hem omringde in bewondering opgetogen hield. Er is iets
hegeitferends in de natuur van 't genie12, en het is dit begeisterende en
epidemische, veel meer dan de betere methodus docendi1^, die oorzaak is,
dat ieder groot man een school maakt; iets dat gewone menschen met de
grootste bekwaamheden en den onvermoeidsten ijver niet gelukken wil.
Wel nu, al die menschen, welke ik UWEGestr. noemde, waren gefascineerd
door Valckenaer; zij spraken mij zo dikwerf van hem, dat ik nog den
Laconischen toon, op welken hij zijne Saîes Attici1* [en zomtijds nog al
tamelijk mordaces15] aanbragt, zou weten na te bootsen; ja, de pantomische18 gebaarden, met welke hij zijne redevoeringen vergezelde, en die voor
of na hem niemand ooit met gratie heeft aangebragt, weten na te apen.
Kortom, hunne bewondering, mijne jeugdige harsens ingedrukt, wierd door
den afstand van tijd eene zekere idolatrie. Ik las, ik herlas, ik verslond zijne
Grieksche collegien. Zijne derivatie, maar nog meer zijne methode van
deriveren, zijn vaste regel om in het behandelen der talen van den aller oudsten auteur te beginnen; dit alles ging bij mij vroeg in suc(c)um et
sanguinem17 over, en ik mag zeggen, dat alles wat ik gepraesteerd heb en
nog hoop te praesteren, niet anders dan de toepassing zijner beginselen op
de Germaansche taaistudie was18. Terwijl anderen al een groten stap menen
te wagen, wanneer zij van dezen tijd op Melis Stoke springen, begon ik
à la Valckenaer reeds op mijn 17 jaar met het alleroudste monument der
Germaansche letterkunde [Vde eeuw] de Gothische vertaling van Ulfilas;
van dezen ging ik naar de Theotisehe overblijfselen uit de 7de en 8ste eeuw;
ik sprong vervolgens op de Angelsaxische monumenten van Alfred en anderen
uit de 9de eeuw; op de Scandinavische der 11de; de Friesche der 12de; en
zo daalde ik eindelijk neder op Melis Stoke en Helu19 cum sociis. Ik had nu
gezien, hoe alle deze talen slechts dialecten waren van ene en dezelfde taal;
want ik had gezien, hoe zij zich door onbemerkbare vervormingen langs
verschillende wegen in de loop der eeuwen, als stralen uit één middenpunt
divergerende, tot die grote verschillen ontwikkeld hadden, waardoor zij zich
tegenwoordig onderscheiden. Die verschillen te vereffenen en tot hunnen
oorsprong terug te leiden; alle vormen, elke conjugatie en declinatie in hare
wording te verklaren; in schijn ongelijke, maar verwante woorden naast
elkander te rangeren, is het werk van den Germaanschen taaikenner en
Etymologist. Door Valckenaer aan de eerste bron geplaatst domineer ik dit
gansche veld zonder grote moeite, en 't zal voor U Wel Ed. Gestr. geen
betoog behoeven, dat ik met de 13de of 14de eeuw, en dan nog slechts in
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één dialekt beginnende, overal op dezelfde duisternis en verwarring zou
gestoten hebben, die mijne medearbeiders de vrije vlucht en, ik mag er bij
voegen, alle verdere vordering, beletten. Dit zij gezegd zonder enigen roem;
ik spreek oprecht; ik spreek mij volkomen uit, alleen om in't licht te stellen,
wat ik aan Valckenaer schuldig ben 2 0 . Allen, die hem zo goed kennen, als
ik 't mij verbeeld, zullen 't natuurlijk vinden, dat niemand zich aan zijn
Elogium 2 1 gewaagd heeft. Het uitblijven van het Elogium op Valckenaer
is de grootste lofspraak op hem.
Maar gelijk op mijn fonds, zo ook op mijne vormen heeft Valckenaer
invloed geoefend. Valckenaer had eene diepe achting voor het karakter in
de geleerdheid van Venema 2 2 , bij wien hij collegie had gehouden in de
kerkelijke geschiedenis, waaraan hij bij eene zekere zeer singuliere gelegenheid nog eens met roem en dank heeft gedacht. Maar het vulgus iheologorum
veragtte hij in zijne ziel; Prof. Ratelband 2 3 , zijn collega, die toen voor
orateurtje op den kansel en hulplanger bij de vrouwen van eenige Friesche
groten speelde, stak hij openbaar den gek aan. Altoos had ik nog gehoopt,
dat 't geen mijne meesters daarvan verhaalden overdreven of een vooroordeel
zou zijn geweest; dan, helaas! de treurige ondervinding heeft dit oordeel
meer dan bewaarheid, en reeds vroeg leefde ik in eene volkomene afzondering van dat gene wat men collegas noemt 2 4 . Ook zal ik niet ontkennen,
dat de vehementie, aan welke Valckenaer zich zomtijds schuldig maakte,
en waarvan ik niet alleen zommige staaltjes gehoord, maar zelfs eene
originele en allerkoddigste aanklagte bij mijn overleden vriend Stinstra 25
gezien heb, mij eerder in het licht van een genie-streich dan een fout verscheen. Bovendien het point de depart van mijne geleerde landgenoten en
dat van mij verschilde zoveel, dat ik met hun geen' punten van aanraking
had, en langzamerhand mijne geleerde betrekkingen zogt en vond in Duitschland, Engeland en Italien. In Engeland heb ik in het Engelsch dan ook het
beste mijner werkjes uitgegeven 2 6 . Ten laatste, de twee standplaatsen van mij
waren, wat wetenschap betreft, een Pathmos van ballingschap voor mij. Ik
hoop, dat UWelEd.Gestr. in al het bovenstaande eenige verschoning zal
vinden voor het ongetemde en ongegeneerde, dat mijn geschrijf kenmerkt;
maar ik koester niet de flaauwste verwagting, dat ik daarvoor ooit vergeving
zal vinden bij het publiek van een land, waar bepleistering het eerste voorschrift der wellevendheid is, waar de persoon meer in aanmerking komt dan
zijne zaken en beginselen, en van het welk volkomen geldt; eest la forme
qui emporte Ie fonds.
Nooit ben ik gewoon over mijzelven te spreken of te schrijven; dan daar
UWelEd.Gestr. onder die zeer weinigen behoort in wiens oordeel over mij
ik belang stel, zo heb ik U Wel Ed.Gestr. zo lang over mijn persoon moeten
vervelen, om U Wel Ed.Gestr. op het standpunt te plaatsen van het welk
ik beoordeeld moet worden.
Ik mag UWEd.Gestr. niet langer onderhouden over een onderwerp U
Wel Ed. Gestr. zeker beter bekend dan mij. Ik kan echter niet voorbij
UWEd.Gestr. te doen opmerken, dat Valckenaer geenszins een praecox
ingenium2? was, en dat de natuur hem door eene langzame ontwikkeling
in zijne vroege jeugd de krachten spaarde om op rijpen leeftijd met reuzenschreden te vorderen. Hij was niet het roze hout van den populier, die in
weinige jaren zijn ranke stam naar boven schiet; hij was de majestueuse
eik, die zijne grootsche ontwikkeling over langzame en onmerkbare trappen
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van groei genaderd was. Toen hij op de Latijnsche school te Leeuwarden
ging, was hij door nonchalance en flaauwe lust de minste der broederen,
zodanig dat hij tot spreekwoord wierd: Kappertjes fouten zijn ontelbaar;
want hij schreef toen Casparus Ludovicus in plaats van Ludovicus
Casparus,
iets dat men toen zo naauw niet nam.
Deze mijne letteren zullen UWEGestr., hoop ik, overtuigen van de waarheid der verzekering, dat ik met zuivere hoogachting ben
Wel Edele Zeer Gestrenge Heere
UWEDL.Z.Gestr. zeer onderdanige dienaar
J. H. Halbertsma
Deventer juny 12. 1843.

Op deze brief heeft Luzae niet dadelijk gereageerd, waarop
Halbertsma hem zijn „De Doopsgezinden en hunne herkomst"
stuurt, dat hij beschouwt als een bijprodukt van zijn letterkundige
studies. Hij hoopt Luzac eind sept. 1843 te Leiden op te zoeken
(br. 1 sept. 1843). Dit laatste is echter niet gebeurd en daarop
volgt 7 nov. 1843 een brief van Luzac, die op Halbertsma had
gewacht. Hij vertelt, dat hij het druk heeft gehad, maar Halbertsma graag had willen ontmoeten. Hij was verhinderd bij de
promotie van diens zoon Hidde aanwezig te zijn 28 en wenst de
vader nu geluk. Hij vervolgt dan:
. . . . " De warme vereering der geleerdheid en onbenevelde denkwijze
van mijnen grootvader L. C. Valckenaer, ook over theologische onderwerpen, — waar van UWEerw s vroegere missive de ondubbelzinnigste
bewijzen bevat, heeft mij zeer getroffen en versterkte mijn leedwezen van
UW Eerw. niet te hebben ontmoet; het ware mij, — van mijn vroegste jeugd
af met diepen eerbied voor s'mans nagedachtenis bezield, regt aangenaam
geweest over hem te mogen spreken met een' zoo geregtigden beoordeelaar
zijner letterkundige verdiensten.
Wanneer ik zijne nagelatene geschriften en de veelvuldige aantekeningen
welke van hem nog in H.S. onder mij berustende zijn, in handen neem en
doorblader, dan rijst steeds mijne verbazing ten top, over zijne onvermoeide
werkzaamheid, en doe ik dikwijls de vraag of de tijden die hij beleefde,
ook gunstiger dan de tegenwoordige waren voor het onderwerp van zóó
onafgebroken studiën?
Over de (lees: het) niet beantwoorden van het Elogium Valckenaerii door
het Utrechtsch Genootschap veele jaren achtereen uitgeschreven, heb ik mij
dikwijls verwonderd, en trachtte ik mij dat op te helderen eensdeels door
de lengte des tijds sedert zijn afsterven reeds verlopen en het schaars nog
aanwezig zijn van personen, met hem in zijne beste jaren bekend geweest, —
anderdeels door zijn stille afgezonderde levenswijze, welke weinig gelegenheid gaf, hem anders dan uit zijne geschriften te leren kennen. UW Eerw.

Wumkes.nl

143
opmerking echter, omtrent zijn karakter en de moeilijkheid om zijne verdiensten in al derzelver waarde te schatten, doet mij de zaak uit een ander
oogpunt beschouwen en met Uwe denkbeelden geheel instemmen.
Van Uw cordate onbevooroordeelde wijze van zien, — van UW Eerw.
onbeschroomdheid, om met ernst en openhartigheid te zeggen, wat UW
Eerw. voor waar, en goed en nuttig houdt, levert Uw laatste geschenk
de tastbaarste bewijzen op. Met de meeste belangstelling doorlas ik U W E
aantekeningen over de Herkomst der doopsgezinden en Waldensen, en erken
gaarne, dat UW Eerw. de questie tot eene zeer groote evidentie gebragt
hebt. Het hoofddenkbeeld was mij nieuw, doch interesseerde mij sterk,
omdat wij, bij onze Waalsche kerken nooit opgehouden hebben, aan onze
Medechristenen in de Valeijen van Piemont eenige ondersteuning te
geven. — Of nu juist UWEerw. geloofsgenoten geheel zullen beamen, wat
Uweleerw. hen betrefffende de ware beginzels der Doopsgezinden van den
ouden echten stempel hebt kenbaar gemaakt, zoude ik wel enigszints durven
betwijffelen. Zij zullen gewis niet zonder blozen van U leren, hoe zij van
lieverlede meer en meer, van de oude eenvoudigheid en vroegere onafhankelijkheid zijn afgeweken. Vooral in het laatste gedeelte heeft UWEerw.
aan velen der tegenwoordige herders en leeraars der gemeente ernstige
waarheden toegevoegd.
Met de verdiensten van den Professor Vorsselman de Heer 2 9 was ik
minder bekend dan met die van zijn' ook te vroeg afgestorven vriend en
collega Hoffman 30 , wien ik alhier te Leyden vaak had ontmoet. De hulde
aan de Heers nagedachtenis door UWEerw. met zóó veel gevoel en welsprekendheid toegebragt, heeft mij geleerd, hoe ongelukkig zijn vroege dood
in het algemeen voor de wetenschappen en, in't bijzonder voor het
Athenaeum van Deventer geweest is. Beide deze jonge geleerden zijn al
zeer spoedig gevallen, als slagtoffer eener wel lofwaardige, doch misschien
te ver gedrevene zucht naar kennis, wetenschap en roem.
Doch het is waarlijk tijd geworden verschooning te vragen wegens den
diefstal welke ik aan Uwen kostbaren tijd pleegde, en dezen t e eindigen
met de aanbieding der opregte verzekering van hoogachting, waarmede ik
steeds de eer heb mij te noemen
Wel Eerwaarde Zeer geleerde Heer,
U Wel Eerw Zgl Dwilldienaar
L. C. Luzac

Halbertsma begrijpt nu, dat hij een geestverwant heeft ontmoet
en schrijft 31 jan. 1844 wederom uitvoerig:
M r L. C. Luzac.
Ontfang, Wel
de breedvoerige
1.1. begiftigd en
It is mei sidzen

Edele Zeer Gestrenge Heere, mijnen oprechten dank, voor
en oordeelvolle letteren, met welke UWZG. mij in November
vereerd heeft. En dewijl ons nationaal spreekwoord luidt:
nât to divan, zo zij het mij vergund het zegel op mijne
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dankbetuiging te drukken met het nevensgaande pamphletje De Frisscho
lucht31. Mijn doel is duidelijk. Door een tastbaar bewijs poog ik aan te
tonen, dat de kennis der antiquiteiten gene dode en onvruchtbare studie is,
die in de lucht zweeft, maar toegepast op onze gebruiken en zeden de
nuttigste resultaten kan hebben voor de gezondheid en kracht van de burgers
van den Staat.
Bij het aanzien van de resultaten der studie van den groten Ludovicus
Casparus is UWZG op het denkbeeld gekomen, dat zijne tijden gunstiger
voor de studiën waren dan de onze. Dit ben ik volkomen met UWZG eens.
Die grote mannen zijn niet meer, zegt O. Z. v. Haren in den Staatsman32.
Er is oneindig meer kennis door geheel het lichaam der Maatschappij verspreid, maar om te recompenseren zijn bij de uitputting der nationale
krachten van het volksleven de grote koppen zo als Ludovicus Casparus
geweken, en wij zijn eene verzameling van zeer beschaafde mediocriteiten38
geworden. Deze aanmerking geldt min of meer geheel Europa, waar het
staatkundig, militair, wetenschappelijk en poëtisch genie zich in mechanische
vinding en behendigheid heeft opgelost. Het geluk en de vrede van Europa
berusten voor een zeker gedeelte op het verschijnsel, dat er gene verhevene
geesten meer verschijnen, die het stoute denkbeeld opvatten om zich aan
het hoofd eener wereldbeweging te plaatsen en ook de grote talenten hebben
om zulk eene rol met glans uit te spelen3*.
Bovendien die hoge geleerde Aristocratie, tot welke Prof. Valckenaer
behoorde, schreef voor Europa. Als zodanig was zij boven schoolmeesters,
eigenwijze burgertjes, recensentjes, coteries, couranten en maandschriften,
met welke zij zich, als verre beneden haar, niet bemoeide. Hierdoor concentreerde zij al hare krachten en ogenblikken op de grote onderwerpen.
Van dat grootsche standpunt afgevallen beperkten zich hunne uitzigten en
verwagtingen binnen de enge grenzen van dit landje, en sedert dat ogenblik
begonnen zij hunne tijd te versnipperen tusschen letterkundige genootschappen, redevoeringen op nut en doctrina en diligentia35, recensien, en
wat dies meer zij, alles om den bodem, op wien thans hunne gloriola beperkt
was, gunstig voor hunnen naam en invloed gestemd te houden. Nu kregen
de professoren het almagtige druk met de bezigheden van Krähwinkel36, en
de grote studie had gedaan, van welke het zeggen van Sanctius37 geldt: nisi
te totum inquisitioni tradideris, crede te alienis oculis videre, alienisque
auribus audire.
Daar kwam bij de geregelde levenswijze, die geen uur voor de studie
liet verloren gaan, terwijl zij hunne lichamen gezond hield. In den winter
begonnen zij bij kaarslicht te studeren; van koude wisten zij niet, zij zaten
bij een openen haard of bij gebrek daarvan, op een koperen stoof bij eene
koude van 14° Fahrenheit. Hemsterhuis, Venema en Valckenaer kuierden
bij zomer 's morgens 4 uur te Franeker het bolwerk om [iets dat mijn
grootvader en schoonvader dikwerf gezien hebben]; dan aan de studie tot
het ontbijt te 7 uur. Dit ging, afgebroken van de collegies, zo door tot het
middagmaal te 1 uur, dat veel uit ham, orten, bonen, of zulke antinerveuse
kost en dik Deventer of Bildbier bestond. Middags 3 uur was het thee; in
de avond een glas Bordeaux met een pijpje, [doch Hemsterhuis niet, die
verschrikkelijk snoof] tot 9 uur, wanneer er een bordje karnemelk en een
boterham kwam. Te 10 was de dag gesloten en ging men naar bed. Zo
liepen de meeste dagen des jaars af, de enigste wekelijksche uitspanning
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was het Professorenkransje, waar men elkander toefde op zoetemelks kaas,
Groninger of Deventer koek, soeskrakelingen, een glas rode of zoete witte
wijn en een pijp tabak. Welk een zee van tijd hadden deze menschen voor
de grote studiën! En hoe wel bewaarden zij het lichaam, de machine die
kracht moest geven om die studiën door t e staan! Vergelijk hiermede het
uur van opstaan en te bed gaan bij onze geleerden; hunne menigvuldige
convocatien voor dingen, die buiten de grote studiën omlopen, hun verschijnen op koffihuizen en concerten; hunne diners, en vernielende soupers;
de verscheidenheid van prikkelende kunstgeregten en wijnen, welke die
ouden naauwelijks bij name kenden, en U W Z G zal bevroeden, dat een
lichaam, zo geblaseerd bij gene mogelijkheid eene aanhoudende inspanning
van den geest kan doorstaan; om te zwijgen van het verlies van tijd, op die
partijen geleden, en welken Borger 3 8 en de Heer niet konden inhalen, zonder
dat de eerste zijn lichaam, en de tweede zijn geest vernielde. Ook zat in
de gestellen nog de vis parentum^,
waardoor zij met een rustig zenuwgestel
en sterke inhouden ter wereld gekomen tegen ongelofelijken arbeid opgewassehen waren. Welke schone kerels waren Hemsterhuis, Valckenaer,
Venema en Wassenberg* 0 niet! Welke brede schoften hadden zij! UWZG S
grootvader was een athleet in gestalte en krachten, die een paar fatsoenlijke
kerels tegen de muur kraakte 4 1 . Daar het toeval wilde dat hij en zijne beste
leerlingen van onderen Herculisch gespierd waren, waaronder ook mijn
schoonvader, zeide men te Franeker indertijd: Hij heeft dikke poten, hij zal
ook wel een goed Graecus zijn. Voeg hier ten laatste nog bij, gelijk UWZG
zo juist aanmerkte, de tijden. Onze groot en overgrootvaders zaten in den
schoot van vrede en overvloed. Ieder kon zich rijkelijk onderhouden van
den arbeid van zijn geest of handen, en onbekommerd gaf hij zich aan
studie of ander bedrijf over. De critische studiën, bij welke zo veel naauwkeurigheid en nasporing geeischt wordt, behoeven vooral die uitwendige
kalmte der dingen en die inwendige zorgeloosheid. Thans bestaan weinig
ambtenaren of geestelijken van hunne tractementen; het meer benodigde
moet met servile bezigheden verdiend of uit eigene middelen geput worden.
Sedert 1795 hebben wij in een eeuwige onrust geleefd; dan geschokt door
staatsrevolutien, die alles wat den mensch en den burger dierbaar was, op
het spel plaatsten, en goed en vrijheid tegelijk aan de burgers ontnamen;
dan weder door de hoop opgebeurd, maar altoos door meerderende staatsschulden, eeuwig wisselende wetgevingen, veranderingen in de waarborgen
onzer bezittingen, stijgende belastingen, nieuwe scheuring en onherstelbare
geldverspillingen, in die wrede onzekerheid gehouden, die bij de meeste
burgers en geleerden naauwelijks ééne grote zorg gedoogde, dan hoe men
in eene maatschappij, die hare kinderen niet meer voeden konde, zijn kroost
nog een eerlijk stuk broods bezorgen zoude. In zodanige zorgen is het
afgaande en opkomende geslacht beide groot geworden. Wie zoude van hun
den onsterfelijken arbeid der Valckenaeren vergen mogen? De zanggodinnen
vluchtten eindelijk van den bodem, waar zulke aardsche en zielvemaauwende
zorgen bijkans eene halve eeuw in aller harten geheerscht hebben.
Ten laatste moet ik nog zeggen, dat de schat van aantekeningen, door
Valckenaer aan U W Z G nagelaten, hoe onmetelijk groot, UWZG te minder
zullen verbazen, in aanmerking genomen zijne moorddadige inspanning, die
alle menschelijke krachten te boven ging. Het is U W Z G bekend, hoe hij,
ten spijt eener voorbeeldeloze kracht van geest en lichaam, zich op gevor-
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derde jaren nog overspande, zodat hij ieder voor- en najaar min of meer
iets getimbreerd was en de studiën staken moest 42 . Ook in die periode was
hij echter nog niet zwak en verslagen, maar behield zijn geest die tint van
Attische ironie, die hem bij gezondheid kenmerkte. Zo had de Professor
eene meid, die in de lente de furar uterinus4^ kreeg; haar vader, een
tuinier, van den aart der kwaal onbewust, het buiten met een schuit vol
groenten voorbijvarende, vroeg aan den Professor, die toen wat getimbreerd
op de wal stond, hoe het met zijne dochter was. „Niet best", antwoordde
de Prof. „Is daar dan geen middel voor, Mijnheer?" vroeg de vader, „Ja,
wel, Baas"; was het antwoord, „een radikaal middel; maar ik kan haar niet
helpen; ik ben te oud." Prof. Wassenberg was bij deze scène aanwezig, en
het is uit zijnen mond, dat ik U W Z G de anecdote overbreng. Ik weet nog
al het een en ander meer van dezen onsterfelijken man; maar ik heb niet
een enkel handschriftje van hem. Van Hemsterhuis heb ik eigenhandige
brieven.
„De Doopsgezinden zullen gewis niet zonder blozen van u leren hoe zij
van liever lede meer en meer van de oude eenvoudigheid en vroegere onafhankelijkheid zijn afgevallen." Toen U W Z G mij deze woorden schreef, ontfing ik van mijnen broeder den Frieschen dichter 4 4 hetzelfde oordeel, maar
met andere woorden: „Ik heb uw boek met veel genoegen gelezen", schrijft
hij, „Uw stuk over de oude Mennisten bevat eene stilzwijgende
bestraffing
van het tegenwoordig geslacht." Zo denken er ook mijne confraters over,
wier woede tegen mij gene grenzen kent 4 5 . Odium theologicum,
odium
diabolicum!4® Het Menniste Sanhedrin te Amsterdam spuwt vuur en vlam
tegen mij door den mond van Prof. Muller in de Letteroefeningen 47 . Het
plesierigst deel zijner recensie is dat, waarin hij met het lineaal en den
duimstok van Weiland en Siegenbeek, die de Hollandsche taal gemaakt
hebben 4 8 , mijne taal, ja, ieder woord van mij nameet.
Bezit U W Z G van mij de Hulde aan G. Japix, 2e delen, S°? Hierin koomt
het originele stuk voor van du Plessis-Mornay 49 Sur la vie et Ie mort, waarom
Epkema en Wassenberg tevergeefsch 50 jaar gezogt hebben. Indien er
Wallonsche Bibliotheken zijn, die dit merkwaardige stuk van den Gereformeerden minister van Hendrik IV missen, zal ik gratis zo vele exemplaren
ter beschikking stellen, als U W Z G mij wil opgeven.
Hier eindig ik. De tijd van UWZG is kostelijk, om dat het problema, dat
U W Z G in den Haag wordt voorgelegd, ten hoogste moeilijk, misschien onoplosbaar is. Wij mogen wel met Livius in zijne praefatio zeggen: Ad ea
tempora pervenimus, quibus nee mala nostra, nee remedia pati
possumus50.
Alzo ontfang mijnen dank voor het geduld waarmede UWZG, mij heeft
aanhoord, en geloof mij,
Wel Edele Zeer Gestrenge Heer,
UWZG S zeer ootmoedigen dienaar
Deventer 31 jan. 1844.

