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Hoewel de naam die hierboven staat, een uitgesproken Friese klank heeft 
en de drager in Friesland geboren is, kan men hem eigenlijk geen Fries 
noemen, daar hij opgroeide en het grootste deel van zijn leven doorbracht 
en zijn werk verrichtte buiten het gewest van zijn voorvaderen. Aan dezen 
hopen wij elders meer aandacht te besteden.; hier willen wij slechts memo
reren, dat de naam Andreae werd aangenomen door de eerste akademikus 
der familie, de Hitsumer eigenerfdenzoon Gatse Andries (1657—1736), ge
neesheer te Blija, wiens nageslacht verschillende vooraanstaande figuren in 
Friesland heeft opgeleverd, en dat de naam Fockema hieraan werd ver
bonden door het huwelijk van zijn betachterkleinzoon Arnold, die zich als 
notaris te Beetsterzwaag vestigde (waar ook diens achterkleinzoon zijn vijf 
laatste levensjaren zou doorbrengen), met Geeske Fockema uit een Dok
kumer (vroeger Oostdongeradeelster) geslacht, waartoe ook de bekende 
staatsman Daam F. behoorde. De enige zoon uit dit huwelijk, Sybrandus 
Johannes, kreeg in 1862 toestemming de naam van zijn moeder voor de 
zijne te voegen; het was de bekende rechtshistorikus. Zijn enige zoon was 
eerst advokaat te Leeuwarden, daarna rechter te Alkmaar en tenslotte vice-
president van het gerechtshof te Arnhem. In Frieslands hoofdstad werd 
diens zoon geboren, wiens loopbaan voor zijn terugkeer in Friesland hier 
slechts kort geschetst wordt. Elders zal zeker aan de vele facetten en ver
diensten van dit werkzame leven aandacht worden geschonken; wij zullen 
ons beperken tot het laatste tiendedeel. 

Sybrand junior studeerde van 1922—1927 rechten te Leiden en kreeg in 
1928 een functie bij het hoogheemraadschap Rijnland, waar hij het omvang
rijke archief inventariseerde en dan ook de titel archivaris kreeg na in 1931 
het examen voor wetenschappelijk archiefambtenaar der 1ste klasse te heb
ben afgelegd. Aan het recht en bestuur van dit hoogheemraadschap was 
ook het proefschrift gewijd waarop hij in 1934 cum laude promoveerde. 
Daarna was hij van 1935—1941 ambtenaar ter provinciale griffie van 
Overijsel en van 1941—1946 griffier der Staten van Groningen, waarna hij 
van 1946—1948 rijksarchivaris der 2de afdeling van het Algemeen Rijks
archief was, waartoe de archieven van Nederland als eenheidsstaat behoren. 
Vervolgens keerde hij bij Rijnland terug als secretaris. Na nog van 
1959—1963 raadadviseur te zijn geweest aan het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (waterstaatsgeschiedenis en -recht behoorden tot zijn speciali
teiten), in welke functie hij honorair tot zijn overlijden gehandhaafd bleef, 
werd hij per 1 juli 1963 voor de derde maal actief lid van het corps der 
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Mr. S. J. Fockema Andreae. 

Nederlandse archivarissen en wel als rijksarchivaris en provinciaal inspecteur 
der gemeente- en waterschapsarchieven in Friesland. 

Blijkens de onlangs verschenen Bibliografie van de werken van Mr S. J. 
Fockema Andreae door Dr J. Westenberg (aan welker inleiding, geschreven 
door Prof. Mr J. Th. de Smidt, enkele biografische gegevens voor het boven
staande ontleend zijn) had Mr Fockema Andreae tevoren wel enige, maar 
toch naar verhouding nog niet veel belangstelling voor zijn geboorteprovin
cie getoond. Van de 430 (!) titels van deze bibliografie tot en met 1962 zijn 
amper 5 % aan Friesland gewijd, waarvan twee derde uit boekbesprekingen 
bestaat. Het begint in 1943 met de toelichtende tekst bij Nic. Jansz. Piscators 
kaart van 1625 van Friesland, Groningen en het land van Emden (nr 92), 
die dus evenzeer de buurprovincie betreft waar hij toen fungeerde; de om
vangrijkste bijdrage is zijn aandeel in het met T. J. Naudin ten Cate en 
J. P. van Dooren geschreven werk: De archieven van de Nederlandsche 
Hervormde Kerk, 1960 (nr 375), waarin hij het overzicht en de vier noord
oostelijke provincies voor zijn rekening nam. Verder zie men de nrs 79, 98, 
105, 145, 156, 160, 178, 179, 200, 217, 289, 302, 316, 322, 340, 354, 364, 370, 
372 en 400 van genoemde bibliografie. 

In Friesland gearriveerd, verbaasde de nieuwe rijksarchivaris iedereen 
door de buitengewone energie en snelheid waarmee hij werkte. Tal van 
zaken die waren blijven liggen, vatte hij op en entameerde nieuwe. Het 
begon al met een Duitse brochure, „Die Friesischen Archive", die hij op 
tafel kon leggen, toen op 13 sept. 1963, dus 21 /2 maand na zijn ambtsaan
vaarding de deelnemers aan de Deutsche Archivtag uit Emden een bezoek 

6 



J. VISSER Mr. S. J. Fockema Andreae 

aan onze provincie brachten. Een kort geschriftje weliswaar, maar met een 
overvloed van gegevens. Het eerste archief dat hij aanvatte, was dat van 
de rijksarchivaris zelf; hiervan werden binnen de kortste keren de verspreid 
geplaatste onderdelen verenigd en een voorlopige inventaris samengesteld. 