J. H. Halbertsma

Luzac schijnt de briefwisseling wel op prijs te hebben gesteld.
Hij antwoordt n.1. op 9 maart met een uitvoerig schrijven, dat
we geheel overnemen:
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Leyden den 9e Maart 1844
Wel Eerwaarde Zeer geleerde Heer,
Het probleem, ons in den Haag voor gelegd, was, zooals UW Eerw. te
regt opmerkt, hoogst moeilijk, en heeft mij gedurende de laatste zes weken,
zóó druk beziggehouden, dat het mij onmogelijk was aan de beantwoording
van U W Eerw s zeer aangenamen, van 31 Januarij jl. vroeger te beginnen.
Ik wilde haar ook niet ondernemen, zonder eerst de papieren van mijn
Grootvader na gezocht te hebben, om iets van zijn schrift aan den opregtsten
vereerder zijner nagedachtenis aan te bieden. Dat onderzoek was ik, door
verschillende omstandigheden, genoodzaakt uittestellen tot na de geheele
oplossing van het finantieele vraagstuk, waaraan de Staatscour. van gisteren 51 ,
eene beslissing geeft, welke — dit wensch ik nu van ganscher harte, — de
redding en het duurzaam heil over Nederland zal brengen. — Heden mogt
ik aan mijn verlangen voldoen; ik doorsnuffelde de MSS. van Valckenaer;
en, UWEerw. iets willende toezenden 't welk blijken draagt van hem afkomstig te zijn, koos ik het nevensgaande uit. — Gaarne had ik UWEerw.
eenen brief van V. gezonden, meer waardig om bij die van Zijn leermeester
Hemsterhuis weggelegd te worden, — doch d e natuur der zaak brengt mee,
dat wel de brieven van eenige geleerden, aan hem geschreven, in mijn bezit
zijn, maar dat ik van zijn antwoorden slechts zeer zelden een opstel heb
kunnen vinden. Met veel belangstelling las ik, wat UWEerw. mij van zijn
persoon en vroegere levensjaren gemeld hebt en betreur dagelijks meer, dat
hij nooit is te bewegen geweest zich te laten schilderen 52 , en wij ons dus
van zijn uiterlijk geen goed denkbeeld kunnen vormen: de daguerrotype
zoude ons nu in zoodanige gevallen van groot nut kunnen zijn. —
De anecdote UWEerw. door Wassenberg verhaald betreffende het antwoord aan den tuinier, over de kwaal zijner dochter gegeven, is regt aardig.
Zij was mij onbekend, en toont hoe de opgewondenheid 5 3 waarin hij in latere
jaren verviel, hem deed afdwalen van die deftigheid en ernst, welke, naar
't getuigenis mijner ouders hem in gewone tijden moeten gekenschetst
hebben. In eene vervoering van dien aard heeft men hem ook 's nachts
gevonden in zijne ontsloten zijkamer, bezig zijnde aan twee, door hem
ingeroepen klapperlieden 5 4 , met kracht van redenen, te betoogen, dat zij
grieksch moesten aanleren, en het uur in die taal den volke aankondigen. —
Aan eene der ongelukkige epoques moet het nevensgaande boek 5 5 , waarvan
de verdere uitgave gestuit is door mijn oom Jan Valckenaer 88 , zijn oorsprong
verschuldigd zijn: — deze kocht bij de H.H. Luchtmans het regt van uitgave,
met de reeds gedrukte bladen af en liet alles, op zeer weinige exemplaren
na, vernietigen: het boekske was dus natuurlijk nooit in den handel. D e titel
reeds getuigt van de opgewondene stemming mijns grootvaders, wanneer
men oplet, dat hij met de letters M.C. achter die van zijn naam te vinden
Morum Censor 5T bedoelde. In het werk selve zijn ook regt curieuse uitvallen
en oordeelvellingen hier en daar ingelast. — Mag ik UWEerw. dit exemplaar als eene bibliographische zeldzaamheid 5 8 , voor Uwe boekerij aanbieden?
Na zóó lang en onafgebroken tusschen de rekeningen over onwettig verteerde millioenen, en de bepalingen die weer nieuwe millioenen in s'lands
schatkist moeten doen toevloeien, als verward gezeten te hebben, was het
mij eene ware uitspanning, en zal het, hoop ik, duurzaam voor mij nuttig
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zijn, met UWEerw. de Frissche lucht te genieten. — Ik las Uw boekje over
dit onderwerp met het grootste genoegen, en bedank UWEerw. voor de
mededeeling Uwer opsporingen omtrent de levenswijze onzer voorouders, de
meer gezonde rigting welke zij aan de opvoeding hunner kinderen gaven,
en vooral omtrent de speelen, waarmede zij de ontwikkeling hunner lighaamskrachten zooveel bevorderden. — Uwe opmerkingen over de meer gezonde
wijze waarop onze vaders hunne vertrekken en huizen verwarmden, zijn mij
ook belangvol voorgekomen. Geheel Uwe verhandeling beantwoord, dunkt
mij, geheel aan Uw doel, om de kennis der antiquiteiten ook als eene
vruchtbare studie voor onze zeden en gebruiken, voor de krachten en de
physieke gesteldheid der Burgers van den Staat, te doen beschouwen.
Het voor mij zelve bijzonder nuttige der lectuur van Uw boekje, is hierin
gelegen, dat Uwe krachtige aanprijzing van het dagelijks genot der frissche
lucht59 mij weder heeft aangespoord tot het hernieuwen van een besluit
vaak door mij genomen, doch vaak ook weder bij mij in onbruik geraakt. —
Ik stem UWEerw. gaarne toe, dat onze voorouders fiksche sterkere en meer
geharde menschen waren, die zich niet verbroeiden in warme, ja benaauwde
kamers, — en de overtweging, dat het genot der buitenlucht, door alle
saisoenen heen, hen die frissche kleur en goede gezondheid bezorgde, bewoog
mij niet zelden dien levensregel voor mij vasttestellen: doch, ik zal het
erkennen, mijne standvastigheid ten goede, was gewoonlijk van korten duur,
en tot het verlaten mijner warme kamer, bij guur winterweer zonder andere
beweegreden, dan om de frissche lucht te genieten, te besluiten, ging mijne
krachten te boven. Ik wil nu hoopen, dat de lecture Uwer verhandeling, mijn
nieuw besluit tot eene Wet van Parsen en Meden zal maken. UWEerw.
geheel toegevende dat de wijze van stooken in groote opene haarden en
schoorsteenen, den doortocht van de versche lucht, in de vertrekken onzer
voorouders bevorderde, moet ik echter opmerken dat zij zich daarentegen
van naauwe en kleine ramen bedienden, van welke nog slechts de helft kon
opengezet worden, terwijl wij althans veel grotere ramen, met grote ruiten
voorzien, gebruiken, en onze vengsters aan tuinkamers en bovenvertrekken
dikwijls tot op den vloer gezakt, en als glazen deuren gebezigd, eenige
compensatie verschaffen en dikwijls niet weinig toebrengen tot het weeren
van overbodige warmte in onze vertrekken60. — Uwe opmerkingen over het
treurig verval onzer oude volksspelen beaam ik geheel en geloof met
UWEerw., dat de onmatige vermenigvuldiging van de kroegen en herbergen
hiervan mede het gevolg is: — Met genoegen herinner ik mij, in mijn jeugdigen leeftijd, dikwijls den jaarlijkschen wedstrijd in het kaatsspel en kolven61,
te hebben bijgewoond tusschen de boeren van Warmond, Lisse, Sassenheim
en Noordwijk en stem UWEerw. volkomen toe, dat het lighaamsexercitien
waren even nuttig als aangenaam. — Voor het gros van het tegenwoordig
geslagt zouden veele van die spelen te vermoeiend zijn. — De lust voor het
schaatsenrijden dacht ik nog op dezelfde hoogte als vroeger gebleven te zijn;
het ontbrak ons in de laatste jaren aan gestrenge vorst en goed ijs, doch
zoodra zich hier slechts de gelegenheid opdoet aan die uitspanning deel te
nemen ontbreken ons de liefhebbers en de knappe rijders niet; ook onder
de zoogenaamde hoogere standen en bij de schoone sexe scheen de kunst
om op de gladde baan luchtig te zwieren in de laatste jaren veel voorstanders
te vinden. — Het was mij onbekend dat het zwemmen in vroegere dagen,
meer dan thans, werd uitgeoefend, en eene geliefde uitspanning onzer lagere
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klassen was geweest; ik dacht dat ons koud klimaat en de zeer weinige
dagen, dat men zich hier met een waar genoegen te water kan begeven,
bij ons deze kunst hadden tegengewerkt. — Bij de hoogere klassen heeft het
totaal gebrek aan zwemscholen — in andere landen zóó goed ingerigt — het
aanleren dezer kunst doen veronachtzamen: men schijnt de aandagt thands
hierop meer te vestigen, de badhuizen aan zee wekken den lust sterk op.
Van Uwe frissche en aangename lucht verval ik ongaarne in de Theologische dampen, door Uwe Schets over de Doopsgezinden opgewekt, op Uwe
Kerkredenen nedergedaald. Ik kan niet zeggen, dat de aanval van het
Menniste Sanhedrin en van den Heere Muller c.s. mij eenigzints bevreemd
heeft; bij het leezen der geduchte waarheden aan de Eerw. H.H. Predikanten
van dezen tijd toegevoegd, dacht ik wel, dat men alles zou aangrijpen wat
slechts te vinden was, om UWEerw. hevig te bestoken. De bedoelde H.H.
hebben voorwaar het beste been vooruitgezet en de waarheid der spreuk
bevestigd, met odium beginnende, met diabolicum eindigende. —
Uwe vraag, of ik de Hulde aan Gysbert Japix bezit moet ik ontkennende
beantwoorden: het stuk van Du Plessis Mornay is mij dus ook onbekend
en zeer gaarne zal ik, bij gelegenheid, 2 à 3 exemplaren van dat zeldzaam
geschrift ontvangen: een voor mij, en de beide anderen voor de collectie
der synodale archieven bij de Leydsche Waalsche kerk berustende. —
Bijzonder Wallonsche bibliotheken bestaan er, zoo verre ik weet, niet.
Na aanbeveeling in UW Eerw.s vriendschap blijf ik steeds, met gevoelens
van oprechte hoogachting,
Wel Eerwaarde Zeer geleerde Heer,
UWEerw. Zegel Dwile dienaar
L. C. Luzac.

Het spreekt wel vanzelf, dat Halbertsma dadelijk op deze brief
reageerde.
Den Wel Edelen Zeer Gestrengen Heer
Mr L. C. Luzac.
Deventer den 13 Maart
1844.
Wel Edele Zeer Gestrenge Heere,
Geheel verrast door de autographen van den groten
Valckenaer weet ik naauwelijks woorden te vinden om UWEd. Zeer Gestr.
mijne innigste dankbaarheid uit te drukken. Ik heb ze gelezen en herlezen,
even als men eenen verafwonenden vriend, met wien men lang in vertrouwelijke briefwisseling gestaan heeft zonder hem ooit gezien te hebben, bij de
eerste ontmoeting met nieuwsgierige en onverzadelijke ogen aanstaart. Nu
rusten zij naast de brieven van Hemsterhuis; en waar zou de grote leerling
liever gerust hebben dan naast zijnen groten meester? Het aanwezen van
het bijgevoegde boek was mij ten eenenmale onbekend, en dit heeft er de
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waarde van bij mij verhoogd. Misschien koom ik later op een en ander, en
op UWEDGestr. belangrijke en vererende letteren terug; thans ontbreekt
mij de tijd, dewijl het vertrek van liet beurtschip mij dringt te haasten. Met
een kort woord stip ik alleen aan, dat ik niet weet waar mijne zinnen waren,
toen ik de hoge en brede vensterramen tegen de venstertjes der ouden niet
in compensatie bragt. Ik dank UWEGestr. voor de gegronde aanmerking82.
In plaats van de gevraagde 3 zend ik 6 exemplaren van het
werk, waarin de verhandeling Sur la vie et la mort voorkomt. Ik twijfel niet
of UW.E.Gestr. zal geroerd worden door den mannelijken en tevens echt
christelijken toon, die door geheel dit geschrift heerschende is, en tevens hoe
verre de tegenwoordige staatslieden, bewogen van den geest der 19de eeuw,
van dien toon dikwerf verwijderd zijn. Mijn berigt voor de verhandeling
poogt den lezer op het standpunt te plaatsen, waarvan hij den schrijver en
zijne woorden beoordelen moet.
Wij zijn thans heerlijk ingerigt voor de Germaansche litteratuur.
De 2 beste en oudste monumenten, zeker de enige grondslagen van de kennis
der Hollandsche zo wel als van alle de andere Germaansche talen, zijn met
critische scherpzinnigheid, wat den tekst betreft, gezuiverd, even als de
Grieksche schrijvers door Hemsterhuis en Valckenaer. De Gotische vertaling
van den Bijbel door Ulfilas en de Heliand in OudSaxisch zijn beide aldus
gecastigeerd verschenen, voorzien van uitmuntende woordenboeken. Met de
Romantische talen, een deel dezer studiën, zijn wij geheel ook ins reine,
en noch in de Fransche, noch in de andere talen van dit vak blijven er
eenige merkwaardige grammaticale of psychologische zwarigheden meer
over. Doch alle deze bewegingen gaan om en over Nederland heen, zonder
dat onze geleerden zich er eenigszins over bekommeren63. Spreek ik er de
professoren in de Hollandsche litteratuur over, dan zeggen zij: Het is toch
eene aardige liefhebberij! even of die studiën hen in genen dele raakten,
en of ik een Hofjesman was, die zich amuseerde met canarievogels uit te
broeien. Maar ik zit nu te broeien op eieren, wier kuikens hun nog bespottelijker zullen voorkomen. Ten dienste van het grote werk van D r Sibold64
over Japan bewerk ik een Lexicon der taal van Korai [Korea] het schiereiland tusschen Japan en Mongolien, waar in ik eene menigte tot nu geheel
onbekende radices van Grieksch, Latijn en de Germaansche talen zal aanwijzen.
Ik hoop UWEGestr. de vruchten van dien arbeid eerlang aan
te bieden, en middelerwijl mij bevelende in UWEGestr.s gunstige herinnering noem ik mij met de zuiverste hoogachting
Wel Edele Zeer Gestrenge Heere
U W E Gestr. zeer onderdanige dienaar
J. H. Halbertsma.

Luzac heeft klaarblijkelijk op deze brief niet geantwoord. Als
Halbertsma al gehoopt had op diens steun en op die van Schimmelpenninck van der Oye 6 5 e.a bij een professorsbenoeming, er
komt niet van. Toch houdt Halbertsma de korrespondentie aan
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en stuurt 11 aug. 1845 uit Grouw, waar hij dan verblijft, het 2de
stuk van zijn „Letterkundige Naoogst" en vraagt de steun van de
machtige curator, Het uitgeven van boeken is niet makkelijk. De
belangstelling is soms zo gering.
Hierop geeft Luzac 24 dec. 1845 een bemoedigend antwoord.
Halbertsma stuurt dan 19 juni 1847, wederom met een kort briefje
zijn redevoering over de Stoom 66 met de toelichtingen daarop,
waarbij hij ook een voorstel doet tot spellingverandering. Weer
zegt hij, dat hij Luzac wil opzoeken, maar opnieuw gaat dat niet
door, zoals blijkt uit de laatste brief van Luzac (6 okt. 1847):
Leyden den 6. October 1847
Wel Eerwaarde Zeer geleerde Heer,
Toen ik mij vereerd zag met de vriendelijke toezending van Uwe Redevoering over de gevolgen van het vervoer door Stoom, vergezeld van de
telichtende Noten voegde UWEerw. bij de aankondiging van eene aanstaande reis naar Leyden tevens nog de belofte mij ter dier gelegenheid
een bezoek te zullen brengen. — Tot mijn leedwezen heeft zich die aangename verwachting niet verwezentlijkt, en ben ik teleurgesteld geworden
in mijn voornemen UWel Eerw. mondeling mijnen dank te betuigen voor
het vriendelijk geschenk Uwer redevoering met de niet minder belangrijke
toelichtende aanmerkingen. Daar ik nu bij het reeds verre gevorderd saisoen
mij niet vleyen durf, dat er van Uwe reis naar Leyden nog questie zijn zal,
wil ik mij bij dezen het genoegen geven U de verzekering aan te bieden,
dat UEd. zeer te regt eene byzondere belangstelling bij mij in het door
UEd. behandelde onderwerp hebt verondersteld. — Met zeer groot genoegen
las ik reeds vroeger in het Tijdschrift van het Instituut n.f.67 d e uiteenzetting Uwer denkbeelden, en herlas Uwe Redevoering nu verrijkt met Uwe
aanteekeningen, met verdubbelde belangstelling. Gaarne onderschrijf ik Uw
gevoelen, dat deze omwenteling in de middelen van vervoer en verplaatsing,
van het allerhoogste gewigt —, van zeer verre uitziende nog niet te berekenen
gevolgen te beschouwen is, dat zij echter nog in hare kindsheid is, bestemd
om zeer aanmerkelijke veranderingen en verbeteringen te ondergaan. —
Hoezeer de meer gemakkelijke toenadering een aanraking der burgers van
de verschillende, en vooral naburige, staten in Europa met elkander, gewis
veele vooroordeelen zullen doen verdwijnen en 'er eene grotere verbroedering tusschen de volken zal plaats hebben, durf ik mij echter niet voorstellen, dat wij nog zeer spoedig het voeren van oorlog in Europa geheel
zullen zien verdwijnen 68 , en ben ik niet zonder vrees, dat de zóó nuttige
spoorwegen alsdan bij de oorlogvoerders, zoodra dit bij hunne operatien
noodig zal schijnen, weinig genade zullen ondervinden, en dikwijls onbruikbaar gemaakt zullen worden. — Hieruit zuilen dan, voor den door den krijg
verarmde Natiën geheel ongekende bezwaren ontspruiten. — Het geruïneerde
kan altoos zeker hersteld worden, doch hoe groot kan het ongerief dan niet
zijn gedurende den tijd voor de herstellingen benoodigd? D e Natiën moesten
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elkander nu het ongestoorde bezit der spoorwegen, als 't ware guaranderen,
met stellige bepaling dat zij bij oorlogstijden ongemoeid zouden gelaten
worden! Pia Vota!
Het zal mede van hoog belang worden dat de ondernemingen zich
beijveren, alle uitvindingen toe t e passen die strekken kunnen om de dagelijksche uitgaven binnen die grenzen te brengen, dat zij voortdurend kunnen
gedragen worden. — Het is niet t e ontkennen, dat de onvermijdelijke verpligting van ten allen tijde te moeten voortlopen, — van steeds kostbare
machines aan te koopen, van deze en ook de Stationsgebouwen te onderhouden, en een groot aantal bedienden te bezoldigen, — hoe ook het vervoer
van goederen of personen soms vermindere, en de ontvangsten de uitgaven
niet kunnen evenaren, eenen zeer drukkende last aan sommigen dezer ondernemingen oplegt, welke wel eens overwigtig kunnen worden. Voor den
spoorweg van Utrecht op Arnhem 6 9 moet men reeds niet zonder vrees zijn. —
Wanneer wij op de laatste berigten omtrent den geldcrisis in Engeland en
de oorzaak van dezen letten, zullen wij moeten erkennen, dat onze Naburen
zich hebben overspannen, en beter gedaan hadden met meerdere beradenheid in deze te werk te gaan; zij hebben zich aan overdrijving schuldig
gemaakt, en boeten hiervoor zeer gevoelig. —
D e wenken nog laatstelijk in Uwe ophelderende aanmerkingen gegeven
verdienen alleszints ernstige overweging, zóó bij de Regering als bij allen
die in eenige Staatsbetrekking geplaatst zijn; zij geven ook stof om onze
tegenwoordigen toestand als in veele opzichten zorgelijk te beschouwen. —
UWE.s laatste paginaas 7 0 heb ik ook met de meeste aandacht gelezen. Ik wil
gaarne geloven dat er eene volslagene anarchie in onze spelling heerscht
zonder echter een zóó groten stap te durven wagen, om de door UWeerw.
verdedigde in eens aan te nemen. Vergeve mij daarom nog op de gewone
schrijfwijze U te verzekeren, dat ik op Uw mij toegezegd bezoek bij Uwe
eerste komst alhier blijf rekenen en UWeerw. inmiddels de opregte verzekering aan te bieden der gevoelens van hoogachting waarmede ik de eer
heb mij te noemen,
Wel Eerwaarde Zeer geleerde Heer
UWel Eerwe Dwilligen dienaar
L. C. Luzac.

Of Halbertsma ook persoonlijk kennis heeft gemaakt met Luzac
weten wij niet. Er zijn geen andere brieven bewaard 7 1 . Wellicht
zegt de lezer, dat deze briefverzameling toch maar een toevallig
iets is en zonder betekenis voor ons. Beide heren hebben het de
moeite waard geacht hun korrespondentie te bewaren, maar zegt
dat iets? Toch menen wij, dat deze 11 brieven ons iets te vertellen
hebben, zowel van de tijd als van de twee korrespondenten. De
stoomkracht zal een revolutie teweegbrengen, maar hoe groot die
zal zijn, weten deze heren nog niet. Zij hadden hun zorgen, wij
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hebben de onze. We leren uit de brieven zeker Halbertsma beter
kennen, maar proeven ook even de atmosfeer van het oude
Franeker. Nu het eerste deel van het Franeker matrikel eindelijk
uitkomt is deze bijdrage misschien niet onwelgevallig.

Aantekeningen
1
Vergelijk over L. G. Luzac N.N.B.W. IX, 627—629, de genealogie-Luzac in Ned.
Patriciaat 38, (1952) en vooral G. W. Vreede — Levensberigt van mr. Lodewijk Caspar
Luzac in: Handelingen Mij XTed. Letterkunde, 1862, p. 157—232.
2 De 6 brieven van Luzac worden te Leeuwarden bewaard (Prov. Bibl. 6185 hs.), de
5 van Halbertsma berusten te Leiden (U.B. B.P.L 1561).
3
Halbertsma liet van een artikel in „Overijsselsche Almanak" 1843, met als titeî
„Shakya Sinha" 50 overdrukken trekken met een afzonderlijke titel ,.Het Buddhisme en
zijn stichter", die hij aan vrienden en . . . begunstigers rondzond,
4 „Aan grote mannen behaagd te hebben is niet de grootste lof."
5
Waarschijnlijk bedoelt H. de grootvader van zijn vrouw, Johanna Iskje Hoekema. Deze,
de latere Goutumer dominee Paulus Hoekema, studeerde inderdaad te Franeker van
1727-1732. Vgl. C. P. Hoekema - Ds. Paulus Hoekema, 1709-1799, Hoekema-rige
nr. 3.
a
Over Tiberius Hemsterhuis en zijn school: J. G. Gerretzen — Schola Hemsterhusiana,
Nijmegen-Utrecht, 1940. Hemsterhuis stond van 1717—1740 te Franeker.
") Dit is de Workumer predikant Petrus Hoekema, die 3 febr. 1820, 73 jaar oud, overleed. Vgl. over hem C. P. Hoekema — Ds. Petrus Hoekema, Hoekema-rige nr. 5. Door
zijn schoonvader werd Halbertsma bezitter van de saté „Westerend" bij Workum, waar
hij later vaak zijn vakantie doorbracht.
* Lodewijk Caspar Valckenaer (1715-1785) stond van 1741-1766 als hoogleraar te
Franeker. Zie Friese Encyclopedie 1958, p. 639 en de daar vermelde litteratuur.
9 Vgl. over Valentinus Slothouwer Fr. Studintealmanak 1950, p. 94—108 en J. J. Kalma —
Dit wienen ek Friezen IV, Ljouwert, 1969.
10 Toevoeging van mij, K.
u Cornelis Fransen van Eek (1764—1830) stond als predikant en hoogleraar te Deventer.
Vgl. N.N.B.W. I, 787—788. Halbertsma stond als zijn opvolger aan het Athenaeum op
nr. 1 van de voordracht. Hij werd echter niet benoemd.
12 H. dacht vaak na over het geniale. Of hij zichzelf ook niet met de genieën op één
hoogte stelde? Vgl. hs. 143 (over K. W. Bilderdijk).
is „Leermethode."
14
„Attische zoutigheden/'
15 „Stekelig, bitter."
15 Pantomimisch. Het valt op, dat de haastige H. zich nog al eens verschrijft en het
geschrevene niet korrigeert.
17 H. schrijft succum. „In kracht, pittigheid en bloed."
18 H. tracht te verklaren, hoe het komt, dat hij zo „lastig" is. De Leidse curator wist
natuurlijk ook het een en ander.
19 Bedoeld is Jan van Heelu, zuid-nederlands kroniekschrijver uit de 2de helft van de
13de eeuw.
20 Soortgelijke gedachten ook in P.B. hs, 122: Taalkundig reisplan voor een gezelschap
Hollanders (ca. 1833).
2i Het Utrechts Historisch Genootschap heeft in 1816 tevergeefs een „Elogium" gevraagd,
Vgl. ook Jo. T. Bergman — Memoria L. C. Valckenarii, Rheno Trajecti, 1871.
22 Litt. over H. Venema (1697-1787), die van 1723-1774 hoogleraar te Franeker was,
in Fr. Ene. 1958, p. 645.
23 Litt. over Joh. Ratelband (1715-1795), die van 1765-1791 hoogleraar te Franeker
was, in Fr. Ene. 1958, p. 543.
24 H. heeft in 1843 zijn „De Doopsgezinden en hunne herkomst" gepubliceerd, dat in
de eigen kring veel bestrijding ondervond. Zie aant. 29 en 45.
25 Pieter Stinstra (1747—1819) stond van 1771—1800 als Doopsgezind voorganger te
Harlingen. Vgl. N.N.B.W. X, 9 7 9 - 9 8 0 .
26
Bedoeld zal zijn: Ancient and modern Friesic compared with Anglosaxon. In: J. Bos-
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worth — Origin of the Germanic and Scandinavian Language and Nations, London, 1836,
p. 3 5 - 8 0 .
27 „Vroegrijp genie."
28 Vgl. over Hidde Halbertsma (1820-1865) Halbertsma-stichting nr. 17, 1950. Hidde
promoveerde 3 nov. 1843 „magna cum laude" tot doctor in de geneeskunde op „Dissertatio historico-medica inauguralis de Antonii Leeuwenlioeckii meritis in quasdam partes
anatomiae microscopiae".
29 Het bewuste boek over de Doopsgezinden bevat ook verschillende leerredenen, o.a,
een lijkrede over P. O. C. Vorsseîman de Heer (1809—1841).
30 Bedoeld is dr. J. F. Hoffman. Vgl. J. C. van Slee — De Illustre School te Deventer
1630-1878, 's Gravenhage 1916, p. 158, 162, 177.
31 Dit opstel verscheen in de „Overijsselsche Almanak" 1844, p. 253—304.
32 Onno Zwier van Harens „De Staatsman" (ed. J. van Vloten, Deventer, 1874, p. 461—
463) zegt: „Gij vindt niet meer die groote liên". Hier ook de trotse regel, elders door
H. gebruikt: „En leer op nietwes staat te maken, dan 't geen in eigen krachten is".
33 Wij vinden bij H. meer dan eens een aanval op de mediocriteiten. Vgl. echter ook
een brief van 31 augustus 1845 van minister W. A. baron Schimmelpenninck van der
Oye van de Poll (P.B. 6185 hs.), waarin hij H. op zijn nummer zet: „Is de massa wel
meer? Kan deze meer dan médiocre zijn? Zou het mogelijk, zou het zelfs wenselijk zijn
om de geheele natie tot geniën op te leiden?"
34 Hoe H. tegenover Thomas Carlyle's „Heroes and heroworship" heeft gestaan weten
wij niet. Er is verwantschap, maar Carlyle is puriteinser dan H., die kind der „Verlichting" is.
35 De drang naar volksontwikkeling riep in de 18de en 19de eeuw allerlei (half)wetenschappelijke genootschappen in het leven. Er kwamen later Nutssprekers, speciaal ook
Nuts dominees, waartoe ook de niet steeds konsekwente H. behoorde. Hs. 143 over de
tweede vrouw van W. Bilderdijk spreekt van de haat van H. jegens de „Vaderlandsche
Letteroefeningen".
36
„Krähwinkel" is een gefingeerde Duitse stad, bekend uit de Deutsche Kleinstädter van
Kotzebue. Evenals Schilda een stad van de domme burgers. In Nederland is het Kampen
geworden, in Friesland Dokkum.
37 Tot het boekenbezit van H. behoorde Franciscus Sanctius — Minerva seu de causis
linguae latinae . . . Amsterdam, 1714. „Als gij u niet helemaal aan het onderzoek gewijd
hebt, denk dan maar, dat ge met de ogen van een vreemde kijkt en met diens oren
hoort/*
38 Litt. over Prof. E. A. Borger (1784-1820), „het Friese wonder" in Fr. Ene. 1958,
p. 204.
39 „Kracht der ouders,"
40 Litt. over Prof. Everwinus Wassenbergh (1742-1826) in Fr. Ene. 1958, p. 676.
41 Vgl. wat J. G. Gerretzen, a.w.p. 245 zegt: „een krachtige gezondheid heeft hij dan
ook nooit bezeten". Er is bij H. „wishful thinking".
42 Het is mogelijk, dat Valckenaer melancholische buien had, de „ziekte der geleerden",
waaraan ook Bilderdijk en H. zelf leden, maar er was ook een toenemende seniliteit.
43 „Manziek." De anekdote is tegelijk ook typisch voor H. zelf, die graag ietwat scabreuse
verhalen vertelde, vooral ook, toen hij ouder werd. Het is bij hem ook een poging de
taboe's te doorbreken.
44 Bedoeld is dr. Eeltsje Halbertsma (1797-1858). Over hem Fr. Ene. 1958, p. 337.
45 Er verscheen o.a. van J. Boeke en A. M. Cramer — Twee brieven ter toelichting en
toetsing der schets van J. H. Halbertsma . . . Amsterdam, 1844, maar ook: Jan de
Liefde — Gevaar! Gevaar! en geen vrede! Een woord tot slapenden en in slaap
gewiegden. . , Zutfen, 1844. H. bevredigde niemand, maar of hij daarom helemaal
ongelijk had?
46 „De theologische haat is een duivelse haat."
47 Prof. Samuel Muller gaf op het Doopsgezind seminarium en ook in de Broederschap
de toon aan. Hij schreef in de „Vaderlandsche Letteroefeningen" van 1843 en 1844 een
felle, vooral taalkundige kritiek op H / s boek, die ook afzonderlijk verscheen: Beoordeeling
van eenige kerkredenen . . , Amsterdam, 1844.
48 Een hatelijkheid, die H. zich graag permitteerde.
49 Philippe du Plessis-Mornay (1549-1623). Vgl. R. Patry - Ph. du Plessis-Mornay, un
huguenot homme d'état, 1933.
50
„Wij zijn op dat moment aangeland, waarop wij noch onze rampen, noch de geneesmiddelen daartegen kunnen overdragen."
51 Vgl. Nederl. Staatscourant 8 maart 1844, nr. 59: Wet van den 6den Maart 1844,
houdende vaststelling eener buitengewone belasting op de bezittingen en daarmede gepaard
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gaande vrijwillige geldleening en bijdrage.
52
Vgl. J. G. Gerretzen, a.w. p. 247.
53
Het valt bij oudere auteurs telkens weer op, dat zij van het verschijnsel der seniele
aftakeling niet wisten. H. spreekt van ,,getimbreerd", Luzac van „opgewondenheid".
54
Leden van de stedelijke ratelwacht.
55 Vgl. over de „Callimachi fragmenta" van 1782 J. G. Gerretzen, a.w. p. 235—240.
Gerretzen heeft het bewuste boek, uit H / s bibliotheek, te Groningen teruggevonden, waar
het terecht is gekomen uit de bibliotheek van H / s zoon Tjalling. Gerretzen weet echter
niet van de briefwisseling van H. en Luzac.
56 Vgl. over Johan Valckenaar (1759-1821) Fr. Ene. 1958, p. 639.
57
„Beoordelaar der zeden."
58 in het Groningse exemplaar heeft H. op het schutblad een aantekening gezet, die
J. G. Gerretzen, a.w. p. 236, weergeeft.
59 H. was een verwoed wandelaar en buitenmens. Vgl. ook ,,Oan Eölus" (Rimen en
Teltsjes 71958, p. 2 3 0 - 2 4 5 ) .
60
Luzac maakt hier heel vriendelijk een aanmerking op het doordrijven van H. De
volgende brief vertelt ons, dat de overigens erg „neinimmende" dominee dit „nam".
61
Het kaatsen was in de 18de eeuw nog volop volksspel in de Hollanden. Vgl, J. J.
Kalma — Keatsen yn Fryslân, Frjentsjer, 1961. Kolven wordt nog op enkele plaatsen in
Noord-Holland bedreven.
62 Zie aant. 60.
63
Mocht U als curator der Leidse akademie een professor in de Nederlandse taal
zoeken . . .
64 Ph. Fr. von Siebold (1796-1866). Vgl. P.B. hs. 32: Observationes etymologicae in
vocabula quaedam Koraica. Tot een gedrukte verhandeling is het niet gekomen.
65 In de kollektie P.B. 6185 hs. zijn er 21 brieven van W. A. Schirnmelperminck van
der Oye van de Poll uit 1842-1849. Vgl. over hem N.N.B.W. IX, 9 8 4 - 9 8 6 .
66 ,,De gevolgen van het vervoer door Stoom" is een rede voor het Kon. Ned. Instituut
van Wetenschappen in 1846 gehouden en ook apart uitgegeven. Later liet H. nog Toevoegingen drukken. De P.B. heeft een ex. met hss. aantekeningen {hs. 617).
67 Zie over het einde van het Kon. Ned. Instituut J. Huizinga — Van Instituut tot
Akademie in: Verz. Werken VIII, p. 426—449. Halbertsma was wel lid van het Instituut,
maar werd in 1855 niet tot Akademielid benoemd. Vgl. Een eerlijke begrafenis in:
„Kent gij Halbertsma van Deventer?" (1969).
68 H. is in zijn rede, aanhanger van de „Verlichting" als hij toch ook is, vrij optimistisch.
69 De treinverbinding Utrecht—Arnhem, de „Rijnspoor", kwam in mei 1845 tot stand.
Vgl. K. H, Beyen — Geschiedk. herinnering aan de Nederl. Rhijnspoorweg-Maatschappij,
Haarlem, ca. 1890.
70
Deze handelen over de spellingkwestie, die de hele 19de eeuw door aan de orde was
en waarvan ook Friesland op gezette tijden mocht en mag genieten.
71 Halbertsma heeft wel het plan gehad meer over L. C. Valckenaer te publiceren.
Vgl. P.B. hs. 17.
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BOEKBESPREKINGEN