Hij startte een serie kleine inventarissen e.a. archiefhulpmiddelen, die 
onder de gecombineerde Latijns-Friese titel „Monumenta Frisica — Fryske 
Archyfrige" door de Fryske Akademy werden uitgegeven en waarvan een 
jaar na zijn komst het eerste deeltje (Van Harinxma thoe Slooten) verscheen 
en het tweede en derde (Liauckama-Van Grotenhuis resp. Terscheïlinger-
polder) ter perse waren. Grotere inventarissen die nog ongedrukt lagen, 
liet hij vermenigvuldigen in de trant waarmee reeds zijn voorganger Dr M. P. 
van Buijtenen begonnen was. Had deze de inventaris van het Statenarchief 
voor 1580, door Dr J. G. Avis opgesteld, van provinciewege laten rotoprinten, 
Fockema Andreae deed hetzelfde met de inventaris van het Statenarchief 
1580—1795 door Mr J. L. Berns, waarbij hij in de gauwigheid zelf een nuttige 
index maakte. Voor grote objecten engageerde hij groepen studenten, die 
bij wijze van vakantiearbeid gezet werden aan het inventariseren van kerke
lijke en nieuwe gemeentearchieven, het indiceren van trouwboeken en het 
voor de druk gereed maken van het Album der Franeker Universiteit, een 
plan dat al tientallen jaren voorbereid werd, maar nog nooit uitgevoerd was. 
Het Fries Genootschap, waarvan hij weldra secretaris werd, had hier een 
„potje" voor gevormd, welks inhoud natuurlijk niet evenredig met de prij
zen was gestegen. Door bijdragen van verschillende zijden kon de uitgave 
worden gefinancierd, die de initiatiefnemer als een Mozes nog uit de verte 
heeft mogen zien, maar niet meer mocht beleven. 

Natuurlijk ondervonden ook de ambtenaren van het rijksarchief de inspi
ratie van zijn persoonlijkheid. Met nieuwe activiteiten belast, zagen zij ook 
hun positie verbeterd. De chartermeester kreeg de hoogst mogelijke rang en 
verbetering van zijn arbeidsomstandigheden. Tevergeefs werd gepoogd ter 
bespoediging van de inventarisatie een tijdelijke tweede chartermeester te 
krijgen. De pas sinds kort met de administratie belaste voormalige binder 
werd gestimuleerd (evenals later zijn opvolger) tot de studie voor het 
examen voor wetenschappelijk archiefambtenaar der 2de klasse. Hiervoor 
werd hem dan ook de bewerking van het gemeentearchief van Sloten als 
proefstuk opgedragen, een taak waarmee menige eerste-klasser ( = akade-
mikus) eer zou hebben ingelegd. Natuurlijk slaagde hij hierin niet zonder 
hulp, maar het proefstuk werd voltooid, het examen gedaan en de geslaagde 
kon de vakature van tweede archivist vervullen. Voor de nu openvallende 
administratieve functie kwamen talrijke sollicitaties binnen, maar Fockema 
Andreae wist een man aangesteld te krijgen die er enerzijds geschikt voor 
was en er anderzijds persoonlijk ten zeerste mee gebaat was, daar hij door 
omstandigheden terecht gekomen was in werk ver beneden zijn capaciteiten. 

Ook t.a.v. de archiefinspectie, waarmee de provincie Friesland hem 
evenals de vorige rijksarchivarissen belast had, betoonde Fockema Andreae 
zich actief. Binnen anderhalf jaar bezocht hij de meeste gemeentearchieven. 

7 



J. VISSER Mr. S. J. Fockema Andreae 

Ook intensiveerde hij de inventarisatie van gemeente- en waterschapsarchie
ven. Zelf nam hij hierbij de beschrijving van het archief van de Terschel-
lingerpolder en later (1966) dat van de stad IJlst voor zijn rekening. Ook 
van het belangrijkste huisarchief in Friesland, dat van Epema-state, be
schreef hij het nog ongeïnventariseerde gedeelte „yn in dei en in moarn-
skoft". 

Nog talrijke initiatieven en plannen zette Fockema Andreae op stapel, alsof 
de eerste verjaardag die hij in Friesland vierde, niet zijn 60ste, maar zijn 
40ste was. Het mocht niet hinderen, dat hij iedere week van en naar Leiden 
moest reizen, waar zijn gezin nog woonde. Maar het scheen toch, dat hij 
zijn krachten had overschat. Op 3 juli 1964, de dag van verschijning van 
deeltje 1 der Monumenta Frisica, werd hij bij zijn thuiskomst te Leiden 
door een attaque getroffen. De maandag daarop arriveerden te Leeuwarden 
de studenten die hij had aangetrokken voor de inventarisatie van zeven 
19de-eeuwse gemeentearchieven en het nieuw-archief van het waterschap 
Zeven Grietenijen en Stad Sloten en die nog geheel moesten worden ingeleid 
in de voor hen nieuwe stof. Mr H. T. Obreen en ondergetekende moesten, 
daartoe onvoldoende voorbereid, deze taak overnemen. Toch kon dit werk 
voortgang vinden en de gewenste resultaten opleveren. 

Reeds na enige weken mocht Fockema Andreae het ziekenhuis verlaten 
en langzamerhand weer een deel van zijn werkzaamheden hervatten. Het 
advies „niet meer zo hard te lopen" (natuurlijk niet in letterlijke zin), dat 
hem van medische zijde werd gegeven, verbaasde hem. „Doe ik dat dan?", 
zo vroeg hij mij. Het voorgaande vormt wel een voldoende antwoord op 
deze vraag. Uit een brief van zijn hand van 1 augustus blijkt, dat hij al weer 
uren achtereen aan het typen was geweest, en dat terwijl juist zijn gezichts
vermogen door de attaque ernstig was getroffen. 31 augustus berichtte hij 
aan de minister, dat hij zijn dienst hervat had met „enige beperkingen". 