Altfriesische Trachten nach dem Hausbuch des Unico Manninga,
door dr. Johannes C. Stracke. Verlag Ostfriesische Landschaft,
Aurich, 1967.
Aldus luidt de titel op het schutomslag van het hier te bespreken boek,
dat op de rug kortweg Altfriesische Trachten heet en als zesde deel van de
serie Quellen zur Geschichte Ostfrieslands op het titelblad uitvoeriger wordt
betiteld als Tracht und Schmuck Altfrieslands nach den Darstellungen im
Hausbuch des Häuptlings Unico Manninga. Het is niet de eerste keer, dat
het „huisboek" van de Oostfriese hoofdeling Unico Manninga (1529—1588)
wat afbeeldingen en beschrijving van kleding en sieraden betreft in de
publiciteit komt. Reeds in 1893 werden in het tiende deel van het jaarboek
„der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer" in
Emden de prenten (met brede toelichting) onder de aandacht van het publiek
gebracht. De reproduktietechniek stond toen echter nog niet op het tegenwoordige peil en mede wegens het feit, dat het bewuste Jahrbuch na bijna
driekwart eeuw niet zo gemakkelijk te raadplegen valt, was er alle reden
om tot een nieuwe uitgave te komen, waarvoor de bezitter het handschrift
lange tijd ter bestudering afstond. Zo werd het ook mogelijk voor Drukkerij
N. Miedema en Co. te Leeuwarden de 16 grote platen naar kleurenfoto's
uiterst nauwkeurig (tot details, tinten en vlekken toe!) te reproduceren.
Alleen deze platen wettigen reeds de heruitgave, waarbij nog komt, dat de
bewerker, dr. Stracke, zich veel moeite heeft getroost — naar het voorbeeld
van Rudolf Virchow, ülrich Jahn en Friedrich Ritter in 1893 — het materiaal
in het juiste kultuurhistorische, volkskundige en kostuumkundige kader te
plaatsen.
Hij heeft daarbij gebruik kunnen maken van een manuskript van de in
1950 overleden direkteur van het museum te Altona, dr. Hubert Schierling,
die vooral naam heeft gemaakt met zijn boek Der Silberschmuck der Nordseeküste, hauptsächlich in Schleswig-Holstein (1935). Helaas bleek dit nagelaten handschrift een torso, zodat dr. Stracke opnieuw moest beginnen.
Blijkens de literatuurlijst achterin heeft hij het zich niet gemakkelijk gemaakt.
Zodoende kon hij een hele reeks hoofdstukken aan het vermaarde „Hausbuch" wijden, waarvan uiteraard het meest interessant zijn die, welke handelen over de tekeningen en wat zij voorstellen, hun maker(s), de herkomst
van de afgebeelde zogeheten oud-Friese pronk, de bronnen van de Friese
of tenminste Oostfriese rijkdom die de aanschaf van de kostbare kleding en
de nog kostbaarder sieraden mogelijk maakten, de ideeën die achter deze
kombinatie schuil gingen en de stijlgeschiedenis, welke een bijdrage moet
leveren tot de determinatie van de voornamelijk door de rijken gedragen
laat-middeleeuwse dracht en zijn versierselen, die reeds tot het verleden
behoorden, toen de toenmalige bezitter van de Lutetsburg bij Norden, die
als drost van Emden in de Oostfriese politiek tijdens het begin van de
80-jarige oorlog een voorname rol speelde, een en ander uit eigen familiebezit en herinnering liet vastleggen. Waarschijnlijk gebeurde dit door een
uit Groningen afkomstige kunstenaar, Hinrich of Hendrick Maler, die met
andere geuzen in 1567 naar Emden vluchtte. Ook is het mogelijk, dat de
Vlaamse vluchteling Johannes Florianus debet is aan de prenten; in elk
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geval moet hij de tekeningen gekend hebben. Trouwens, de deftig en rijk
uitgedoste mannen en vrouwen, wier feest(?)gewaad stijf stond van de
sieraden, zijn ook later herhaaldelijk voorbeeld of inspiratie geweest, tot
voor Winsemius' Chronique (1622) toe. Verwante kleding toont ook Ocko
Scharlensis (1597) en, reeds iets eerder, Cornelius Kempius in zijn in 1588
verschenen bekende hoofdwerk De origine, situ, et quantitate Frisiae, et
rebus a Frisiis olim praeclare gestis (Keulen), voorzien van een reeks houtsneden, die figuren in dezelfde trant tonen.
Voor wie relaties zoekt met bijvoorbeeld de portretten van Friese aanzienlijken uit de 16de eeuw, die door dr. A. Wassenbergh beschreven en
afgebeeld zijn, kijkt wel wat vreemd tegen de mannen en vrouwen aan,
die in vol ornaat het huisboek van Manninga in tekening verluchten. En
ook een paar steekproeven in Sipma's Oudfriese oorkonden bieden voor de
lezer uit ons Friesland weinig houdvast. Uit een moeilijk te beredeneren
gevoel hebben wij steeds zowel Kempius als Manninga met verwondering,
om niet te zeggen enige reserve bekeken. Vrouwen met schelletjes op de
schouders, overladen met borstspangen, de bovenrok in banen behangen met
kostbaarheden, een dito opgedofte „Stückelband" als een soort Chinese staart
op de rug, van onder tot boven geplooide rokken en zelfs bovenkleding in
dezelfde opmerkelijke uitvoering, het staat allemaal zo ver af van wat uit
ons gewest bekend is geworden. En dan die ongewone betitelingen. Bij de
hoofddoek die „Hatte" wordt genoemd, bespeuren we nog enige verwantschap, maar waar blijven we bij de pael (voorhoofdversiering), de esschart
(de gehele borsttooi), de voorspan (grote, meest ronde borstspan), de schersson, de wilster (polsversiering als vast onderdeel van de kleding), om ons
tot de vrouwen te beperken?
Verschillende benamingen zijn als oud-Frans geïdentificeerd en dr. Stracke
zal er dan ook wel niet ver naast zijn, als hij de kleding die Manninga
voor het nageslacht in woord en beeld wilde bewaren, beschouwt als oorspronkelijk afkomstig uit het oosten, via Byzantijnse en Franse tussenstadia
in Oostfriesland „mode" geworden voor de enkele tientallen aanzienlijke
hoofdelingenfamilies, die hun door de handel (en niet de veehouderij!)
gewonnen geld in een nog-niet-kapitalistische maatschappij belegden in
kledingstukken en sieraden van (of liever: bij) Unico mogelijk Dostfriese unica
hoogwaardigheidsbekleders zouden daarvoor het bewonderde voorbeeld zijn
geweest. Dat de gouden en zilveren versierselen (waarvan helaas maar weinig
bewaard is gebleven) een hoge dunk geven van het peil, waarop het werk
der toenmalige Friese edelsmeden stond, ligt voor de hand.
Dr. Stracke heeft zeker niet alle vraagtekens kunnen uitwissen en met
name zou er meer studie gemaakt moeten worden van Westerlauwers-Friese
kleding en sieraden uit de 15de eeuw, teneinde na te gaan in hoeverre de
kledingstukken en sieraden van (of liever: bij) Unico mogelijk Oostfriese unica
vormden. Het is daarom te betreuren, dat het Groninger oorkondenmateriaal
uit de uitgave van 1893 niet is overgenomen of in de beschouwingen
betrokken. Weliswaar zijn recentelijk (W. Ie Fèbre, Een archivalisch schimmenspel, It Bedken, maert 1968) bezwaren geuit tegen het benutten van
archivalische gegevens voor de kostuumgeschiedenis, maar als een zo
gedegen werk als Die Volkstrachten in Dithmarschen, van Anna Hoffmann
(Heide, 1962), gegevens uit boedelbeschrijvingen en oorkonden dankbaar
gebruikt, menen wij aan die bezwaren niet te veel waarde te moeten toe-
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kennen. Overigens: helaas blijkt Stracke het werk van Hoffmann niet te
kennen, wat ook daarom te betreuren is, daar het afbeeldingen van Ditmarscher ongehuwde en gehuwde vrouwen bevat (van Neooorus, omstreeks
1600) die sterk aan de figuren bij Manninga herinneren en waarbij zelfs
namen van onderdelen voorkomen, die ook in het „Hausbuch" een rol spelen,
zoals peel en kage(le), terwijl er ook schelletjes aan de mouwen schijnen te
zitten. Niettemin: alle lof voor dit fraai uitgevoerde boekwerk van 117
pagina's, waaronder bronnenlijst, literatuuropgave, verantwoording van de
61 tekstafbeeldingen en de 16 gekleurde buitentekstplaten, registers en
woordverklaringen. Wij mogen de Landschaft dankbaar zijn voor deze
publikatie.
S. J. van der Molen.
S. J. van der Molen, De Hindelooper Woonkultuur. Interieur en
Klederdracht in het licht der archieven. Súdwesthoeke-Rige Nr. 3,
gecombineerde uitgaaf van de Fryske Akademy en A. J. Osinga
N.V., Bolsward. 1967.
Met een respect afdwingende voortvarendheid heeft de schrijver in deze
publicatie een arbeid onder handen genomen, waartoe niemand eerder de
moed en de energie heeft kunnen opbrengen. Stelselmatig zijn over een
periode van omstreeks twee eeuwen de Hindelopense boedelinventarissen
nageplozen, waarbij ook aan van elders afkomstige archieven op dit gebied
de nodige aandacht is besteed, met name Workum en, vooral met het oog
op Koudum, Warns en Molkwerum, de grietenij Hemelumer Oldeferd en
Noordwolde, terwijl Staveren geheel buiten beschouwing blijft.
Enig verwijt aan het adres van mr. P. C. J. A. Boeles en mijzelf ten aanzien van het ongebruikt laten van deze gegevens klinkt in de tekst door.
Wat mr. Boeles betreft, het lijkt mij begrijpelijk, dat hij in zijn toch wel
zeer arbeidzaam leven tijd noch lust heeft kunnen opbrengen dit werk te
ondernemen. Een compliment te meer aan de schrijver, dat hij de nodige
energie wél heeft gehad! Wat mijzelf betreft wil ik, ofschoon ik niet een
boekbespreking zou willen misbruiken tot het houden van een oratio pro
domo, hier toch een opmerking over maken, vooral omdat dit mede betrekking heeft op onderhavige publicatie. Het eventueel gebruiken en excerperen
van deze archieven is destijds ampel besproken, onder meer met de schrijver
zelf. Ik ben er niet toe overgegaan, enerzijds omdat ik tegen het karwei
opzag, en hier is enig verwijt dan ook wel op zijn plaats, en anderzijds
omdat ik sterk twijfelde aan het voor mij bruikbare resultaat. Zelf ging ik
immers bij mijn studie „De klederdracht van Hindeloopen" uit van het
beschikbare materiaal, bestaande uit de authentieke stukken en de mededelingen van met name genoemde personen, die deze dracht in hun dagelijks
leven hadden meegemaakt, aangevuld met prenten, tekeningen en beschrijvingen en ten aanzien van de historische achtergrond met gebruikmaking
van enkele archivalische gegevens, waarop dr. J. H. Brouwer en dr. Gerbenzon mij welwillend hadden geattendeerd. De schrijver van dit werk gaat
te werk volgens een geheel ander systeem. Hij gaat uit van de archieven
en „laat de historie spreken". Deze werkwijze kan het bezwaar hebben, dat
de aansluiting op de realiteit wordt gemist, waardoor bij een niet geheel
juiste interpretatie van archivalische gegevens een probleem wordt, wat als
voldongen feit een vanzelfsprekendheid geacht kan worden. Hierover een
enkele opmerking.
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Op bldz. 11 vermeldt de schrijver: „Wat valt er uit de archieven te leren?
De eenvoudigste en tevens oudste indeling is een tweedelige (nl. van de
Hindelopense woning), waarvan enkele voorbeelden" (van 1625—1810). En
op de volgende bldz.: „De driedeling, waarbij dus ook het middelhuis voorkomt, het ideale type zouden wij kunnen zeggen, is zeldzaam". Even verder:
„Dat een middelstuk pas in 1700 genoemd wordt, wil natuurlijk niet zeggen,
dat het er niet eerder was". Dit laatste is zeer juist opgemerkt. Immers ook
in wat de schrijver de tweedelige indeling noemt, kon it milhûs niet ontbreken, en zulk een woning kan derhalve als driedelig worden beschouwd.
Deze indeling is immers kenmerkend voor alle zeventiende en achttiende
eeuwse Hindelopense burgerwoningen, de klinten der minder gegoeden en
de enkele boerderij in de stad laat ik buiten beschouwing, met twee uitzonderingen: de achttiende eeuwse huizen van de geslachten Tjebbes en
Rinia van Nauta. Bij verschillende huizen, bijvoorbeeld aan de Nieuwstad,
de Groene Weide en de Buren, is deze oude indeling nog te reconstrueren.
It milhûs kon een vertrek zijn, maar was in de meer bescheiden burgerwoningen een gangetje, een langwerpige alkoof tussen de achterzijden van
de bedsteden van de achterkamer en die van de voorkamer. Dikwijls was
dit milhûs speciaal onderkelderd en daardoor een opkamer en het wordt in
de archieven ook als zodanig aangegeven of als pars pro toto: optred. Nu
is het zo, dat men ook thans nog een vrij grote variatie in onderkeldering
kan onderkennen, samenhangend met de terreinsgesteldheid. Aan it Aest, of
anders aan de Buren ligt het straatniveau hoger dan de gronden langs de
twee Houwswiken, de grachten aan de achterzijde van deze huizen, waarvan
er een thans gedeeltelijk gedempt is. Deze woningen konden geheel of
gedeeltelijk onderkelderd zijn en hadden aan de achterzijde beschouwd een
verdieping meer. De kelderkamers en woonkelders, die in de archivalische
bescheiden genoemd worden, zijn dan ongetwijfeld in dit type te plaatsen.
Een duidelijk voorbeeld geeft het huis aan de Houwsbrêge.
Met digte galderije en gang wordt onmiskenbaar de bakshook bedoeld,
zo genoemd naar de regenwaterput, die zich hier binnenshuis bevond. Een
gang in onze betekenis van dit woord kenden de Hindelopense woningen
voor het einde van de achttiende eeuw niet. Deze is echter wel in de loop
van de vorige eeuw in alle huizen aangebracht door het plaatsen van een
schot of een halfsteensmuur lopende van de voordeur tot de toegang tot it
milhûs, waartegenover zich gewoonlijk de houten wenteltrap naar de zolder
bevond. Op deze en andere inwendige verbouwingen wordt dan ook gedoeld
in de aanhaling door de schrijver uit het in 1855 verschenen boekje
„Merkwaardigheden van Hindeloopen".
Ten aanzien van de meubilering zou ik willen opmerken, dat een achttiende eeuwse driepotige flap aan de wand in Hindeloopen een theetafel
wordt genoemd, welke benaming ook in de inventarisopgaven niet ontbreekt.
D e blauwe stoelen op bldz. 19 zouden misschien als lichtblauw is bedoeld
keukenstoelen zijn geweest. Anders hebben deze zeker niet behoord tot het
normale meubilair en uitsluitend gediend tot gebruik bij rouwbezoek en
aankleding van een sterfkamer. Naar verluidt zijn bij begin en einde van
rouw door welgestelden massale opdrachten tot herbeschildering verstrekt.
Ter completering zou ik aan de opmerking over albasterd op bldz. 52 willen
toevoegen, dat men behalve albasterje voor namaak marmer verven ook de
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uitdrukking krettenje voor namaak schildpad verven kent, welke term blijkbaar in de archieven niet voorkomt.
Tenslotte een enkele opmerking over de kleding. Met het naast elkaar
voorkomen van de aanduidingen strijpmuts, polmuts en voorvlegter met
muts erover wordt volgens mij onmiskenbaar gedoeld op één kledingstuk:
de strûpmûtse, waar de poalle een onderdeel van is. Het feit, dat in 1626'
de wentke genoemd wordt onder de kledingstukken van de gehuwde vrouw
behoeft niet in tegenspraak te zijn met de mogelijkheid, dat dit kledingstuk
oorspronkelijk in het bijzonder gedragen is door de nog niet gehuwde vrouw.
Immers Cornelis Kemp vermeldt, dat er door haar een toga scapularis, een
schoudermantel, gedragen werd, maar bovendien tijdens de bruiloft en bij
feestelijke gelegenheden in het eerste huwelijksjaar. E n hij voegt er aan toe:
„Thans (midden XVIe eeuw) is dit gebruik afgeschaft". Bovendien kan de
term toga scapularis wijzen naar de mouwloze wentke, waar de schrijver
ons mee confronteert.
Dit waren slechts enkele opmerkingen over een werk, waarin de schrijver
een schat van gegevens uit in het duister sluimerende archieven heeft
geordend, getoetst en voor ons moeiteloos toegankelijk heeft gemaakt. Wel
kan men zich afvragen of het niet beter ware geweest publicatie en verwerking van deze archivalische gegevens in twee gescheiden publicaties
onder te brengen.
F . S. Sixma van Heemstra.
W. A. van Es: Wijster, a natwe vïttage beyond the imperial
frontier, 1 5 0 - 4 2 5 A.D.
in: Palaeohistoria Bd. XI, herausgegeben von H. T. Waterbolk,
Groningen, Verlag J. B. Wolters, 1967, Textteil mit 595 Seiten,
289 Abbildungen und 24 Phototafeln,
Tafelband mit Haus-, Siedlungs- und Fundplänen, Preis 95 Gulden.
Die vorliegende Publikation kennzeichnet in besonderer Weise den ausgezeichneten Stand der Siedlungsarchäologie in den Niederlanden. Nach der
grossflächigen Untersuchung der im Geestgebiet liegenden, in die römische
Kaiserzeit zu datierenden Siedlung Wijster durch das Biologisch-Archaelogisch Instituut der Universität Groningen, konnte durch die vielseitige
Auswertung der Grabung von W. A. van Es eine wesentliche Forschungslüeke geschlossen werden. Einmal ist es dem Verfasser mit der systematischen
Bearbeitung der örtlichen Befunde möglich geworden, trotz oft schwieriger
Fundbedingungen ein detailliertes Bild von der Haus- und Siedlungsenwicklung in Wijster zu geben, zum anderen aber hat er es verstanden, diese
Ergebnisse in den grossen Rahmen der Siedlungsforschung im südlichen
Nordseeküstengebiet durch vergleichende Untersuchungen einzufügen.
Bereits 1926 wurde im Bereich des Noorder Esches von Wijster durch
A. E. van Giffen mit der Untersuchung des unter der Bezeichnung Looveen
bekannten Gräberfeldes begonnen. 195S untersuchten Van Giffen und seine
Mitarbeiter A. Bohmers, W. Glasbergen und W. van Zeist an einer anderen
Stelle sechs Grabhügel aus der vorrömischen Eisenzeit, und 1955 wurde
etwa 3 km vom Ausgrabungsgebiet der Siedlung entfernt der wichtige
Goldhort von Beilen aus der Übergangszeit des 4. zum 5. Jh. n. Chr. geborgen. 1956 konnte H, T. Waterbolk in der Nähe der Grabhügel ein in
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das 4. bis 5. Jh. n. Chr. datiertes Grubenhaus freilegen. Als schliesslich 1958
bei Erdarbeiten Brunnen, Gruben und Pfostenlöcher im nordwestlichen
Gebiet des Noorder Esches von Wijster angeschnitten wurden, leitete H. T.
Waterbolk zwei grosse Flächenabtragungen ein, in deren Verlauf 1958/59
und 1961 insgesamt ca. 36 300 qm nach dem Abräumen einer etwa 50 cm
machtigen Esch- (Plaggen-)auflage freigelegt wurden.
Im beschreibenden Teil der Veröffentlichung geht der Verfasser zunächst
auf die Siedlungsspuren ein. Dabei ist zu bemerken, dass die Trennung der
einzelnen Siedlungsphasen durch das weitgehende Fehlen der Kulturschichten wesentlich erschwert wurde. Bei der Auswertung zur Festlegung der einer
Siedlungsphase angehörenden Bauten war der Bearbeiter also im wesentlichen auf die noch vorhandenen, emgetieften Bauelementen, wie z.B. Fundamentgräben, Pfostenlöcher und Gruben angewiesen. Somit war es selten
möglich, die Zuordnung der einzelnen Baustadien von Häusern und auch
der Gesamtsiedlung mit Hilfe von Langs- und Querprofilen zu überprüfen.
Umso begrüssenswerter ist daher die detaillierte Vorlage der Siedlungs- und
Hauspläne, die es dem Leser ermöglicht, sich eingehend mit dem ursprünglichen Grabungsbefund zu beschäftigen und diesen mit den Auswertungsplänen des Bearbeiters zu vergleichen. Bieten schon die Überschneidungen
der zahlreichen Fundamentgräben für Palisaden oder Zäune viele Anhaltspunkte für die Trennung der Hauptphasen der Siedlungsentwieklung, so ist
die sorgfältige zeichnerische und statistische Auswertung der zusammengehörenden Bauelemente von Häusern, Nebengebäuden, Brunnen und Gruben
durch Van Es besonders hervorzuheben. Die Vorlage der Grundrisspläne von
Häusern und Nebengebáuden mit den dazugehörenden Tiebenangaben der
Pfostenlöcher zeigt, dass es gelungen ist, trotz mangelnder Stratigraphie ein
Typenschema aller vorkommenden Bauten herauszuarbeiten. Der Untersuchung der Flächenpläne kommt zugute, dass insgesamt 86 Hausgrundrisse
analysiert werden konnten und somit sich wiederholende Erscheinungen in
der Konstruktion der Bauten in den Fällen herangezogen werden konnten,
wo Schwierigkeiten hinsichtlich der Zuordnung einzelner Pfosten oder Wandverfärbungen auftraten.
Nach der Auswertung sind 72 von 86 Gebäudegrundrissen Langhäusern
zuzuordnen, die der Gruppe dreischiffiger Hallenhäuser angehören. Von
diesen weisen jedoch nur wenige eine durchgehende Konstruktion mit zwei
im Hause befindlichen, dachtragenden Standerreihen auf, während die weitaus grössere Zahl durch die Benutzung doppelter Wandpfosten als Dachträger im Bereich des Wohnteils gekennzeichnet ist. Unter den Häusem mit
Doppelpfosten-Konstruktion kommen zwei- und dreigeteilte Bauten nebeneinander vor. Ausser Langbauten sind auch Kleinhàuser vertreten, die entweder
nur unter Verwendung von Doppelpfosten oder unter Verwendung von
Innenständern in Verbindung mit Doppelpfosten konstruiert wurden. Ausser
dreischiffigen Hallenhäusern mit Wohn- und Stallteil und ähnlich konstruierten Kleinhäusern konnten in den Grabungsflächen zahlreiche Nebengebäude
festgestellt werden. Zu diesen gehören 140 Grubenhauser sowie ungefähr 130
Speicherbauten in Vier-, Sechs- oder Zwölfpfosten-Konstruktionen. Weitere
Pfostensetzungen wurden als Schuppen angesprochen. In den Grabungsflächen wurden ferner 13 Brunnen, die aus Baumstämmen oder Planken
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konstruiert waren, zahlreiche, mit Branderde gefüllte Gruben sowie Vorratsgruben und Tiergràber freigelegt.
Nach der Zusammenstellung der verschiedenen Bauten von Wijster gibt
Van Es eine Übersicht der aus dem Siedlungsbereich stammenden Funde.
In diesem Zusammenhang ist ausser den gefundenen Gegenständen aus organischem Material, wie z.B. Radfelgen, Holzschalen, Lederresten und den
in der Siedlung verwendeten Steingeráten (Malil- und Wetzsteine) das für
die Datierung wichtige Fundmaterial besonders beaehtenswert. Dazu gehort
ausser Resten von Glasgefässen des 3. bis 4. Jhs.n.Chr. sowie Bronzenadeln
und Bronzefibeln des 2. bis 4. Jhs.n.Chr. vor allem die umfangreiche, importierte und einheimische Keramik. Die besondere Bedeutung der Keramikauswertung von Wijster liegt darin, dass Van Es nicht nur eine typologische
Ghederung seines Materials durchführt, urn die so ermittelten Formengruppen
mit dem Material anderer Fundplätze zu vergleichen, sondern gleichzeitig
eine sorgfältige Analyse der Fundvergesellschaftung innerhalb der Grabung
Wijster vornimmt. Betrachten wir zunächst jedoch die typologische Einordnung der Keramik. Der Verfasser hat sich nicht darauf beschränkt, das
Material von Wijster im Text und in Abbildungen anzuführen, sondern es in
den Rahmen der von anderen Fundplátzen der nördlichen Niederlande
stammenden Keramikgruppen eingefügt. Durch diese Vorlage wird eine
wesentliche Lücke in der Auswertung des Fundmaterials aus der römischen
Kaiserzeit geschlossen.
Zunächst untersucht Van Es die scheibengedrehte römische Keramik aus
Wijster und anderen nordniederländischen Fundplätzen. Dazu gehort in
erster Linie eine dünnwandige, graue oder grauschwarze Terra nigraähnliche Tonware, die seiner Ansicht nach auf Latèneformen zurückgeht.
Wie in anderen Gebieten ist es jedoch auch in den nördlichen Niederlanden
schwierig, Übergangsformen des 1. und 2. Jhs.n.Chr. für diese, vor allem
im 4. und 5. Jhs.n.Chr. verbreitete Keramik zu finden. Eine gewisse Formenverwandtschaft zur scheibengedrehten, in römischen Grenzgebieten Deutsehlands gefundenen Tonware ist zwar erkennbar, jedoch werden mit Recht
bessere Parallelen aus dem Argonnengebiet Nordfrankreichs angeführt
(Chenet-Typ 342). Lassen sich für diese, oft mit abgerollten Ornamentbandern auf der Schulter versehenen Gefässe zahlreiche in das 4. und 5.
Jhs.n.Chr. datierte Beispiele von niederlandischen, belgischen. und deutschen Fundplätzen anführen, so ist der Befund von Wijster bemerkenswert,
da unter dem vergleichbaren Material auch viele Varianten mit S-förmig
ausschwingendem Rand sowie eine andere Gruppe scheibengedrehter Terra
nigra-ähnlicher Schalen vorkommen, die in der Form einheimischen Gefässen
des 3. und 4. Jhs. aus Nordholland und Nordwestdeutschland entsprechen.
Dennoch bestätigen die anderen römischen Keramikgruppen, dass die Hauptmasse der in Wijster vertretenen Importkeramik, wie z.B. die rauhe Mayener
Ware oder die Terra sigillaten, dem 4. bis 5. Jh.n.Chr. zuzurechnen ist.
Unter der handgemachten Keramik stellen die Trichterschalen eine besonders