Allerlei plannen werden weer gemaakt, zo reeds half oktober het (niet 
uitgevoerde) plan tot een beschrijving van kaarten en prenten in archief, 
museum en bibliotheek met behulp van studenten. Intussen beschreef de 
rijksarchivaris het omvangrijke familiearchief Van Eysinga-Vegelin van 
Claerbergen en het kleinere van de Friese Ridderschap, dat hij in het Fries 
Museum had herontdekt, nadat het lange tijd zoek geweest was. Hij ging 
zelfs weer op reis en nam o.a. actief deel aan de vergadering van rijks
archivarissen te 's-Gravenhage op 24 nov. 1964, waar hij pleitte voor ge-
schiktmaking van nieuwere archieven voor overneming door de registratoren, 
hetgeen bij verschillende collega's op verzet stuitte wegens de ondeskun
digheid dezer lieden. 

De waarschuwingen der medici waren onvoldoende geweest voor zijn 
rusteloze natuur en de gevolgen bleven niet uit. Half april 1965 volgde te 
Beetsterzwaag, waar hij zich het vorige najaar met zijn gezin gevestigd 
had, een tweede attaque, waarvan het herstel veel langer op zich liet wachten 
en steeds onvolledig bleef. Pas eind augustus was hij weer in staat het archief 
te bezoeken. Vooral zijn gezichtsvermogen was ernstig verminderd. Lezen, 
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schrijven en typen kon hij nog, mits niet te lang achter elkaar. Zijn gezichts
veld was daarbij beperkt tot de ruimte vlak voor hem, hoewel dat volgens 
zijn zeggen zich later wat uitbreidde. Maar op enige afstand zag hij zo 
slecht, dat hij de mensen vaak slechts aan hun stem herkende. Autorijden 
kon hij dan ook niet meer, maar evenmin werd het vertrouwd geacht, dat 
hij van openbare vervoermiddelen gebruik maakte. Hij moest dan ook van 
Beetsterzwaag naar Leeuwarden en terug steeds per auto worden gebracht 
en gehaald, een taak die Mevrouw Fockema Andreae geregeld en getrouw 
op zich nam, een enkele maal afgelost door haar dochter of een andere 
„invaller". Men kan slechts flauw vermoeden, hoezeer hij heeft geleden 
onder deze beperkingen van zijn mogelijkheden, want hij sprak er zo weinig 
mogelijk over. Hij had zelfs maar liever dat men hem niet vroeg, hoe het 
ermee ging, want hij vond het verschrikkelijk om te erkennen, dat het niet 
goed was en het tegendeel te zeggen, verbood hem zijn strikte eerlijkheid, 
dezelfde die hem belette in de ambtelijke sfeer een voorziening noodzakelijk 
te verklaren, als hij ze alleen maar uiterst gewenst achtte, al wist hij dat het 
alleen zou gebeuren, als hij het woord „noodzakelijk" bezigde. 

Meestal bezocht hij de Kanselarij in den vervolge eens per week, doorgaans 
op dinsdagochtend. Hij kwam, vooral in het begin, zijn kamer niet uit en 
werd na een paar uur weer gehaald. Later bleef hij vaak tot in de middag 
(een ruststoel voor een middagdutje was al na het herstel van zijn eerste 
attaque op zijn kamer geplaatst) en kwam soms tweemaal per week, b.v. 
tijdens de vakantie van de chartermeester. 

Langzamerhand scheen zijn gezicht en ook zijn algemene toestand zich 
iets te verbeteren, of hij raakte eraan gewend. Hij begon zich althans weer 
wat vrijer te bewegen in het gebouw. Buiten kon hij echter nooit alleen zijn. 
Zo hervatte hij, hoe gehandicapt ook en nu hoofdzakelijk thuis werkend, 
de inventarisatie van het Eysinga-archief, die hij begin 1966 voltooide. Ver
volgens beschreef hij de handschriftenverzameling van het Fries Genoot
schap en maakte een verdelingsplan, waarbij het grootste deel aan de Pro
vinciale Bibliotheek kwam. Tevens werden op zijn initiatief in 1965 een 
aantal archieven van Hervormde gemeenten en ook weer de nieuwe archie
ven van zes burgerlijke gemeenten door studenten beschreven. 

Onvermoeid ging Fockema Andreae voort met inventariseren. Zijn vol
gende object was het complex van bestuursarchieven uit de periode die, 
slechts ten dele terecht, als de Franse tijd bekend staat. Helaas ging hij 
daarbij teveel af op de handschrift-inventaris van zijn voorgangers Van 
Leeuwen en Berns, die hij voor de druk bewerkte, zodat enerzijds ver
scheiden nummers onvermeld bleven, anderzijds een aantal archivalia twee-
of driemaal in de inventaris voorkomt. 

Inziende dat een volledig herstel niet te verwachten viel, bedankte hij in 
1967 voor de commissie van toezicht op de opleiding van functionarissen 
voor de nieuwe archieven en de rijkscommissie voor vaderlandse geschiede
nis, die steeds in Den Haag vergaderden, wat hem nu „moeilijk viel", en 
voor die ter herziening der roemruchte Handleiding wegens reorganisatie. 
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Dat hij overigens niet van plan was zijn werkzaamheden belangrijk te be-
perken; blijkt uit het aanbod een katalogus te maken van de bibliotheek van 
het Hof van Friesland, een der belangrijkste bestanddelen van de Provin
ciale Bibliotheek, die haar na een jarenlange scheiding weer kon opnemen 
na haar verhuizing naar een nieuw gebouw (1966). Tevens begon hij aan een 
serie indices op resoluties en plakkaten van 1781—1813, ten vervolge op het 
werk van De Chalmot. Van het „educatieve plan" (biografieën van personen 
uit het tijdvak 1795—1813, te schrijven door leerlingen van middelbare 
scholen) is, als van vele hier niet vermelde plannen van de aan ideeën zo 
rijke Fockema Andreae, die mogelijkheden van personen en zaken echter 
vaak te optimistisch bezag, niets gekomen. 

De verhuizing van de Provinciale Bibliotheek gaf Fockema Andreae na
tuurlijk reeds voordat zij plaats vond, aanleiding zich te beraden over de 
bestemming van de Kanselarij. Met zijn onverwoestbaar optimisme had hij 
in de aanvang van zijn werkzaamheid in Friesland gehoopt, nog als rijks
archivaris aan het Oldehoofsterkerkhof te zullen zetelen. Mede met het oog 
hierop had hij ter voorbereiding van de verhuizing zo'n spoed gezet achter 
de inventarisatie en materiële verzorging van de archieven. Het gebouw kon 
dan dienen tot uitbreiding van het hem dierbare Fries Museum, waarvoor 
hij gedurende de z.i. korte overgangsperiode het door de bibliotheek ver
laten gedeelte vast wilde afstaan. Daar de plannen voor het nieuwe archief
gebouw minder snel vorderden dan hij verwacht had, terwijl tegen de huis
vesting van het museum in de Kanselarij tegelijk met het rijksarchief 
overwegende bezwaren bleken te bestaan, liep dit alles hem nogal tegen, 
maar gedurende de verbouwing van het museum in 1969 kon toch enige 
ruimte in de Kanselarij ter beschikking van het Genootschap worden gesteld 
voor opslag van een deel der verzamelingen; Fockema Andreae heeft dit 
echter niet meer beleefd. 

Hoewel hij dus lang niet stilzat, was het de autoriteiten niet ontgaan, dat 
de vervulling van zijn diensttaak niet op bevredigende wijze plaats vond. 
Met name de leiding van de dagelijkse gang van zaken kwam vooral sinds 
de tweede attaque in hoofdzaak op de chartermeester neer, al vond deze 
het niet op zijn weg liggen zijn superieuren hierop te attenderen. Het alge
mene beleid hield de rijksarchivaris wel in handen; buiten zijn wekelijkse 
bezoeken hield hij schriftelijk en telefonisch contact met het archief, maar 
van een intensieve bemoeienis kon toch niet worden gesproken. Toen in deze 
toestand na twee jaar nog geen verbetering was gekomen, achtte men de tijd 
gekomen de rijksarchivaris af te keuren of vervroegd te pensioneren. Het 
bericht van het met het oog hierop te verrichten geneeskundig onderzoek 
schokte ondergetekende meer dan het de betrokkene zelf scheen te doen. 
Wel deed hij in zijn antwoord aan de minister uitkomen, dat ,,de omstandig
heid dat u zich helaas reeds gedurende lange tijd om gezondheidsredenen 
genoodzaakt ziet om uw functie niet of slechts ten dele uit te oefenen", 
„daarin (heeft) bestaan dat ik den inventaris van het huisarchief Van 
Eysinga-Vegelin van Claerbergen heb voltooid en de in het archiefgebouw 
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bewaarde handschriften van het Fries Genootschap heb verdeeld, om van 
andere activiteiten te zwijgen. Inmiddels meen ik te moeten voortgaan met 
die activiteiten die door mijn ambtelijke omstandigheden vereist worden". 
Over e.e.a. verliep vrijwat tijd, maar 5 juni 1968 werd aan Fockema Andreae 
bericht, dat hij blijvend ongeschikt was verklaard en met invaliditeitspen
sioen zou worden gestuurd. Hieraan is echter, wellicht omdat de datum van 
zijn normale pensionering geen jaar meer verwijderd was en men de uit
voering van deze toch wel pijnlijke maatregel dus niet meer nodig achtte, 
geen gevolg gegeven; beter ware het dan geweest, hem ook de pijnlijke 
voorgeschiedenis te besparen. Zo kon hij nog op 1 sept. 1968 zijn 40-jarig 
ambtsjubileum vieren. 

Hij bleef doen wat hij kon. Publicaties van zijn hand bleven verschijnen. 
De inventaris Liauckama-Van Grotenhuis had in 1964 geleid tot een artikel 
in De Vrije Fries over „Voordeelsgoederen in Friesland". In It Beaken van 
1966 schreef hij stukjes over zijn voorganger Berns en de 350 jaar geleden 
verschenen Friese geschiedenis van Ubbo Emmius. In 1967 kwam in de 
Monumenta Frisica zijn Proeve van een woordenlijst der aan Friesland 
(onder de Republiek) eigene bestuurs- en rechtstermen uit. Intussen vloei
den de boekbesprekingen gestaag uit zijn pen, al waren het er geen twintig 
per jaar meer, zoals in 1964. Zelfs bracht hij het op 16 nov. 1967 nog op, 
een lezing voor het Fries Genootschap te houden over „Belangstelling voor 
Friesland in de Franse tijd" (afgedrukt in De Vrije Fries, 48ste deel, 1968, 
blz. 116 vv.). Het secretariaat van het Fries Genootschap had hij neergelegd, 
maar bleef de bestuursvergaderingen bezoeken. Getrouw kwam hij ook tot 
het laatst toe elke dinsdag op het Rijksarchief. Geestelijk actief en belang
stellend bleef hij in allerlei zaken, zoals herdenking van historische gebeur
tenissen (voor het 700-jarige IJlst schreef hij met Dr G. Bakker en A. B. Dull 
tot Backenhagen een gedenkboekje, maar hij wees ook op jubilea die hij 
zelf niet meer zou beleven, maar waarvoor hij anderen tot publicatie aan
spoorde, zoals die van de Allerheiligenvloed van 1570 en de inval der 
Munstersen in Friesland van 1672), maar ook de carrière van zijn ambtenaren 
e.a. medewerkers bleef zijn aandacht houden. Zijn eigen werkzaamheid 
bestond het laatste jaar hoofdzakelijk in het werk aan de bovenvermelde 
indices, die hij helaas niet alle meer heeft kunnen voltooien, zoals hij gehoopt 
had. 

Want op vrijdagavond 6 december kwam het einde voor hem, gelukkig 
thuis te midden van de zijnen, rustig en zowel voor hemzelf als voor zijn 
vrouw en kinderen niet onverwacht. 

Hij was een goede chef, een volijverig ambtenaar en een eminent geleerde. 
Hij, die zich hier geen rust gunde, ruste thans in vrede. 