charakteristische Gruppe im Fundmaterial von Wijster dar. Wie bei allen
Gruppen der einheimischen Tonware führt Van Es zunächst eine typologische
Gliederung dieser Gefässe durch, um anschliessend die wesentlichen Merkmale der einzelnen Varianten mit Parallelfunden in den Niederlanden und
anderen Gebieten zu vergleichen. Auf diese Weise wird vom Verfasser mit
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Hilfe auswärtiger Funde zunächst ein chronologisches Schema für die
Keramik von Wijster erarbeitet. Dieses ist umso notwendiger, da dort keine
vertikale Stratigraphie zur Verfügung steht, welche die relative chronologische Zuordnung des Fundmaterials erleichtert. Alles in allem ist bei den
Trichterschalen dem Typenschema von Van Es zuzustimmen, jedoch ist nach
den Auswertungsergebnissen der Wurtengrabung Feddersen Wierde damit
zu rechnen, dass einzelne der unter den Gruppen I A 2 und I B 2 angeführten Scherbenprofile auf Grund ihrer Randfazettierung bereits dem 1. Jh.
n. Chr. zugeordnet werden können. Die spitz ausgezogenen Randprofile von
meistens dreieckigem Querschnitt sind jedoch, auch nach den Auswertungsergebnissen der Grabung Feddersen Wierde, nich vor dem 2. Jh. n. Chr.
anzusetzen. Es ist ferner berechtigt, die nach Van Es' Untersuchungen sehr
häufig in den nördlichen Niederlanden vorkommenden Gefässtypen I A und
I B mit der grossen Gruppe von Trichterschalen in Verbindung zu bringen,
die in gleicher Form und Verzierung in einem breiten Streifen an der Nordseeküste von Dithmarschen bis nach Nordholland vertreten sind. Diese
Tonware lässt sich zweifellos vom binnenländischen Material, wie es von
Uslar in seiner Arbeit „W'estgermanische Bodenfunde des 1.—3 Jahrhunderts
n. Chr. aus Mittel- und Westdeutschland" zusammenstellte, unterscheiden.
Dennoch sollte man nicht verkennen, dass unter der von Van Es herausgestellten Variante I B 3 Schalen vorkommen, die sowohl in der Form als
auch in der Verzierung Parallelserscheinungen zum rhemisch-westfälischen
Material aufweisen. Ein gemeinsames Merkmal sind die steilgestellten Randprofile mit abgesetzter Randlippe, die wir als typische Erscheinung bei
einzelnen Varianten in der von Uslar-Gruppe I / I I , bzw. II wiederfinden.
Auffällig ist ferner die bei diesen Gefässen auftretende flächendeckende
Verzierung des Unterteils mit Punkt- und Kerbmustern, wie sie uns ebenfalls als typisch aus dem rheinisch-westfalischen Gebiet bekannt ist (z.B.
S. 195, Abb. 99, Nr. 2 1 : Ezinge). Eine Bestätigung dieser Verbindungen ist
die Verbreitung der angeführten Gefässformen und -verzierungen, die in
Nordwestdeutschland mit wenigen Ausnahmen westlich der Weser zu finden
ist. Ergänzend darf vermerkt werden, dass ausser Trichterschalen im 2, und
3. Jh. n. Chr. auch bereits mit Standfussgefässen zu rechnen ist. So lassen
sich die auf Abbildung 107 angeführten Scherben (Nr. 730, 1083, 1091,
1255, 1094) nach der Auswertung der Grabung Feddersen Wierde mit
Standfussgefässen vergleichen, die dort dem 2, bis 3. Jh. n. Chr. zuzuordnen
sind. Bei der vom Verfasser herausgestellten typologisch jüngeren Schalengruppe I C ist vielleicht stärker auf das Vorkommen von zwei Varianten
hinzuweisen. Beiden gemeinsam ist der scharf abgesetzte S-förmig ausschwingende Rand. Jedoch wird die eine Variante durch leicht bauchige Unterteile
mit kurzer Schulterbildung und z.T. angesetzten Stengelfüssen gekennzeichnet, während die andere sich durch konisch verlaufende oder nach innen
eingezogene Gefässunterteile sowie weit nach aussen gezogene Ränder auszeichnet. Dieses bewirkt oft eine grössere Mündungs- als Schuiterwei te. Der
zuletzt angeführte Typ entspricht den im nordwestdeutschen Küstengebiet
und weiter nördlich bis zu den Nordfriesischen Insein vorkommenden sog.
Trichterpokalen, auf die Van Es im übrigen bei der Beschreibung seiner
Typengruppe I D eingeht. Man sollte daher die auf Abb. 101, Nr. 5 und 9
sowie Abb. 100, Nr. 720 dargestellten Funde der Gefässgruppe I D zuweisen.
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Bei einem grossen Teil der zuerst angeführten Variante mit abgerundetem
Unterteil und kurzer Schulterbildung erscheint hingegen eine stärkere Verwandtschaft zum binnenländischen Material, d.h. zu von Uslars Form I / I I a
bzw II vorzuliegen. Von der Datierung aus betrachtet ergibt sich somit, dass
in der Gefassgruppe Wijster I C sowohl Formenelemente des 3. als auch des
4. bis 5. Jhs. n. Chr. vertreten sind. Die späten Varianten der auch im nordwestdeutschen Gebiet verbreiteten Schalen mit S-förmig ausschwingendem
Rand werden von Van Es in seiner Gruppe I D zusammengefässt. Wie bei
den nordwestdeutschen Parallelen ist auf diesen Gefässen das gelegentliche
Vorkommen von Dellen-, Buckel- und Stempelverzierungen im Schulterbereich bemerkenswert.
Eine besondere Beachtung verdient die Tatsache, dass es Van Es auf
Grund seiner sorgfältigen Keramikanalyse möglich war, unter der Siedlungskeramik von Wijster im Vergleich mit anderen Fundplätzen Gefässtypen
auszusondern und chronologisch einzuordnen, die uns als typische Erscheinungen von Siedlungen, nicht aber von Gräberfeldern, auch aus dem nordwestdeutschen Gebiet, bekannt sind. So lassen sich, wie z.B. in Tofting und
Feddersen Wierde, einzelne Varianten grobtoniger, oft mit Dellen- oder
Wellenmustem auf dem Rande versehene Geiasse anführen (Wijster, Gruppe
II), die mit den älteren Varianten von Trichterschalen (I A und I B) vergesellschaftet sind. Ausser der angeführten Gruppe, sog. „Dolia", kommen
auch unter den Gruppen IV bis VII zahlreiche Gefässtypen vor, die uns
nur selten im Zusammenhang datierter Grabfunde begegnen, jedoch eine
typische Erscheinung der Siedlungskeramik sind, wie z.B. auch im nordwestdeutschen Gebiet auf der Feddersen Wierde. Dazu gehort die Reihe der
Schüsseln mit meist kurzer, verdickter Randlippe, welche oft Kerb- oder
Dellenverzierungen aufweist. Nach den Untersuchungsergebnissen der Grabung Feddersen Wierde kommen dort ähnliche Formen, die vor allem der
Wijster-Gruppe IV B und IV C entsprechen, in den Siedlungshorizonten des
1. und 2. Jhs. n. Chr. vor, während die Auswertung der Funde von Wijster
auf jüngere Fundzusammenhänge hindeutet. Bemerkenswert ist auch die
weitmündige Schüsselform mit senkrechtem, S-förmig ausschwingendem
Rand, der oft mit einer Lippenbildung endet (Gruppe IV F). Das Vorkommen
dieser für die angelsächsischen Gräberfelder im Gebiet zwischen Weser und
Elbe besonders typischen Formen, die aber auch unter der dortigen Siedungskeramik häufig vertreten sind, weist wie die ebenfalls in Wijster vorhandene verzierte,sächsische Keramik auf die enge Verbindung zum E l b e /
Weser-Gebiet während des 3. bis 5. Jhs. n. Chr. hin. Eine weitere typische
Erscheinung unter der Siedlungskeramik sind die halslosen Schüsseln (Wijster,
Gruppe VII), deren Verwandtschaft mit Varianten sog. spätrömischer Töpfe
unverkennbar ist. Gefässe dieser Form lassen sich, wie Van Es mit Recht
ausführt, weder in der Datierung noch in der Verbreitung stärker einengen.
Bei der Wijster-Variante VII A sind wiederum, wie schon bei einigen Typen
von Trichterschalen, die Formenbeziehungen zu dem rheinisch-westfalischen
Material (von Uslar: Form I / I I ) auffäüig.
Eine besonders wichtige Stellung für die Abgrenzung von Formenprovinzen im nordwestdeutschen und niederländischen Küstengebiet nehmen
die hohen, oft doppelkonischen, engmündigen Henkeltöpfe ein. Die im
Zusammenhang mit der Bearbeitung der F u n d e von Wijster erfolgte Unter-
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suchung und Zusammenstellung dieser Gruppe aus dem Gebiet der nördlichen Niederlande durch Van Es zeigt in besonders deutlicher Weise die
engen Beziehungen vieler Gefässe zur nord- und nordwestdeutschen Gruppe
der sog. Eddelaker Töpfe (Wijster, Gruppe III). Darunter finden sich Varianten, die sowohl Plettkes Gruppe B 1 als aueh B 2 entsprechen, so dass uns
u.a. auch in den nördlichen Niederlanden die gesamte Typenfolge dieser für
das Elbe/Weser-Gebiet besonders bezeichnenden Fundgruppe des 2. bis 4.
Jhs. n. Chr. entgegentritt. Betrachtet man demgegenüber die typisch friesische
Henkeltopfware aus dem Terpengebiet, deren Henkei nicht abgesetzt in die
Randzone übergehen, so kann der Bemerkung von Van Es durchaus beigepflichtet werden, dass sich im Keramikstil in der Zeit urn 200 n. Chr. grössere Unterschiede zwischen Friesland und Groningen abzeichnen als zwischen
Groningen und Dithmarschen. Die Verbindung der nördlichen Niederlande
zum nordwestdeutschen Gebiet wird auch dadurch unterstrichen, dass offenbar unter den Funden des 4. und 5. Jhs. n. Chr. ein grösserer Anteil der
sog. Schalenurnen vorhanden ist (Wijster, Gruppe VIII), die in ihrer Form
und Ornamentik über Nordwestdeutschland hinaus enge Verbindungen zum
anglischen und ostholsteinischen sowie zum niederelbischen Raum erkennen
lassen.
Alles in allem führt somit die von van Es sorgfaltig durchgeführte Analyse
der Keramikfunde von Wijster unter Hinzuziehung des nordniederländischen
Fundmaterials zu der Erkenntnis, dass diese Tonware in der älteren und
jüngeren Kaiserzeit starke Beziehungen zum nord- und nordwestdeutschen
Formenkreis aufweist. Dieser durch Van Es gewonnenen Erkenntnis kann
nur beigepflichtet werden. Jedoch darf nicht ausser achtgelassen werden, dass
sich bei einzelnen Gefässgruppen Formen- und Verzierungsmerkmale abzeichnen (z.B. bei den Trichterschalen), die Verbindungen zu dem von von Uslar
vorgelegten rheinisch-westfälischen Material erkennen lassen. Einflüsse aus
diesem Gebiet sind, wie auch die Bearbeitung der nordwestdeutschen Küstenkeramik gezeigt hat, bis in den Raum westlich der Weser spürbar. Auch im
Weser/Ems-Gebiet dominieren jedoch nach dem Ergebnis neuerer Untersuchungen während der römischen Kaizerzeit Gefässformen und Verzierungen,
deren enge Beziehungen zum Elbe/Weser-Gebiet unverkennbar sind. Es ist
das besondere Verdienst von Van Es, in seiner Bearbeitung des nordniederländischen Fundmaterials auch für dieses Gebiet die enge Verbindung zur
nordwestdeutschen Küstenzone nachgewiesen zu haben.
Doch nicht nur die vergleichenden Keramikstudien. sondern auch die
Überprüfung des Materials von Wijster hinsichtlich seiner chronologischen
Zuordnung durch eine sorgfältige Analyse der Fundassosiationen ist als
besonders verdienstvoll zu werten. Mit Hilfe der veröffentlichen Fundstatistik
wird es somit dem Leser ermöglicht, sowohl über die Menge der einzelnen
Keramiktypen als auch über ihre Vergesellschaftung mit anderen Formen
einen Überblick zu gewinnen. Dass es trotz der schwierigen Fundverhältnisse,
wie z.B. der mangelnden Stratigraphie, gelungen ist, für alle Keramikgruppen
ein relativ-chronologisches Schema zu erarbeiten, das in den wesentlichen
Zügen mit den auf Grund von vergleichenden Studiën gewonnenen Ergebnissen übereinstimmt, spricht für die Anwendbarkeit dieser Methode. Die
Projektion der Fundkartierung mit der darin enthaltenen Vergesellschaftung
gleichzeitiger Keramikgruppen auf die ausgewerteten Flächenpläne (Plan IX)
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gibt Gelegenheit zu einer nochmaligen Überprüfung der zeitlichen Abfolge
der einzelnen Siedlungsstadien. So konnte nacli diesen vergleichenden Untersuchungen festgestellt werden, dass die in die Zeit zwischen etwa 150 und
225 n. Chr. zu datierende Siedlungsperiode I von Wijster 1 bis 2 Gehöfte
umfasste. In der Siedlungsperiode II (ca. 225 bis 800 n. Chr.) ist mit der
Errichtung von etwa 25 Häusern sowie Nebengebäuden und Speichern ferner
zahlreichen Gruben, die wahrscheinlieh bei der Eisenherstellung benutzt
wurden, eine Ausweitung des Siedlungsgeländes zu erkennen. In der Periode
III (ca. 300 bis 425 n. Chr.) kann dann ein deutlicher Bruch zur älteren
Siedlungsentwicklung festgestellt werden. So lässt das Grabensystem darauf
schliessen, dass im zentralen Bereich ein grosser, quadratischer, dicht bebauter
Siedlungsbezirk umschlossen wurde, der sich später zu einem ausgedehnteren
rechteckigen, eingezäunten Gebiet erweiterte, indem die Häuser in zwei
Reihen angeordnet waren. Im Süden, Westen und Osten dieses zentralen
Teils lagen weitere Gehöftgruppen, die ebenfalls von einer Palisade eingefasst
und durch enge Strassen voneinander getrennt waren.
Wie eingangs angeführt, ist es Van Es nach der Auswertung der Flächenpläne gelungen, ein Typensehema für die einzelnen Bauelemente der Siedlung Wijster herauszuarbeiten. Dabei wurden wesentliche Konstruktionsunterschiede innerhalb der dreischiffigen Hallenhäuser nachgewiesen. Während in der Siedlungsperiode I dieser Haustyp mit Innenständern dominiert,
macht sich in der Periode II das Erscheinen von Häusern mit Doppelpfosten,
d.h. Cruck-Konstruktionen, bemerkbar. In diesem Zusammenhang wird vom
Verfasser mit Recht angeführt, dass die Varianten des zuerst genannten
Haustyps in engerem Sinne küstengebunden sind, während die zweite
Gruppe mit Cruck-Konstruktionen weiter im Binnenland, wie z.B. in Westfalen, ihre Parallelen findet. Wichtig für die Hausentwicklung ist dabei die
Feststellung, dass bei den Cruck-Bauten von Wijster vor allem die Wohnräume in dieser Technik errichtet wurden, während in den Stallteilen Innenstander die dachtragende Funktion ausübten.
Zur wirtschaftlichen Entwicklung der Siedlung lasst sich unter Berücksichtigung aller Gebäude und Funde feststellen, dass Wijster in erster Linie
von einer landwirtschaftlich orientierten Gemeinschaft bewohnt wurde. Nach
dem Studium des Skelettmaterials (s. A. T. Clason, Wijster, S. 574—579)
wurden, wie auf den Wurten jener Zeit, Pferde und Schweine und vor allem
Rinder als Haustiere gehalten. Der Ackerbau wurde ebenfalls ausgeübt,
d.h. Flachs, Weizen und Gerste angebaut (s. W. van Zeist, Wijster, S 568—
573). Als wirtschaftlicher Faktor spielte in Wijster nach den Funden offensichtlich auch das Handwerk eine besondere Rolle. Zeigt schon der Hausbau,
die Konstruktion der Brunnen und das Holzgerät die besondere Fertigkeit in
der Holzbearbeitung, so weisen die grossen Mengen an Eisenschlacken in
Verbindung mit Ofengruben darauf hin, dass die Eisenindustrie einen wichtigen Platz in der handwerklichen Tätigkeit der Siedler von Wijster einnahm.
Hinzu kommt die Aufgliederung vieler Häuser in drei grosse Räume mit nur
kleinem Stallteil, die darauf schliessen lässt, dass der mittlere Gebäudeteil
offenbar als Werkstatt genutzt wurde. Hinsichtlich der handwerklichen
Betätigung ist auch das Spinnen und Weben sowie das Mahlen des Getreides
und die Töpferei anzuführen. Dass auch der Handel für die Siedler von
Wijster eine Rolle spielte, ziegen die zahlreichen römischen Importfunde.
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Eine wichtige Ergänzung für die Ergebnisse der Siedlungsgrabung Wijster
stellt die Auswertung der alten Grabungsbefunde vom Gräberfeld (Looveen)
dar. So wird nicht nur eine Gesamtübersicht der Befunde durch einen vollständigen Katalog mit Abbildungen von den wichtigsten geschlossenen Funden gegeben, sondern auch eine vergleichende Untersuchung der Grabanlagen
und der einzelnen Fundgruppen vorgelegt. Dieses Gräberfeld lässt sich nach
den Ausführungen von Van E s in zwei deutlich voneinander getrennte Teile
aufgliedern. Der westliche Teil hat den Charakter eines gemischtbelegten
Friedhofes mit Brandbestattungen (Brandgruben, Brandschüttungen und
Brandplätzen sowie Urnen) und Körpergräbern und ist nach den Beigaben
in das 4. bis 5 Jh. n. Chr. zu datieren. In diesen Bereich gehören auch die
schon von Van Giffen als besondere Erscheinungen beschriebenen Vierpfostensetzungen (templa). l m östlichen Bereich finden wir das frühmittelalterliche
Reihengräberfeld. Dieses besteht aus Pferdegräbern sowie S/N- und W / O Bestattungen, beginnt um etwa 650 n. Chr. und lässt sich bis in die Zeit urn
850 n. Chr. verfolgen. Brandbestattungen wurden in diesem Gelande nicht
festgestellt. Das Gräberfeld wurde von Westen nach Osten angelegt, d.h .in
der Mitte des 8. Jhs. n. Chr. erfolgten zunächst S/N- Bestattungen, die
allmählich von W / O - Gräbern abgelöst wurden. Die Beigaben finden sich
vor allem in den S/N-Gräbem, während die W / O - Gräber im äussersten
östlichen Grenzbereich fast fundieer sind.
Zum Abschluss der Wijster-Publikation gibt Van Es unter Berücksichtiging
der neuen Ergebnisse eine Zusammenstellung der Siedlungsgeschichthchen
Vorgänge in den nördlichen Niederlanden während der vorrömischen Eisenzeit und römischen Kaizerzeit. So ist als allgemeine Erscheinung im Drenther
Geestgebiet festzustellen, dass auf den sandigen Boden nach der dichten
Verbreitung der sog. Zeijener Kultur (Keramik des Typs Ruinen Wommels
I und II) in der folgenden Zeit, d.h. nach 400 v. Chr., eine deutliche Fundleere zu beobachten ist. Nur einzelne Grabfunde in diesem Gebiet deuten
auf das Verbleiben einer Restbevölkerung hin. Im Wurtenbereich, besonders
des Landschaftsteils Westergo, hingegen lässt sich mit dem Auftreten der
Keramik des Typs Ruinen Wommels III eine Verdichtung der Besiedlung
erkennen. Die Siedlungskontinuität im Marschengebiet bleibt also während
der vorrömischen Eisenzeit gewahrt und findet mit dem Vorkommen der
sog. Streepbandkeramik ihre Fortsetzung in die römische Kaiserzeit. Mit der
Verbreitung dieser Tonware lässt sich im Wurtenbereich eine weitere Zunahme der Besiedlung erkennen, und auch in den an die Geest grenzenden
Niederungsgebieten der Provinzen Groningen und Friesland kommt es um
Chr. Geb. zur Gründung von Flachsiedlungen, die erst im 3. Jh. n. Chr., im
Verlauf der spätrömischen Transgression, wieder aufgegeben werden. In
den sandigen Gebieten der nördlichen Niederlande ist erst während des 2.
Jhs. n. Chr. eine Zunahme der Siedlungstätigkeit zu beobachten. Deutliche
Anzeichen dieser dichter werdenden Besiedlung sind z.B. das häufige Vorkommen von Trichterschalen des Typs I A und I B. Wie die Untersuchung
der Keramik durch Van Es gezeigt hat, gehort in dieser Zeit das Siedlungsgebiet um Wijster kulturell zur Küstenzone, die sich über Groningen und
Nordwestdeutschland bis in den nordelbischen Raum erstreckt. In den angrenzenden südlichen Provinzen Overijssel und Gelderland dagegen zeichnet sich
eine andere Keramikprovinz ab, die engere Beziehungen zum rheinisch-west-
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fälischen Gebiet erkennen lässt. In diesem Zusammenhang darf jedoch noch
einmal darauf hingewiesen werden, dass sich unter der Keramik von Wijster
und aueh anderer angeführter Fundplätze der nördlichen Niederlande eine
Reihe von Keramiktypen findet, die genau so wie im nordwestdeutschen
Gebiet westlich der Weserlinie auf Verbindungen zum sog. westgermanischen
Material, wie es von von Uslar vorgelegt wurde, hindeutet. Dennoch kann
dem Untersuchungsergebnis des Verfassers nur zugestimmt werden, dass das
Gebiet von Wijster nicht nur auf Grund des Fundmaterials, sondern auch
der Hausformen vorwiegend zum Küstengebiet orientiert ist. Allerdings
kommt es im Hausbau wahrend der Siedlungsperioden II und III, d.h.
während des 3. bis 5. Jhs. n. Chr., mit dem in Wijster nachgewiesenen
Cruckbau zu einer teilweisen Anlehnung an die Bauentwicklung im Binnenlande, wie z.B. Westfalens. Betrachtet man die historische Situation in der
Zeit der Siedlungsgründung von Wijster, so beginnt die Besiedlung in einer
Phase enger Kontakte zwischen den germanischen Küstenstämmen und dem
römischen Reich. Z.B. deuten die römischen F u n d e in den Küstensiedlungen,
aber auch im angrenzenden Drenthe, auf eine wirtschaftliche Blütezeit hin.
Erst um 200 n. Chr. beginnt im Nordseeküstenbereich eine Phase wachsender
Unruhe, die historisch durch die chaukischen Vorstösse in den römischen
Grenzbereich, archäologisch durch das Vorkommen zahlreicher Münzhorte
gekennzeichnet wird. In dieser Zeit setzt auch die spätrömische Transgression
ein, vielleicht, wie Van Es annimmt, die Ursache für Siedlungsverlagerungen
und damit zur Gründung eines grosseren Dorfes in Wijster während der
Siedlungsperiode II.
Auch für die Zeit des 3, und 4. Jhs. n. Chr. versucht Van Es mit Erfolg die
Grabungs- und Auswertungsbefunde von Wijster im Zusammenhang mit den
historischen Ereignissen zu sehen. Anknüpfend an die Erbebnisse De Boones
gibt der Verfasser einen Einblick in das historische Geschehen sowohl des
Küstenbereiches als auch des Binnenlandes, d.h. der rümisch-germanischen
Grenzzone. Alles in allem wird deutlich, dass sich in dieser Phase der
Schwächung des römischen Reiches im Küstengebiet die Vorstösse germanischer Stämme in den römischen Grenzbereich häufen. Eine Folge ist der
Verlust des Rheindeltas und des Scheldegebietes, die von Germanen besiedelt
werden. Dennoch gelingt es den Römern mit Hilfe germanischer Foederaten,
die Rheingrenze militärisch zu sichern, d.h. germanische Stammesgruppen
zeichnen sich als Verteidiger „römischer" Gebieter aus, sind jedoch kulturell
ihren nördlichen Nachbarn eng verbunden. Seinen Ausdruck findet die
veränderte militärische und politische Situation in den nördlichen Niederlanden und in Nordwestdeutschland durch die Verbreitung des römischen
Imports in der spätrömischen Periode. Während die Kusten der Niederlande
und Nordwestdeutschlands im Bereich zwischen Ems und Weser im Gegensatz zur frührömischen Zeit kaum Fundstellen römischen Imports aufweisen,
zieht sich mit Beginn des 3. Jhs. n. Chr., vor allem aber im 4. und 5. Jh. n.
Chr., ein breiter Importstrom über die Geestböden Zentral- und Osthollands
sowie Oldenburgs in das Elbe/Weser-Gebiet hinein. Dass die Bevölkerung
von Wijster an diesen Vorgängen eines wirtschaftlichen Aufschwungs im
Binnenlande Anteil nimmt, zeigt sowohl die im Verlauf der Siedlungsentwicklung spürbare Veränderung im Hausbau mit binnenländischen Erscheinungen als auch die in dieser Zeit (Periode III) erreichte grösste Ausdehnung
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der Siedlung sowie Anzeichen für einen verstärkten römischen Import.
Während der ersten Hälfte des 5. Jhs. n. Chr. schliesslich werden auch in
Wijster, wie im übrigen Gebiet der nördlichen Niederlande, verstärkte
Beziehungen zn dem angelsächsischen Elbe/Weser-Gebiet im archäologischen
Material (Keramik, Fibeln und Grabsitten) spürbar. Die Annahme von Van
Es, dass es sich bei diesen angelsächsischen Einflüssen auf das friesische
Küstengebiet nicht um Spuren einer plötzlichen Invasion handelt, sondern
dass der Wechsel in der materiellen Kultur im wesenthchen Ausdruck friedlicher Verbindungen der Bevölkerungsgruppen im Küstenbereich ist, kann
nur zugestimmt werden. Dennoch ist, wie Van Es mit Recht vermutet, die
Ansiedlung angelsächsischer Bevölkerungsgruppen im friesischen Bereich
nicht auszuschliessen, ebenso wenig wie die Annahme, dass sich Grappen
der friesischen Bevölkerung an dem Zuge der Angelsachsen nach England
beteiligten. Mit dieser Phase, d.h. in der ersten Hälfte des 5. Jhs. n. Chr.,
findet die Besiedlung in Wijster ihr Ende. Es bleibt die Frage nach den
Ursachen. Stehen diese in direktem Zusammenhang mit der angelsächsischen
Überwanderung nach England? Diese Frage wird auch bei anderen grossen
Siedlungsgrabungen so lange unbeantwortet bleiben, bevor nicht vollständige
Untersuchungen einzelner "Siedlungskammem" in den verschiedenen Küstengebieten erfolgt sind. Ein wesentlicher Schrift in dieser Richtung wurde
mit der grossflächigen Untersuchung der Siedlung Wijster getan. Durch die
vielseitige, detaillierte Auswertung dieser Grabungsergebnisse ist es dem
Verfasser gelungen, wesentliche Forschungslücken in der Besiedlungsgeschichte des Nordseeküstenbereichs zu schliessen.
Wilhelmshaven.