Leeuwarden, mei 1969. 
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EEN FRIESE „KLEDINGPRENT" UIT 1 5 9 8 
S. J. V A N DER MOLEN 

Wie zich met historisch of volkskundig onderzoek bezighoudt, loopt altijd 
de kans na een publikatie over een bepaald onderwerp nog iets te vinden dat 
eigenlijk eerder had moeten worden ontdekt, teneinde met vrucht gebruikt 
te kunnen worden. Gelukkig is mijn opstel „Over de Friese plattelands-
vrouwenkleding in de 17de eeuw" verschenen in deze Vrije Fries (47ste deel, 
1966) en zo kan ik na drie jaar nog een, naar ik meen belangrijke, aanvulling 
geven. Deze aanvulling werd mogelijk door het kennismaken met een zich 
in het gemeentemuseum 't Coopmanshûs te Franeker bevindende ets, voor
stellende een gezicht op de Akademiestad in het jaar 1598 met op de voor
grond een gevarieerde groep personen, kennelijk uitgedost in de kleding van 
die tijd. 

De ets is van de hand van Pieter Bast. Over deze Pieter Jacobs Bast meldt 
A. J. van der Aa in zijn Biografisch Woordenboek der Nederlanden (2e deel, 
Ie stuk, Haarlem, 1853), dat hij in Antwerpen geboren was en in Leiden 
woonde, waar hij op 17 maart 1605 overleed. Van der Aa prijst hem als 
„een zeer bekwaam plaatsnijder", wiens „graveur- en teekenwerk zeer uit
voerig (is), in den stijl van Hieronymus Wierx, en zelfs in den aard van 
George Penez, en bovendien uiterst zeldzaam." Van hem zijn onder meer, 
volgens dezelfde bron, twee stadsgezichten bekend, „van welke het eene de 
stad Franeker voorstelt." 

Ook W. Eekhoff kende dit gezicht op Franeker, getuige zijn mededeling 
in De stedelijke kunstverzameling van Leeuwarden (Leeuwarden, 1875), dat 
behalve een uit 1602 daterend gezicht op Leeuwarden, van de zuidzijde, 
dezelfde graveur, namelijk P. Bastius, „ook een dergelijk gezigt op Franeker 
vervaardigd (had), waarvan twee verschillende drukken bestaan, met de 
kleederdragten van onderscheidene personen op den voorgrond." Eekhoff 
meent, dat de tekening waarnaar de gravure vervaardigd werd, waarschijn
lijk afkomstig was van Johan Sems. Deze Sems (bekend van de Sems-linie) 
was in 1572 in Franeker geboren, woonde in 1600 als landmeter en ingenieur 
van Friesland te Leeuwarden, van welke stad hij een plattegrond vervaar
digde. Later, toen hij de naam Hoeflinga had aangenomen, was hij dijkgraaf 
van het Bonder Nieuwland (Oostfriesland). Hij overleed omstreeks 1640. 

In het midden latende, of deze veronderstelling juist is — voor ons doel is 
dat ook niet van belang — willen wij alvorens op de voorstelling zelf in te 
gaan, nog het een en ander ontlenen aan de bijdrage „De Leidsche graveur 
Pieter Bast," van de hand van J. T. Bodel Nijenhuis (Handelingen en Mede-
deelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 
Leiden, 1872, blz. 89 e.v.). De auteur kent het gezicht van Bast op Franeker 
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Afb. 1. Gedeelte van een groep personen, voorkomend op een gezicht op 
Franeker, door Pieter Bast (1598). In het artikel, waarbij deze illustratie 
behoort, wordt vooral aandacht geschonken aan de kleding der beide vrouwen, 
rechts van de mannelijke figuur. 

(uiteraard: men denke aan zijn relaties met Eekhoff) ook en hij bericht 
daaromtrent allereerst: „Figuren uit verschillenden stand der maatschappij 
staan op de afbeelding der stad Franeker van 1598 . . .". Daarna vervolgt 
hij: „Het prospect van Franeker, dat voor ons ligt, op één blad, langwerpig 
4°, draagt jaartal en naamteekening aldus: P. bast au(ctor) et sculp(tor) 1598 
en vertoont ons de stad van hare N.O. zijde, vanuit haar omringende weiden 
(. . .) Het personeel op den voorgrond stelt voor den adel, den middenstand 
en de dienstbare burgers, eindelijk ook de studeerende jongelingen, met 
degen en evenals de Amsterdamsche jongelui met muziekinstrumenten voor
zien" (blz. 97). Hier wordt gedoeld op een gezicht op Amsterdam van 1599, 
waarover Bodel Nijenhuis meedeelt: „Een der aanzienlijkste jongelingen 
heeft hier een muziekinstrument in de hand." Een andere afbeelding van 
Franeker, zo deelt de schrijver mee, vertoont deze stad vlak van het noorden 
gezien. Bovenaan op een schildje staat: Franeker in Frisiam (sic) 1601. 
P. bast. 

Uit kostuumhistorisch oogpunt is de ets (die van 1598 dus) van veel belang. 
Geheel links ontwaren wij een heer en een dame, deftig gekleed, die zeer 
wel twee adellijke personen kunnen voorstellen, zoals Bodel Nijenhuis ver
onderstelt. Daarop volgen twee mannelijke figuren met hoeden en kragen en 
van wie één 'n snaarinstrument (luit?) draagt, waarna de vijf personen die 
op onze reproduktie staan afgebeeld, de groep voltooien. Of wij in de vrouw 
en de man (met korte mantel, korte broek en hoed) vertegenwoordigers van 
de „middenstand" (wat wordt hiermee bedoeld?) moeten zien en in de drie 
vrouwen geheel rechts „dienstbare burgers", is voor mij nog de vraag. Mis
schien worden met de man en de vrouw links burgers van de stad bedoeld 
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en zouden de drie vrouwen rechts vertegenwoordigsters van de landelijke 
bevolking kunnen zijn. Maar, alweer: belangrijk is dat niet. De man kan, in 
het verband van onze verhandeling over de plattelandsurowtüenkleding, 
buiten beschouwing worden gelaten, zodat de vier vrouwen over blijven. 
De rechtse is alleen op de rug weergegeven en wat de hoofdbedekking 
betreft tamelijk onduidelijk uitgevallen. 