P. Schmid.

P. Th. van Beuningen — Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en
bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525—1576). Serie: Maaslandse monografiën 5. Assen, van Gorcum en Co. N.V., 1966,
435 p. Prijs: ing. ƒ 28,50; geb. ƒ 31,50.
Tegenover de historie is verlerlei houding mogelijk. Er is de domme vraag:
Wat hebben wij er mee t e maken? Laat de oude koeien rustig in de sloot!
Men kan zo'n houding zelfs bijbels funderen: Elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen kwaad. Daartegenover staat de eveneens bijbelse houding: Wat
geschiedt is reeds geweest. Men laat de geschiedenis opdraven om de eigen
gedachten te adstrueren. Waar het bij de tijd zijn voorwaarde van erkenning
is ontkomt haast niemand hier geheel aan. Bij de beschouwing van wat was
worden eigentijdse kategorieën, b.v. oekumenisch, gebruikt. E r is ook de
houding van de verwondering, die echter gevaren naar twee kanten laat zien.
Soms wordt de Farizeeër in ons openbaar: Wat hebben de mensen zich druk
gemaakt. Hadden wij maar een vinger in de pap mogen hebben! Ook is er
de neiging het vreemde te veel als het aparte te zien, dat natuurlijk niet te
benaderen is.
Het hier besproken boek interesseerde mij hevig, zoals alles wat over de
16de eeuw handelt. Ik geef grif toe, dat de ballpoint soms ineens een
streep zette bij passages, die hoogst modern aandoen, b.v. op p. 234, waar
ons wordt verteld, dat er na de beeldenstorm reaktie kwam. „ D e meeste
delen hadden, ontnuchterd door de loop der gebeurtenissen, energiek de kant
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van het wettig gezag gekozen." Soms is dit verhaal van een theoloog, professor, geestelijk commissaris, inquisiteur en bisschop precies een beeld van
wat nu geschiedt en leest men haast onwillekeurig voor de naam van een
Friese Gedeputeerde van toen die van een uit de laatste tijd, of mompelt
Schillebeeckx, Ottaviani . . . Natuurlijk, dit is onjuist, maar we schrijven het
neer, opdat de lezer moge beseffen, hoe „aktueel" deze leesbare dissertatie
is. Vgl. p. 414: „Ook de huidige onderzoeker geraakt onder de indruk van
deze gekompliceerde persoonlijkheid, wiens problemen zoveel verwantschap
vertonen met die van onze tijd. Ook thans staat de verhouding tussen kerk
en wereld in het centrum van de belangstelling. Vele knellende problemen
van thans vroegen reeds toen om een oplossing."
Het boek is geschreven door een Rooms historicus, maar — dat is de 2de
opmerking, die we graag maken — hoe anders zijn de Roomse boeken nu
vergeleken bij 25, 50 jaar geleden. Er is een tijd geweest, dat voor een
protestant een geschrift uit die hoek ongenietbaar was door het apologetische,
schabloneachtige. Grote mannen waren natuurlijk heilig en de protestanten
hadden sowieso ongelijk. Van Beuningen doet het niet bewust, maar hij
bewijst eigenlijk voortdurend, dat het leven van Lindanus (1525—1588) wel
heel anders is geweest dan vroeger gedacht is. In het beeld ontluisterd,
entmythologisiert? Zo kan men het noemen en het moet gezegd worden, dat
ook deze, meer nuchtere schrijfwijze gevaren heeft. Heeft een verleidingskans, die een manzieke weduwe de jonge theoloog bood, heeft ook zijn
afkomst uit regentenkring, een leven lang nagewerkt? Voor men het recht
weet, is men dan in de buurt van een relativerend psychologisme of het
100 %-marxisme, dat even eenzijdig is als het verlaten standpunt.
Wij kondigen dit werk graag aan. Het heeft voor Friesland groot belang,
want Willem van der Lindt werkte hier in bewogen jaren (1557—1560). De
prachtig gekozen titel van J. S. Theissens proefschrift. „Centraal gezag en
Friese vrijheid" wordt terecht steeds weer genoemd. Schr. maakt duidelijk,
dat Lindanus hier niet paste. Men zou de, ook nu nog geldige vraag willen
doen: Wie past hier eigenlijk wel?
De schr. laat onopzettelijk voelen, dat de 16de eeuw een grote tijd is geweest, die in vele opzichten met de onze is te vergelijken, maar hij maakt
tevens duidelijk, hoe moeilijk het is het verleden te rekonstrueren. Alle
bronnen zijn benaderd, maar telkens weer moet er worden gezegd, dat er
vele lakunes zijn. Men moet diep respekt hebben voor de eerlijke worsteling
met een weerbarstige stof, omdat vooraf eigenlijk reeds vaststond, dat de
konklusie moest zijn, dat toevalsfaktoren een grote rol hebben gespeeld. De
sociaal-ekonomische achtergronden van een en ander worden telkens vermeld
en zo ook de psychische gesteldheid van de betrokkenen. Het is wel triest te
moeten ervaren, dat ook grote mensen steeds weer zowel passief slachtoffer
als aktief deelgenoot aan het gebeuren zijn en schuivende geschoven worden.
Hoe moeilijk het is boven de altijd domme machtstrijd met het geïntrigeer,
dat er mee verbonden is, uit te komen, we lezen het schier op elke bladzijde.
Het boek heeft grote deugden. Het is bizonder leesbaar geschreven. Het
vele oud-nederlands, latijn, frans, spaans zit voor een groot deel in de noten,
een methode, die aanbeveling verdient. De tegenstander krijgt het volle
pond. Vgl. bv. de beschrijving van de verovering van Roermond in 1572
(p. 395), waar de houding van Oranjes soldaten met die van Alva wordt
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vergeleken. Van de heilige geloofsheld, die Lindanus eenmaal was — vgl. de
biografie van A. Havensius van 1609 — blijft weinig over. Toch blijft het
gevoel van respekt voor deze strijder. Misschien had nog duidelijker gezegd
kunnen worden, dat typen als Lindanus in zulke tijden moeten opkomen,
maar ook vele moeilijkheden oproepen en zelf ondergaan. Men heeft bewondering voor de geweldige, jarenlange snuffelarbeid en het kombinatievermogen van de schrijver, die ondanks teleurstellende ontdekkingen volhield
en zelfs aan een tweede, afsluitend deel denkt. Een studie, die vele, wel is
waar onvolmaakte voorgangers telt, waaronder het artikel van Van Buijtenen,
dat door de zelfbewuste Woltjer genegeerd werd, zo'n studie is tegelijk
aantrekkelijk, maar ook moeilijk. Voor men het recht weet wordt de stof
bevooroordeeld benaderd. D e „fides bona", de onvoorwaardelijke trouw aan
de waarheid, die de eerste wet van de historicus is, is op alle bladzijden te
voelen. D e lezer zal echter Pilatus' vraag moeilijk kunnen onderdrukken,
waar het duidelijk is, dat haast elke deelgenoot aan het drama ergens staat.
Geldt nu reeds, dat men de werkelijkheid van b.v. Tsjecho-Slowakije kan
trachten te beschrijven en toch steeds weer moet erkennen, dat men aan
de waarheid slechts tippen kan, dat geldt nog meer voor de 16de eeuw.
Over de uitvoering, opzet en druk van het boek alleen maar lof. Het mag
in deze technische en ongeduldige tijd wel gezegd worden, dat er weinig
drukfouten in het boek staan. Men zou willen, dat een niet-Fries steeds
even informeerde, hoe het precies zit met plaatsnamen, enz. Wijntjeterp,
Leeuwardense, Oldenhove zie ik liever niet. En „beeldstormen" als werkwoord lijkt mij ontoelaatbaar. Waarom dan ook niet „geschilderijententoonstellingd" en dergelijke? Ik vermeld tot slot, dat ons museum curieus
genoeg een in dit werk afgebeeld portretje van Lindanus heeft. Ook hier
stond de Dordrechtenaar „in de frontlinie" (p. 386). Daarvan spreekt dit
unieke portret.