Onze grootste aandacht gaat uit naar de beide vrouwen in het midden. 
Deze toch schijnen ons een goede illustratie te zijn van hetgeen de archieven 
omstreeks 1600 over de Friese vrouwenkleding leren. En niet alleen de 
archieven, want men vergelijke maar eens „La dame au tablier", op het uit 
1567 daterende schilderij van Adriaen van Cronenburg, ter verluchting van 
ons artikel in De Vrije Fries 1966 opgenomen, met de vrouw of het meisje, 
rechts van de man met hoed. De vrouw uit 1598 draagt eveneens een schort, 
boven het middel een overlijf met vetersluiting, daarboven een schouder
jakje (ook met naad in het midden) en kennelijk losse mouwen. Los, omdat 
zich tussen het jakje en de mouwen een niet bij „La dame au tablier" voor
komend roesje bevindt, dat ook de vrouw links tussen mouw en schouder
jakje draagt. Kennelijk betreft het hier een sierend element, dat de vrouw 
bij Q-onenburg nog niet kende, maar dat ook de op de rug geziene vrouw 
rechts niet heeft. Wel is háár schouderjakje voorzien van een opstaand 
kraagje, zoals „La dame" dat ook te zien geeft. Het is niet duidelijk, of de 
vrouw in het midden (met hoge hoofdbedekking, waarover straks) ook zo'n 
opstaand kraagje heeft of dat het een onderdeel van de hoofdtooi betreft. 
In elk geval draagt zowel zij als de vrouw links om de hals een soort be
scheiden molensteenkraag, zo goed bekend uit de kleding van de 17de eeuw 
en toen stellig nog niet zo lang „in de mode". 

Het is mij niet mogelijk gebleken daze halsdracht, die men geneigd is 
kraag te noemen, te determineren op grond van het archiefmateriaal. Wel 
zou ik nu een vraagteken willen plaatsen achter mijn veronderstelling: 
„Hoewel de opgaven niet uitmunten door duidelijkheid, moeten wij waar
schijnlijk bij kraag niet denken aan de ronde, witte kragen die op oud-
Nederlandse schilderijen door deftige burgeressen worden gedragen en 
zeker niet aan de befaamde molensteenkragen" (blz. 102). Er blijft evenwel 
nog de vraag wat het onderscheid is geweest tussen kraag en halsdoek, die 
tegelijk in de Friese boedelbeschrijvingen genoemd worden, zoals in 1605 
in Achtkarspelen: een craage en ses vrouioen halsdoeken. Als er, zoals in 
1650, geen onderscheid wordt gemaakt en men leest: drie craegen of hals-
doecken, wordt het wel moeilijk, vooral ook als aan de kraag mouwen 
blijken te zitten: een craag met twee mouwen (1615, Achtkarspelen) of 
(in Franekeradeel!) drie cragen met een paar bratten mouwen (1620). 

Een dergelijke opgave geeft reden om als kraag te beschouwen wat in die 
tijd elders in de Nedez-landen als colette of kletje optreedt, volgens Der 
Kinderen-Besier „een kort, meestal zwart jakje zonder mouwen, van laken, 
fluweel of zijde, dat borst, schouders en rug bedekte." Zoals ik in 1966 al 
aanhaalde, wees Van Thienen er op, dat deze schouderkraag in de mode-
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Afb. 2. Afbeelding van een Fries plattelandspaar door 
Nicolaus Geilkerkius op de kaart Illustribus et Pota(n)-
tibus Frisiae Ordinibus uit 1665 (lees: omstreeks 1616). 

L 
Jûfafar Meiemus 

dracht in de tweede helft van de 16e eeuw 
geleidelijk in onbruik raakte, maar dat de 
boerendracht het stuk trouw bewaarde en 
het soms zelfs van korte mouwtjes voor
zag. Met schouderkraag, schouderjakje of 
kletje (aanduiding in de literatuur) kan 
dus het kledingstuk zijn bedoeld, dat bij 
alle vier vrouwen op de ets boven het 
overlijf wordt gedragen. 

Geeft de middelste van de drie vrouwen 
ons weinig moeite met haar duidelijk 
weergegeven huik (met kapje of klepje 
boven het voorhoofd van de draagster) — 
het kledingstuk komt, zoals in 1966 mee
gedeeld, bij ons voor van 1499 tot 1744 
en schijnt te hebben voortgeleefd in het regenkleed bij de rouw: de 
huik was blijkens de archivalia vaak zwart — haar linker buurvrouw vraagt 
de aandacht wegens haar hoofdbedekking. Het prentje is te klein, ook 
onder de loep, om precies aan te geven wat wij hier voor ons zien. Enerzijds 
kan men denken aan een witte hoofddoek, die cylindrisch is gespeld en 
waarvan links en rechts een slip naar beneden hangt (in dat geval is er dus 
geen sprake van een opstaand kraagje van het schouderjakje), anderzijds 
denkt men onwillekeurig aan de Hindelooper foarflechter of het tonnetje 
van de Marker vrouwenklederdracht of — nog waarschijnlijker — aan de in 
ons artikel van 1966 besproken Friese muts, bestaande uit een tromp (koker
tje) waarover de eigenlijke muts was getrokken. Vergissen wij ons, als wij 
aan de benedenrand aan de voorzijde een enigszins vooruitstekend gedeelte 
menen te ontwaren? Dat zou ons dan kunnen doen herinneren aan de huy†f-
mutsen, die in 1619 in Kollumerland naast de Friese mutsen worden ge
noemd. 