J.J.K.
De stêd Warkum, ûnder redaksje fan drs. G. Bakker. Súdwesthoekrige nr. 4, Fryske Akademy nr. 308. A. J. Osinga N.V.,
Boalsert, 1967, 229 p., ynn. ƒ 12,50.
As ik siz, dat dit boek my winliken to min jowt, is dat as in kompliment
bidoeld. It forskaet fan artikels ropt de bilangstelling op en graech wol men
dan mear hearre. Hienen net stikken oer de tsjerkeskiednis (de Mennisten!),
oer d e skoalle en de polityk frege wurde moatten? Der is sa foar en nei oer
Warkum wol hwat skreaun — in lytse bibliografy oan de ein hie net misstien —, mar aloan docht it wer bliken, dat men net sa gau útpraet rekket.
Dat jildt foar Bolswert en Dokkum, mar ek foar dit stedtsje yn de Súdwesthoeke.
D e meiwurkers binne faklju en amateurs. Dat ek de leste meiwurkje is
prachtich. Sa krije wy û.o. aerdige forhalen oer de skipfeart en -bou. Men
soe wolle, dat de redaksje de stikken hwat mear op inoar ynskreaun hie.
Foar hwa is it boek ornearre? As it it sljochtwei folk is hie it winsklik west
alderlei frjemde wurden ta to ljochtsjen. Ik notearre: ilonderen (p. 63),
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serteperte (p. 91), raveling (p. 136). Dat de âlde wetstael sa mar lezen
wurdt wol der by my net yn. Hie in register op de nammen ek net goed
west? In man as Anne Hobbes de Boer, dy't yn 1724 by de forbou fan it
stedhûs jild op it kleed bringt (p. 131) moat men maklik fine kinne. Yn
de bondel wurdt Frysk en Hollânsk brûkt. Best fansels, mar it Frysk is wol
ris hwat to folie Hollânsk: ûngerede, steunend op, melding meitsje, gefecht.
De ûndogenske Iju, dêr't Roorda it oer hat, hawwe noch al gau ris „oan
it stellen west". De boeken fan de Akademy wurde ornaris best korrigearre.
Wy sjonge lykwols noch altiten, dat wy ús tael net farre litte!
Fansels, men freget noch al hwat, mar hie de stêdsskiednis net yn hwat
greater forbân sjoen wurde moatten? Hiene de stikken fan drs. Beetstra oer
it Nut en it opstel fan Santema net hwat mear kultuer-, tsjerke- en skoalleskiednis jaen moatten? Mei Santema alderlei autoriteiten sa mar neist inoar
sette? Ik kin my skoan yntinke, dat der ôfkoartingen brûkt wurde, mar ik
sjoch hwat raer oan tsjin: Prov. Bibl. Bûterhoeke to Ljouwert (p. 75) en
tsjin: De âldste hat stim op Branburren yn H. A. Eekhoff syn kaert. . .
(p. 222).
De Akademy moat foaral trochgean. Wy meije der blüd mei wêze, dat
alderlei lju mei lokale skiednis piele en as in boargemaster dan ek noch
foargiet. . . Der bliuwe hiaten. Ik soe sokke boeken graech as ûndertitel
jaen: Bydragen ta de skiednis fan. ..

J- J- K.
Feestje†te Fyftich
Boalsert, 1967.

jier Roomsk

Frysk

Boun (1917—1967),

It is mei tinkboeken in frjemde saek. As se flot en fleurich skreaun binne
wurde se nou lezen en strak forgetten. As se de drege kant it neist binne
lést men se net en leit se oan kant, om der faeks letter gebrûk fan to
meitsjen. Tinkboeken is forlet fan. Wy hawwe se nou nedich, om werom
to sjen en om plannen to meitsjen. Letter wurde se frege, om skiednis to
skriuwen. Men moat der hwat sentimenteel by wurde kinne en ek opstannich, se moatte tagelyk konservatyf en progressyf wêze.
Ik wit net krekt, hoe't de titel is fan it boek, dat it 50-jierrich Roomsk
Frysk Boun tekenje wol. Der binne, as ik it goed sjoch, trije titels en de
bibliografen sille min to sprekken wêze. Mar it is in moai boek wurden.
It jowt it iene èn it oare. It is ek net inkeld mar Roomsk.
De letters wjukkelje hwat raer op it omslach om. Aggiornamento? Byld
fan „het rijke Roomse leven"? Der is, nei't it liket, in Roomsk Frysk. Ik
tekene oan: goedkar, bewogenheit. Minister Colbert soe raer opsjen fan
„kolbêrke".
Der steane stikken yn dizze bondel, dêr't ik fan hoopje, dat se net weireitsje sille yn dizze bondel. Ik soe wolle, dat pater dr. S. Galama syn stik
„Hwannear is Friso goed by de tiid?" noch ris forbrede en fuortset waerd
en prof. Miedema mocht om my de ein fan syn opstel noch wol hwat
útwurkje. De pear opstellen fan Aukes moatte net forgetten wurde as boustiennen ta it byld fan de Roomske Fries. Der soe noch mear to neamen
wêze. Hâld faesje!

J- J- K.
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H, J. Oldenhof — In en om de schuilkerkjes van Noordelijk
Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder
de Republiek, 1580—1795. Assen, van Gorcum en Co, N.V.,
1967, 474 p., geb. ƒ 3 5 , - .
Het boek van prof. L. J. Rogier, dat vlak na d e oorlog verscheen (3de
druk, 1964) en dat het veel oudere van Knuttel verving, was tot nog toe
het enige werk, waarin men iets meer vernam van het leven der Roomsen
in het Friesland van de Republiek. E r waren enkele parochiegeschiedenissen,
o.a. van Frisia Catholica en ook d e Bijdrage tot d e Friese kerkgeschiedenis
(Franeker, 1951) gaf het een en ander. Er moest echter een grondiger onderzoek worden gedaan en H. J. Oldenhof heeft de spade in de grond gezet
en vooral de streek ten N. en ten Z. van de lijn Harlingen—Leeuwarden
onderzocht. Het resultaat is het Nijmeegse proefschrift, dat wij hierbij aankondigen.
Wij weten niet, wie het onderwerp heeft uitgezocht, de promotor prof.
Rogier of de promovendus zelf, die Overijsselaar van afkomst, in d e oorlog
hier zijn tweede vaderland ontdekte. Is het laatste het geval dan moge dit
boek ook worden gewaardeerd als een dankoffer. Berust het initiatief bij de
promotor dan kan ik mij voorstellen, dat d e schrijver meer dan eens heeft
verzucht: Ik ben goed Rooms, maar ben ik tot dit monnikenwerk verplicht?
Men moet respekt hebben voor de trouw en het geduld van de onderzoeker,
o.a. blijkend uit de duizenden noten, die achter d e hoofdstukken (met goed
gekozen titels) zijn aangebracht. Te groter wordt dit respekt, als men konstateert, dat er betrekkelijk weinig resultaat is bereikt. E r is n.1. een onderscheid
tussen de pogingen om de maan te bereiken en dit onderzoek. Bij d e ruimtevaart ontdekt men onderweg het een en ander. Misschien valt de maan zelf
straks wel wat tegen, maar ook het onderzoek leverde iets op. De schrijver
van dit proefschrift moet steeds sterker het gevoel hebben gekregen, dat hij
niet veel anders ging vinden dan wat alreeds vermoed werd. Het soms vrij
schaarse en haast altijd erg lastige materiaal stond niet toe, dat er antwoorden gegeven werden op vragen, die reeds lang werden gesteld. Het
siert de onderzoeker, dat hij niet verder ging dan dit te konstateren en
zich niet tot uit de lucht gegrepen hypotheses liet verleiden. Natuurlijk,
men kan het resultaat mager vinden, als men maar niet meent, dat het
zinloos is geweest. Als naslagboek zal deze dissertatie steeds waarde houden,
ook terwijl zij als roman geen kans maakt.
Er is al schrijvende een dik boek ontstaan. Onderwerp en behandeling van
de stof hebben er" toe geleid, dat het ook een boek werd, dat kritiek oproept.
Jammer is b.v., dat O., toen zijn geschrift eindelijk klaar was en hij moe
van alles moet zijn geweest, niet iemand heeft overgehaald om hem te helpen
bij de korrektie. Er zijn vrij veel en soms nog al storende drukfouten. Al
lezende ontdekt men, dat de noten rustig kunnen worden overgeslagen. Doet
men dit echter niet dan blijken deze noten ergens achter d e hoofdstukken
geplaatst te zijn en ook nog weer verwijzen naar twee, drie registers
achterin, die men moet leren gebruiken. Het vele citeren maakt ook, dat
men gaat vragen: Waarom dit boek wel gebruikt en het andere niet?
Waarom wel Poort over Harlingen en niet Ferwerda en Van Hinte? Waarom
niet de Reisindrukken van Charles Ogier (Vr. Fries 36, 1943)? Achterin
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staat een persoonsnamenregister. Waarom echter geen register van plaatsen zaaknamen?
Oldenhof heeft veel willen geven en ook inderdaad veel geschonken. Tot
de gebruikte bronnen behoorde ook het verhaal van de Verrichtingen der
Jezuïeten door W. van der Heyden, destijds door ons Genootschap uitgegeven. Herhaaldelijk biedt dit boek wonderverhalen. O. zegt (p. 167):
„Wonderen kunnen voorkomen. . .", maar telkens weer besluit hij zijn
exposé met een vrij nuchtere verklaring. Zo b.v. op p. 168, waar hij de
geschiedenis van een in tweeën gebroken tinnen kelk, die later weer intakt
was, eindigt met de onthutsende meedeling, dat de vrouw van de bezitter
haar man misschien heeft willen verrassen en als een goede fee heeft
gezwegen. Zo ga je het jammer vinden, dat de slagzin: Met Velpon zie je
er geen barst van! in de 17de eeuw nog niet bestond. Dit lijkt mij echter
niet d e juiste behandeling van dergelijke verhalen. Het is beter een beeld
te geven van het wonder-, lees: mirakelgeloof en de achtergronden daarvan
bloot te leggen. Daarbij kan terloops worden gezegd, dat wij hoog-ontwikkelde modernen met het werkelijke wonder soms nog minder raad weten
dan de besten van toen. De „oplossingen", zoals die op pp. 168, 182 en
elders worden aangeboden lijken naar mijn smaak teveel op die van mijn
al te rationalistische, moderne vaderen, die meer hebben „opgelost" dan
enkel de mirakelverhalen. Men vraagt zich soms af — b.v. bij John Robinson
en vele moderne Roomsen — of zij nu nog diezelfde weg moeten gaan, die
reeds veel eerder dood bleek te lopen.
D e schrijver houde mij dit ten goede. Ik zeg dit te eerder, omdat ik op
andere plaatsen vraag: Waarom gaat Oldenhof nu niet verder? Bij de
bekeringsverhalen van de dames-Eminga (p. 118 v.) of van Jan Hendriks
Ieserkraemer (p. 143) had hij m.i. moeten gaan overleggen met een paar
psychiaters, die begrip hebben van geloof. Er wordt reeds veel over hoop
gehaald (hoofdstuk II). Dit had er nog wel bij gekund.
Op p. 140 zegt schrijver, dat de onderlinge konflikten tussen de zendelingen ellendig genoeg niet uitbleven. Inderdaad houdt men die gedachte bij
lezing van zijn boek over: W a t hebben regulieren en sekulieren en regulieren
onderling het elkaar lastig gemaakt. Eist men te veel, als men dan vraagt:
Waarom eigenlijk? Er gebeurden kinderachtigheden (p. 171, 334) en men
krijgt de indruk, dat het doel (een hemels loon) alle middelen heiligde. Had
de schrijver met deze indruk geen rekening moeten houden?
D e heer O. vertelt veel, zijn boek is een ware „Fundgrube" geworden
van kleine en grote zaken. De stijl is aardig, maar de arme lezer dreigt
door de vele bomen het bos niet meer te zien. Ik kan mij voorstellen, dat
sommigen dan gaan terugverlangen naar de ongekompliceerde, oude hagiografieën. Dit vooral ook, doordat men vaak met de neus op de dingen wordt
gedrukt en O. „Wahrheit" en „Dichtung" toch niet helemaal scheidt. Ik kan
mij, juist doordat de schrijver de argwaan van de Kalvinisten zo duidelijk
tekent, niet voorstellen, hoe daar zo intensief getimmerd kon worden in Jan
Hendriks huis te Harlingen, of hoe daar een pater-met-zangvogeltjes zo
langen tijd verborgen kon zitten in een huisje aan de zeekant te Kimswerd.
Hij maakte wel minder reklame dan Van't Reve te Greonterp, maar opvallen
deed ook hij.
Oldenhof heeft vooral de bronnen laten spreken. Dit was zijn goed recht.
Men krijgt echter de indruk, dat hij zich daaraan te veel heeft overgegeven.
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Wij horen te weinig van de geest van die tijden. Ergens wordt over het
grote gebaar van de barok gesproken (p. 172). Dan spitsen wij de oren,
maar horen tot onze spijt niets meer. Wij vernemen iets van Jansenisme en
van Roomse patriotten en hadden zo graag gewild, dat het kleine Friesland
gezien werd tegen een grotere achtergrond. Aan het slot (p. 411, 428) klaagt
O. over de moeilijkheid om zicht te krijgen op de Roomse bevolking en
haar geheel. Als wij toch blijven vragen komt dat ook, doordat de schrijver
onze interesse voor deze zaken telkens in zijn boek oproept!

J- J- K.
Dr. A. Wassenbergh, De portretkunst in Friesland in de zeventiende
eeuw. N.V. Uitgeversmaatschappij „De Tijdstroom",
Lochem, 1967.
Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Dr. A. Wassenbergh
is een huldigingscomité tot de niet zo vaak uitgewerkte gedachte gekomen
een feestbundel door de jubilaris zelf te laten verzorgen. Dit is een gelukkige
gedachte geweest.
Immers, ruim 35 jaar geleden, bij de voorbereiding van zijn Parijse proefschrift over „L'Art du portrait en Frise au seizième siècle, Leyde, 1934",
had W. reeds materiaal voor de 17e eeuw verzameld en o.m. zelf foto's
van Friese portretten uit die tijd gemaakt; een resultaat werd in 1948
zichtbaar in een uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Maar in plaats van 17 afbeeldingen kan hij nu 150 portretten, waarbij
drie in kleuren, in dit prachtige boek tonen; Wassenbergh had immers in
die tussentijd niet stil gezeten, zoals ook blijkt uit de in het boek (p. 60—67)
opgenomen bibliografie, die door Bauke van der Veen met grote overgave
aan deze goede zaak werd samengesteld.
In vier hoofdstukken geeft de schrijver een indeling van de door hem in
binnen- en buitenland opgespoorde portretten op grond van opgemerkte
stijlverschillen en gebruikte archiefgegevens, telkens gevolgd door een lijst
met gegevens over materiaal, maten, signering, datering, vorm en standplaats
der schilderijen, terwijl de lezer door een verwijzing in de kantlijn naar de
afbeeldingen het betoog makkelijk kan vergelijken. De uiterlijke verzorging
van het boek door papiersoort, bladspiegel en formaat doet de artistieke
inhoud recht. Het compliment, dat W. hiervoor aan Drs. C. Boschma, de
huidige directeur van het Fries Museum en metgezel van W. op vele van
z'n speurtochten, geeft, is verdiend.
Van groot belang is, dat het boek duidelijk maakt, hoe veel er nog te
doen is op dit terrein van de Friese kunstgeschiedenis: hoe vaak moet de
schrijver niet genoegen nemen bij de toeschrijving van een portret met „de
Fries-Groningse meester", „meester van de aaneengestrengelde AE", „meester
van de driekwartfiguren". In zijn studie van de 16e eeuwse portretten in
Friesland kon Wassenbergh zulk een anonimiteit opheffen door een levend
wezen in de persoon van Adriaen van Cronenburg, afkomstig uit Schagen
(N.H.) ten tonele te voeren. Toen moest hij op grond van vergelijking nog
genoegen nemen met portretten toe te schrijven aan een „émigré flamand";
nu in deze uitgave kan er gesproken worden van zeker twee schilders,
Adriaen van der Linde en Hans de Clercq, beiden van Zuidnederlandse
herkomst en tot meer vlees en bloed geworden dankzij de archivalische
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gegevens, die D. J. van der Meer in dit tijdschrift (1964, 46) publiceerde.
Maar niet alleen personen kunnen anoniem zijn, ook maatschappelijke
verhoudingen en structuren. Zou wat dit betreft het onderscheid dat W.
invoert tussen het „agrarisch eigene portret" en het „geïmporteerde" niet tot
misverstand kunnen leiden? Hij gaat daarbij wat sterk uit van de schilders,
niet van de geschilderden, die toch ook hun bijdrage leveren tot de uitbeelding. Zijn de personen, zoals zij zo „prachtig" uit dit boek op ons
afkomen, niet ook een duidelijke afspiegeling van een maatschappelijke
structuurverandering, van de 16e op de 17e eeuw, waarbij de aanzienlijken
steeds meer hun aparte rechten veilig stelden, voor hun zoons reserveerden
en het meer egalitaire karakter van de Friese samenleving verbraken? Staat
hiermee in verband de trots op de familiewapens, de zorg besteed aan het
schilderen van juist kinderen? Viglius van Aytta kon nog in de 16e eeuw
aan z'n neven de eis stellen „studeren of aan de melkemmer"; de portretten
van onze Friese adellijke personen verwijzen meer naar een opgesierd milieu
dan naar een omgeving van vee en land, te midden waarvan zij toch opgroeiden. Als kapitein te land, als ruiterhoofdman of „ruitertje" (pi. 81)
worden zij afgebeeld, als dragers van gezag en macht, nooit in huiselijke
ongedwongenheid; is er een verwijzing naar het landelijke, dan is dat als
arcadisch spel (pi. 87, 88, 95). De portretkunst levert op dit punt een goede
parallel met het apocriefe genre in de geschiedschrijving, zo verbonden met
adellijke trots op afstamming en in de 17e eeuw juist bij de adel voortlevend. Hoe slaat ook niet aan het levensgrote, hele portret (pi. 75 en v.v.);
zeker, geïnspireerd door Van Dyck en Italianen, maar in Friesland in een
aantal voorkomend, „dat in geen van de andere provincies van ons land
wordt geëvenaard" (p. 31). Een jaartallenlijstje — 1628 het kostuum is nog
strak; 1643 door toenemende welvaart wordt ook het kostuum weelderiger;
1658 de kostuums worden nog weelderiger; 1667 de kostuums zijn zeer
deftig geworden, de poses zelfbewust (opgesteld voor Holland door Dr. J.
Hulsker) — kan men dan ook niet toepassen op Friesland; men is hier „voorlijker". Invloed uit het hoofse Den Haag en Utrecht zijn aan te wijzen
(p. 34), „which was more to the taste of Friesland's noble families than
the urban elegance of Amsterdam", zo vat H. Kingmans een tendentie samen
in zijn uitstekende „Summary" (p. 57—p. 59); uitstekend, daar de inventariserende analyse van de schrijver hier een samenhangende synthese vindt.
Alleen de zwarte dood die geen wit kan zien, laat staan toneelschoenen en
Molièregespen (pi. 76—78), weet bij de begrafenisstoet van Willem Frederik
(1664) de uiterlijke hoogheid te temmen (p. 135 en 136). Wat was hier op
p. 131 nog mooi een plekje open om het onderscheid tussen de markante
tekeningen van Frans Carree met de slappe prenten van Noé en Appeus
te doen uitkomen, zoals Hofstede de Groot dit door illustratie duidelijk
maakte (Vrije Fries 1918 (26)).
Het groepsportret is betrekkelijk zeldzaam, behalve bij de Nassau's, die
daarmee hun dynastieke verbondenheid uitdroegen. Een tekort aan gemoedelijkheid heeft deze ontwikkeling wel in de hand gewerkt. Gelukkig zijn daar
de talrijke kinderportretten, die ondanks de groot-menselijke, luxueuse verpakking, tegen de raad van humanistische opvoeders, door hun gelaatsuitdrukking in de kinderwereld blijven; vele vrouwen zijn meer uit hun
sfeer gehaald. D e „vrouw aan het spinnewiel" (p. 134) bleef er in opge-
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nomen, zoals ook de weinige predikanten en geleerden, die we ontmoeten.
Hoe zou het staan met de dragers van andere beroepen, die, bewust of
onbewust, er toch belang bij hadden hun stand als factor in het maatschappelijk leven ogentastelijk uit te beelden?
Maar het is altijd ondankbaar, vooral wanneer zo veel goeds en moois
geboden wordt, te vragen naar het onbekende, dat misschien juist omdat
het ontbreekt, kenmerkend is.
Haren (Gr.).

E. H. Waterbolk.

De stadsrekeningen van Arnhem, uitgegeven door W. Jappe
Alberts met medewerking van het Gemeentearchief te Arnhem.
Deel I, 1353-1377. J. B. Wolters, Groningen, 1967. 597 blz.,
geïllustreerd.
In mijn proefschrift („Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in
de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde vóór de vestiging van
het Bourgondisch gezag", Groningen, 1955) heb ik er op gewezen, dat van
de tientallen steden, die privileges en keuren hebben nagelaten, slechts
enkele een kleiner of groter deel van hun rekeningen hebben bewaard
(blz. 5). Momenteel zijn rekeningen uitgegeven van Arnhem, Deventer,
Dordrecht, Kampen, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam
en Zutphen. De jongste editie is te vinden in het 82ste deel van de
„Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap" (1968): „De
stadsrekening van Maastricht over het jaar 1399/1400", medegedeeld door
J. Koreman (blz. 59—206). De belangrijkste publicatie op dit terrein is het
werk van J. I. van Doorninck, J. de Hullu en J. Acquoy, getiteld „De
cameraarsrekeningen van Deventer, 1337—1393" (7 delen in 8 banden,
1885-1914).
De Arnhemse rekeningen lopen door „tot ver in de 19e eeuw" (blz. VIII).
Op het eerste deel, dat voor ons ligt, kunnen dus nog vele delen volgen.
„Het jaar 1377 is als afsluiting gekozen omdat tot op dat jaar de rekeningen
in hoofdzaak in het Latijn geschreven zijn. Daarna verdwijnt het Latijn
weliswaar niet geheel uit de teksten, maar de volkstaal gaat dan toch overheersen" (blz. XI).
Terecht zegt Prof. Jappe Alberts in zijn inleiding, dat de Arnhemse
rekeningen gegevens bevatten, „die van waarde zijn voor de geschiedenis
van geheel Gelderland, ja, zelfs voor de historie der omringende gebieden"
(blz. IX). Gelre was in de periode, waaruit dit bronnenmateriaal dateert,
het toneel van de twisten tussen de Heekerens en de Bronkhorsten. In de
Arnhemse uitgaven treft men tal van sporen van deze strijd aan, vooral
onder het hoofd „reysen". Ook de rubriek „de structura", waarin de voor
de verdedigingswerken bestede gelden zijn verantwoord, is veelzeggend.
In „Spiegel Historiael" (maandblad voor geschiedenis en archeologie) van
december 1967 (tweede jaargang, nr. 12) heeft Mej. Godelieve M. de Meyer
een artikel gepubliceerd over „De menselijke taal van stadsrekeningen"
(blz. 652—657), dat gebaseerd is op de Deventer cameraarsrekeningen. Het
Arnhemse materiaal geeft een niet minder boeiend beeld van het leven in
een middeleeuwse stad.
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De waarde van dit nummer (V) van de reeks „Teksten en Documenten",
uitgegeven door het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Utrecht, wordt nog verhoogd doordat aan de meer dan 500
bladzijden tellende tekst der rekeningen een inleiding, een glossarium, een
index van persoons- en geografische namen, een genealogisch overzicht van
de Gelderse hertogen (1326—1538) en een kaart van het hertogdom Gelre
(in 1555) zijn toegevoegd. Prof Jappe Alberts en zijn medewerkers van het
Gemeentearchief te Arnhem komt een woord van dank, sterker: hulde toe
voor hun even belangrijke als omvangrijke arbeid. Zij hebben het fundament
gelegd van wat een monument kan worden: de complete editie van de
rekeningen van een stad over niet minder dan vijf eeuwen!
K. de Vries.
Geschiedenis van Friesland, onder redactie van Ds. J. J. Kalma,
Drs. J. J. Spahr van der Hoek en Mr. K. de Vries, Drachten,
Drukkerij en Uitgeverij Laverman N.V., 1968, 704 blz., geïll.
Werken Fryske Akademy 325.
Eindelijk en nog juist op tijd om in de V. F . te worden vermeld, is dan
het langverwachte handboek der Friesche geschiedenis van de pers gekomen.
Zooals in de Verantwoording door de redactie wordt bericht, is de opzet
gemaakt in 1962 en werden de eerste vier hoofdstukken al in 1963 geschreven, drie andere in 1964, twee in 1965 en de overige in 1966, dus altijd
nog twee jaar voor de uiteindelijke verschijning. De bedoeling van het werk
was een op de bestaande litteratuur gebaseerde wetenschappelijke samenvatting te geven van de verschillende aspecten der geschiedenis in dit gewest.
Geheel mogelijk bleek dit niet, zoodat enkele auteurs voor de noodzaak
stonden een vaak vrij uitgebreide bronnenstudie te verrichten en hun hoofdstukken geheel of ten deele de waarde van een nieuwe publicatie hebben.
Van andere medewerkers kunnen de bijdragen als een tusschentijdsche
standsopgave van hun onderzoek gelden.
In hooge mate is dit laatste het geval met de overzichten der beide
archaeologen H. T. Waterbolk en W. A. van Es, waarmede het boek
begint, en die ook aan die lezers-niet vakgenooten, die de resultaten der
opgravingen trachten te volgen, duidelijk maken, hoe hun zelfs recente
kennis al weer in vele opzichten achterhaald is. Dat deze hoofdstukken
overigens ook bestemd zijn „voor historici, aankomende historici, (studenten
en M.O.-cursisten) en voorts voor allen, die belang stellen in een wetenschappelijke samenvatting van de Friese historie" (p. 6) lijkt mij aan twijfel
onderhevig. In tegenstelling tot b.v. het redactielid D e Vries, die in zijn
eigen bijdrage zelfs latijnsche citaten vertaalt (wat anderen, Halbertsma b.v.
niet doen), gaan de genoemde auteurs er kennelijk van uit, dat hun lezers
tenminste de grondbeginselen van hun vak verstaan.
Een derde archaeoloog, H. Halbertsma, nam de periode van de volksverhuizingen tot de noormanneninvallen voor zijn rekening, vooral aan d e
hand van litteraire bronnen. Na de verschijning in 1734 van Gerard van
Loon's Aloude Hollandsche Histori . . . in Holland, in twee foliodeelen was
met diens valsche fundament (Klaas Kolijn) de belangstelling voor al die
elkander uitmoordende Deensche prinsen met hun strijd om de macht in
onze contreien al gauw totaal verdwenen. Nu, na ruim twee eeuwen, doen
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de meeste figuren ons nog altijd even schimmig aan en de vele gelijknamigen doen den duizelig wordenden lezer vruchteloos zoeken naar kaarten
en stamtafels, waar Van Loon zoo royaal mee was. Ter herademing krijgt
de lezer echter tot slot nog een aardige „Excurs" over de noormannenpoortjes.
Een aspect, dat — wijselijk — door geen der oudheidkundigen is aangeroerd, maar dat de historici toch wel noode missen, is het taalkundige.
Misschien zou bij een volgende druk een kort hoofdstukje kunnen worden
ingelast door een germanist ter bespreking van taalkundige zaken als het
verdwijnen van de nietgermaansche namen (op Mirdum na) tijdens de
volksverhuizingen en de plaats van het latere friesch in het geheel der
ingvaeoonsche en westgermaansche dialecten.
D e ook door eigen geschiedbronnen kenbare historie sinds de volle
Middeleeuwen is in vier tijdvakken (c. 900—c. 1500, 16e eeuw, Unieperiode
en de laatste anderhalve eeuw) opgedeeld, binnen welke weer zoo veel
mogelijk een verdeeling is gemaakt in politieke (W. J. Alberts, J. J. Woltjer,
H. Algra en Y. N. Ypma), economische (B. H. Slicher van Bath, J. A. Faber
en J. J. Spahr van der Hoek), sociale (sinds de Republiek: S. J. van der
Molen en H. G. W. van der Wielen) en kerkgeschiedenis (p. A. K. de
Meijer O.S.A., J. J. Woltjer, D. Nauta en J. J. Kalma). Tot het middeleeuwsche deel behooren voorts nog hoofdstukken van K. de Vries over de
rechts- en S. J. Fockema Andreae over de waterstaatsgeschiedenis.
Bij de hoofdstukken over de politieke geschiedenis bleek het verschil in
bestaande voorstudies al heel duidelijk. Terwijl Woltjer kon putten uit zijn
eigen dissertatie, moest b.v. Ypma pionierswerk verrichten op het nog
maagdelijke terrein der vroege negentiende eeuw. De eerste kon daardoor
gemakkelijk groote lijnen trekken, zoo groot, dat zelfs de nationale helden
Greate Pier en Adje Lammerts daarbij in het niet verdwenen. In Ypma's
studie trof mij de opmerking op p. 433, dat de — elders zoo orangistische —
joden hier blijkbaar geen kwaad van de revolutie konden hooren, iets wat
ik om de afwijking van den regel (afgezien van het handjevol Joodsche
intellectueelen te Amsterdam rond Asser c.s.) graag nader geadstrueerd had
gezien.
Dank zij een geheele reeks recente voorstudies — vaak ook van eigen
hand — hadden de economisch-historici het minder moeilijk. Te laat om nog
gebruikt (en zelfs vermeld) te kunnen worden verscheen blijkbaar alleen
het belangrijke artikel van Albrecht over de Brunonenmunten in den Hävernickbundel 1 .
De Vries geeft in zijn rechtshistorische bijdrage in hoofdzaak een overzicht
der Rechterlijke Organisatie. Doordat hij bij den komst der Saksen ophoudt,
Woltjer zich niet voor de R. O. interesseert en Algra de voorgeschiedenis
der XVIIe eeuw bekend veronderstelt, is de belangrijke en tot in deze eeuw
ongewijzigd gebleven grietenij- en stadsindeeling van de Saksen tusschen
wal en schip gevallen. D e p. 176 aangeroerde vraag naar het ontstaan van
het stadsrecht zou ik minder organisch willen beantwoorden dan schrijver.

1 Günther Albrecht, Zu den Münzstättennamen auf gräflich friesischen Münzen des
ll.Jahrhunderts, in Dona Nvmismatica Walter Hävernick zum 23.Januar 1965 dargebracht, Hamburg 1965, S. 113-119.
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Ongeacht de basale rechtsstructuur ter plaatse ontwikkelen de stadsrechten
in het gebied tusschen Picardië, Noordzee, Main en Balticum zich in de
dertiende en veertiende eeuw op vrijwel identieke wijze, zoodat de ontleening daarbij een veel grootere rol moet hebben gespeeld dan de organische ontwikkeling. Druk van de zijde der mercatores (de kramers en handwerkers komen als pressiegroep pas later op; zoo ideëel was die stedelijke
quasimaagschap nu ook weer niet!) en het streven der eventueele landsheeren tot vermeerdering hunner inkomsten hebben in enkele generaties
geleid tot een haast uniforme situatie. Hoe de procedure daarbij in haar
werk ging is pas vers twee. Schrijvers suggestie van een exemptie uit het
landrecht met gebruikmaking daarvan lijkt wel de meest aannemelijke.
Dat de belangstelling der sociale historici sinds W. O. II van de knechts
naar de heeren is verschoven (op het Xlle Intern. Hist. Congres te Weenen
in 1965 waren de „classes dirigeantes" zelfs één der zes grands thèmes)
blijkt nog niet uit de bijdragen van Van der Molen en Van der Wielen,
die na enkele algemeenheden over de andere bevolkingsgroepen uitsluitend
— maar dan ook zeer belangwekkend — materiaal geven over den vierden
stand. Voor jongere onderzoekers blijven er daardoor in elk geval nog drie
ter bestudeering. Over de p. 525 genoemde bloeiende prostitutie en het vrij
rauwe kroegleven rond 1900 te Leeuwarden bevat het kabinetsarchief van
den burgemeester aldaar nog aardig materiaal. Een kleine vergissing: de
wereldreiziger en collectionneur was niet Jhr. A. Lycklama à Nijeholt, de
burgemeester van Opsterland, maar diens 1900 te Cannes gestorven broeder
Tinco Martinus (p. 518).
De kerkgeschiedenis wordt in dezen Oecumenischen tijd achtereenvolgens
door een roomsch-katholiek, een humanist, een gereformeerde en een hervormde beschreven. De eerste blijft wat in het formeele kader hangen met
zijn opsomming van decanaten en kloosters; in de latere hoofdstukken overheerschen helaas, zooals gebruikelijk, de twisten en meeningsverschillen en
wordt de geloofsafval duidelijker beschreven dan de geloofsijver. Het nogal
absoluut gestelde epitheton godslasterlijk bij beeldenstorm (p. 267) zal wel
terugslaan op den tevoren genoemden Spaanschen koning en een enkel
nootje ter verduidelijking van de voor niet ingewijden op het eerste gezicht
vreemd schijnende identiteit van (latere) Groningers met de ethischen (p. 557)
was misschien ook niet overbodig geweest. De vraag of er in het midden
der vorige eeuw geen speciale diensten voor den minderen man moesten
komen (p. 550) werd te Leeuwarden in 1850 beantwoord door de stichting
van de armenkerk aan de Oosterkade (thans gebouw V.V.H.), waar tot den
kerkgang geen Zondagsche kleeren vereischt waren.
Het boek sluit met drie hoofdstukken, die respectievelijk de historische
geografie (H. J. Keuning), de cultuurgeschiedenis (J. H. Brouwer) en de
historiografie (E. H. Waterbolk) van Friesland behandelen. De laatste auteur
kon op eigen voorstudies teruggrijpen, de eerste, wiens onderwerp pas vier
jaar (Oct. 1964) dank zij een eigen lectoraat te Amsterdam een apart studievak is, op onderzoekingen van de bodemkundige school van Edelman en
Bakker. Het meer sociologische karakter der Groningsche geografen geeft
de bijdrage een eigen kleur, waardoor zij evenwel nogal eens op het terrein
van andere medewerkers geraakte.
Professor Brouwer had voor zijn omvangrijke stof helaas niet de ruimte,
die voor een eenigszins gedegen artikel noodzakelijk zou zijn geweest. Als
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een volgende druk noodzakelijk is — en dat wensch ik redactie en uitgeverij
van harte toe — ware te overwegen de cultuurgeschiedenis tot de groep
van hoofdonderwerpen te bevorderen, die in elk tijdvak een hoofdstuk krijgt.
Nu was de auteur genoodzaakt een lawine van gegevens in 35 pp. onder
te brengen, wat tot een encyclopedische namenbrei heeft geleid. Dat die
brei vol krenten zit, spreekt overigens van zelf, al is de laatste litteratuur,
zooals de studies van W. Dolk en D. J. van der Meer over Vincent Lucasz
(p. 608, behalve decorateur was hij in de eerste plaats zerkhouwer) en
Adriaan van der Lynden, met wien de Vlaamsche emigrant (p. 609) identiek
schijnt (De Vrije Fries XLVI (1964) pp. 205-256) niet meer verwerkt. De
beide theologen Brakel waren geen broeders (p. 615), doch vader en zoon
en Wybrand de Geest zou ik liever geen verwant van Rembrandt willen
noemen (p. 610); de relatie liep over beider vrouwen Ulenburgh.
De materieele uitvoering is op een enkele drukfout (en vergissingen als
„der bronstijd" (p. 27)) en systematisch Van kalmaël i.p.v. Van kalmael na
goed. De illustraties zijn geslaagd te noemen, al heb ik mij bij enkele onderschriften wel afgevraagd, wie deze heeft opgesteld. Om van de tusschen
1932 en 1947 geheel verdwenen Weerklank te beweren, dat daar nu gesaneerd
wordt (p. 530) klinkt Leeuwarders wat zonderling in de ooren. En wat moet
men zich voorstellen bij „het gravureboek" van Hans Vredeman de Vries
(p. 609) onder een afbeelding van plaat 44 uit zijn 1604 verschenen Perspective, één der vele tientallen werken met gravures naar teekeningen van
hem, die sedert het midden der zestiende eeuw verschenen? Opgave van
verblijfplaats en maker van afgebeelde kunstvoorwerpen e.d. was ook niet
onwelkom geweest.
Auteurs en redactie mogen mijn detailcritiek beschouwen als een blijk van
groote belangstelling voor dit belangrijke en nuttige werk.
M. J. van Lennep.
J. J. Kalma: De tsjerke yn eigen doarp of stêd. Hantlieding ta
it bioefenjen fan de lokale tsjerkehistoarje. Ljouwer, 1968. Fryske
Akademy nr. 329; 43 siden.
Yn „It Beaken" fan septimber 1967 skreau ds. Kalma in artikel oer it
gearstallen fan in lokale tsjerkeskiednis, dit nei oanlieding fan in tal resinte
útjeften op dit mêd. Kalma seit yn dit artikel bliid to wezen mei dizze
stúdzjes, mar hy tsjut ek de tokoartkommingen dúdlik oan en uteret de
winsk dat de Fryske Akademy in lytse hantlieding op dit mêd útjaen sil,
itjinge dus nou bard is. De tokoartkommingen fan forskate fan dizze skiednissen binne, dat hja fakentiids to min it greatere forbân sjogge fan bygelyks
in biskate ûntjowing op dogmatysk of liturgysk mêd; dat hja to min it
wrâldske ramt fan harren skiednis acht slaen, bygelyks de soasjale ûntjowing
fan eigen plak en krite; dat hja faekris to subjektyf binne troch bygelyks
rûzjes yn eigen gemeente to forswijen of hiel koart oan to tsjutten. In oar
uterste is om allinne to biskriuwen hwat opskuor joech.
Neist dizze ynhâldlike tokoarten, binne der ek de praktyske swakke steen.
Om inkelde to neamen: it net acht slaen op archyfstikken dy't net mear yn
eigen gemeente binne, mar bygelyks op it gemeentehûs of op it ryksarchyf
to Ljouwert; it net forarbeidzjen fan bygelyks de notuleboeken fan 'e jongfeinteforiening; it net goedernôch skiftsjen fan it materiael, sadat haed- en
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bysaken trochinoar steane en de lezer net gewaer wurdt hwat nou krekt
inkelde wichtige saken west ha yn de skiednis fan dizze gemeente.
Kalma biskriuwt dizze swierrichheden oan 'e hân fan forskate foarbylden
en jowt oan 'e ein in skema foar in histoarysk ûndersyk. Hjirby hiene de
praktyske oanwizings hwat dúdliker wêze moatten. Kalma hat it in pear
kear oer in kaertsysteem, mar seit net hwat dat is en hoe't men it opsette
moat. De praktyk leart dat soks bipaeld net ûnnedich is. Forskate sneupers
skreauwe it iene skrift nei it oare fol en kinne nei forrin fan tiid it paed
yn eigen wurk net mear fine. Dyjinge dy't al in kaertsysteem brûke sette
fakentiids tofolle op ien kaert en komme dêrtroch net ta in goede yndieling
fan harren materiael. Faek is it nedich fan it selde feit twa of noch mear
kaertsjes to meitsjen: in dûmny, dy't sûpte en ûnder de tucht kaem, moat
op in kaertsje by de rige dûmny's mar ek op in kaertsje by de rige tuchtsaken. Fierders hie noch wol hwat sein wurde mocht oer it systematysk
opbergjen fan kranteartikels, kaerten, foto's en datsoarte materiael.
Oan 'e ein folgje trije listen mei wurken op dit mêd. By de algemiene
wurken mist spitigernôch: A. Fiolet: „Een kerk in onrust om haar belijdenis",
(Nijkerk, 1953), dat sa'n dúdlike en bitroubere biskriuwing jowt fan de
rjochtingsstriid yn 'e herfoarme tsjerke. By de rubryk „Gemeenteskiednissen"
hie wol dúdlik sein wurde mocht dat dit in seleksje is, hwant men kriget
nou de yndruk dat it in folsleine list fan boekjes op dit mêd is. As de
skriuwer it sa bidoeld hat, hwerom dan wol: H. de Jong: „Jelsum troch de
tiden hinne", mar net: R. S. Roarda: „It âlde doarp" (Britsum), in doarpsskiednis mei in buîte tsjerkhistoarysk materiael? Hwerom wol de geakunde
fan Baerderadiel neamd, mar net de skiednis fan Barradiel fan K. en J.
Siderius (Frjentsjer, 1950)? E n sa binne der mear to neamen.
Oan 'e ein mei de winsk útsprutsen wurde dat de Akademy war dwaen
sil, dat dit boekje ek yn hannen komt fan d e minsken hwerfoar't it ornearre
is, eat hwat noch net altiten in fanselssprekkende saek is. In oankundiging
of bisprek yn tsjerkeblêdden of ûnderwizerstiidskriften soe grif fortuten
dwaen, hwant hoe mear lokale skiednissen forskine, des to mear eare
ds. Kalma fan it wurk hawwe sil, dat hy oan dit nuttige boekje bistege hat.
R. Steensma.
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