Zoals men ziet: alles is nog niet duidelijk. Maar in elk geval kunnen 
wij op grond van deze fraaie ets van Bast konkluderen, dat het rijglijf — dat 
wij in de bewuste tijd in binnen- en buitenland ontmoeten — ook in Fries
land, buiten de adel, nog tot de gewone dracht behoorde, dat het schouder
jakje (kletje, kraag, hoe men het wil noemen) al evenzeer bij ons als elders 
voorkwam, dat de eveneens algemeen gedragen huik hier bekend was en 
dat de hoofdbedekking van de middelste figuur (de vrouw links draagt een 
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muts die wij niet zullen wagen te determineren) blijkbaar de overgang ver
toont van de witte hoofddoek (alweer: tot ver buiten Friesland verspreid, 
zoals uit schilderijen blijkt) naar een vorm, die in verwante gedaante tot 
ver in de vorige eeuw voortleefde in de Hindelooper foarflechter en de 
Marker en Schokker „trompen". 

Van een eigen Friese plattelandsvrouwendracht valt dus nog weinig te 
bespeuren, hetgeen geheel overeenkomt met de mededeling van Van Tnie-
nen: „Het is (trouwens) eerst in de 18de eeuw, dat de provinciale en plaatse
lijke verschillen in kleding der landbevolking groot genoeg zijn om op de 
eerste blik op te vallen. Zelfs nog in de 17de eeuw is (. . .) een localisering 
naar verschillen in kledij niet goed mogelijk gebleken" (Een en ander over 
de kleding der Nederlandse boeren in de 18de eeuw, in: Oudheidkundig 
Jaarboek 1932, blz. 152—153). De ets van Bast van Franeker kan als een 
duidelijke illustratie van deze uitspraak worden opgevat. 

Intussen heb ik nog een naar mijn mening leerzame vondst gedaan. Het be
treft een afbeelding van wat genoemd wordt Habitus Modernus Rusticorum 
als een van de randversieringen van de kaart van Friesland, die als Illus-
tribus et Pote(n)tibus Frisiae Ordinibus, voorzien van de namen van Nicolaus 
Geilkerckius en Fredericus de Wit en het jaartal 1665, in het bezit is van 
het Fries Museum. Gezien de kleding van de Friese man en zijn echtgenote 
vond ik de datering bijzonder verdacht. Het bleek mij dan ook, dat de kaart 
als zodanig veel ouder is. Eeeds Bodel Nijenhuis en Eekhoff merken in De 
algemeene kaarten van de provincie Friesland (1846) terecht op, dat hij „niet 
tot 1665 behoort, maar gebragt moet worden tot omstreeks 1616, toen de
zelfde N. Geilkerck de plattegronden der Friesche steden voor de folio uit
gave van Emmius van dat jaar heeft gesneden" (blz. 50). Dat komt beter uit. 

Het is kostuumkundig gezien opmerkelijk, dat in het onderschrift van het 
prentje gesproken wordt van de nieuwerwetse kleding van boer en boerin. 
Wij zullen dat wel met een korreltje zout moeten nemen, gezien de grote 
overeenkomst in dracht met de beide vrouwelijke figuren bij Bast. Interes
sant is bij de vrouw (die een korfje aan de rechterarm draagt) de hoofd
bedekking. Deze toch vormt een soort afgeknotte cylinder, zoals ook de 
linker van de twee vrouwen bij Bast draagt, maar het hoofddeksel hangt hier 
meer achterover, juist het omgekeerde dus van de Hindelooper foarflechter, 
waarmee het overigens gemeen heeft wat Sixma van Heemstra (De kleder
dracht van Hindeloopen, blz. 45) aldus omschrijft: „Waar de strûpmùtse de 
open bovenzijde van de foarflechter overspande, de poalle, was deze straals
gewijs ingenomen naar een cirkelvormig opengewerkt middelpunt, de spin-
nekop". Die spinnekop hebben de lezers van De Vrije Fries 1966 ook al 
kunnen zien op de houtsnede van de „Vriesen", die mijn artikel illustreerde. 
Wie beide afbeeldingen vergelijkt, is geneigd een zekere verwantschap in 
houding en kleding van de Friezin aan te nemen, al kan de wijze van weer
gave (half op de rug) natuurlijk ook toeval zijn. Hoe dit zij, de ets van Bast 
en de gravure van Geilkerckius geven welkome illustratieve informatie over 
de Friese vrouwenkleding omstreeks 1600. 
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DE COLLECTIE J . H. H A L B E R T S M A 
IN HET FRIES M U S E U M 

O B O S C H M A 

Het Antiquarisch Kabinet van Friesland werd op 4 mei 1853 door Gede
puteerde Staten in het leven geroepen op voorstel van Dr J. H. Halbertsma 
te Deventer, die de door hem zelf verzamelde oudheden betreffende Fries
land als eerste „bijdragen"' inzond. Daarnaast werden de reeds door het 
Fries Genootschap verzamelde oudheden in bruikleen gegeven aan het 
Kabinet. Dit is in het kort gezegd de museale start in Friesland. Het Kabinet, 
welks lotgevallen elders uitvoeriger door mij behandeld worden x was ach
tereenvolgens gehuisvest in het Paleis van justitie en in het Provinciale 
Gouvernementsgebouw; sedert 1881 is het opgenomen in het Museum van 
het Fries Genootschap. 

In het jaar, dat de 100-ste sterfdag van Joost Halbertsma herdacht wordt, 
is er aanleiding stil te staan bij zijn verzameling en de betekenis ervan voor 
het Fries Museum. 

Het is mogelijk, dat Halbertsma, die in 1846 het „Germanistenkongress" 
in Frankfurt a/d Main bezocht, tot stichting van het Kabinet in 1853 ge
ïnspireerd is door de ideeën van Hans Freiherr von und zu Aufsess, die in 
hetzelfde jaar 1853 het „Germanisches Nationalmuseum" te Neurenberg 
stichtte, een cultuurhistorisch museum, waaraan gelijke doelstellingen ten 
grondslag werden gelegd. Thans behoort dit tot 's werelds grootste musea 
van deze aard. 

Bij zijn eerste schenking voegde hij een gedrukte lijst met verklaringen — 
Lijst eener Bijdrage — in de eerste plaats „tot uitlegging van de voorwerpen", 
maar bovendien om in het algemeen de strekking, het nut en het vermaak 
van bewaarde oudheden in het licht te stellen, en daardoor de aanzienlijke 
Friezen gewilliger te maken om iets voor deze nationale inrichting af te 
staan" 2. 

Bestudering en popularisering van de oudheden gaan bij Halbertsma hand 
in hand, waarbij hij steeds de nadruk legt op vergelijking met andere „Ger
maanse" kabinetten3. Daarnaast zou hij niet Joost Halbertsma zijn, als 
hij niet een anekdotisch element in brengt waar dat maar mogelijk is. 

De collectie Halbertsma is in het hier volgende overzicht, dat geen cata
logus pretendeert te zijn, voor het eerst bijeen geplaatst. 

Halbertsma's eigen toelichting bij de geschonken goederen zijn zo karakte
ristiek dat wij meenden de sfeer van zijn Kabinet van Oudheden niet beter 
weer te kunnen geven dan door de voornaamste ervan in cursieve letter op 
te nemen in de tekst. 

Terwille van de overzichtelijkheid is deze bijdrage, die een leidraad wil 
zijn voor de collectie, welke thans over verscheidene afdelingen van het 
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Fries Museum verspreid is, verdeeld in de volgende rubrieken: schilderkunst, 
zilver, (miniatuur) meubels uit Hindeloopen, diverse voorwerpen, die voor 
het volksleven van belang zijn, textilia en schoenen. 

Schilderkunst 

Eén der belangrijkste stukken is het altaarstuk, vermoedelijk afkomstig 
uit het Heerema Huis te Bolsward, met op het middenpaneel de Heilige 
Familie en op de vleugels van het drieluik de stichters: Frans Minnema, zijn 
vrouw Wyts Jongama en hun vier dochters. Helaas is dit schilderij geheel 
overgeschilderd en in het begin van de 17e eeuw van een nieuwe datering, 
anno 1613, voorzien. Wassenbergh had echter voldoende gronden om het in 
zijn dissertatie in te delen bij het door hem bijeengeplaatste oeuvre van de 
Minnemaportretten4. Het moet oorspronkelijk geschilderd zijn omstreeks 
1536. Halbertsma wijst bij dit schilderij op het verschil in kapsel tussen de 
moeder en de ongetrouwde dochter en constateert dat dit ook in Hinde
loopen het geval is, terwijl ook het marmerschilderwerk van de lijst op 
dezelfde wijze is aangebracht als op het Hindeloopex huisraad. Wij menen, 
dat hij zich terecht van verdere conclusies onthouden heeft. 

Een ander triptiek, een 16e eeuws reisaltaartje, werd enkele jaren na de 
opening van het Kabinet door Halbertsma aangeboden. Het middenpaneel 
vertoont een gezicht op Jeruzalem, terwijl links de geboorte en rechts de 
aanbidding der koningen geschilderd zijn. Op de buitenzijde van de luikjes 
staan ten voeten uit de beschermheiligen Nicolaas en Leonardus. Het al
taartje is op de plint gedateerd 1589. De schilder is niet bekend. 

Tenslotte uit de 16e eeuw een portretje van de kardinaal Antonius Gran-
velle, afkomstig uit de boedel van Willem van Haren, ambassadeur te Brus
sel, en door Halbertsma ten geschenke ontvangen van Willem Anne van 
Haren. 

Een vroeg 17e-eeuwse winterlandschap met ijsvermaak is niet misplaatst 
in Halbertsma's verzameling, wanneer men zijn belangstelling voor het 
schaatsenrijden als Friese of zo men wil Anglo-Friese sport kent. Het niet 
gesigneerde paneel geldt als een zwakke herhaling van een schilderij van 
Adam van Breen in het Rijksmuseum, dat 1611 gedateerd is. Behalve groepen 
schaatsenrijders zien we op dit schilderij ijszeil-boten bemand met vrolijke 
gezelschappen. Een kasteel, enkele huizen en een stad op de achtergrond 
stofferen het landschap. 

Uit de 17e eeuw treft ons voorts de belangstelling die Halbertsma klaar
blijkelijk koesterde voor het werk van de bloemen- en insectenschilderes 
Margaretha de Heer, nicht van Gijsbert Japicx, meldt hij erbij. De collectie 
bevat van haar twee schilderijtjes in olieverf, waarvan één al dadelijk in 1854 
werd geschonken, met voorstellingen van vogels en vlinders. Daarnaast bezat 
Halbertsma twee gouaches op eikehout, een techniek die door Margaretha 
de Heer met voorliefde beoefend werd. Op deze zien we boerenerven, 
waarop pluimvee rondscharrelt, zoals kalkoenen, pauwen, fazanten en 
kippen. 
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Afb. 1, „Meester van de Minnema-portretten", Frans Minnema en Wyts Jongema. 
Vleugels van een altaarstuk. 

Waarschijnlijk vanwege zijn belangstelling voor klederdracht en mode 
bezat Halbertsma een portret van een onbekende vrouw door de bekende 
18e eeuwse portretschilder Bernardus Accama. Halbertsma zegt hiervan 
bij zijn schenking in 1854: 

Het pourtrait eener deftige juffrouw van 53 jaar te Leeuwarden in 1719, 
voorstellende het costuum van dien stand en tijd, uitgezonderd een zijden 
doek, dien de schilder Bernardus Akkema, Leeuwarder van geboorte, van om 
het hoofd in de hand der vrouw heeft laten flodderen, om de stijfheid deezer 
kleding iets te temperen. Het mutsjen hier gezien is eindelijk in het laatst 
der zelfde eeuw uitgedijd tot de monsterachtige Duitsche muts, met eenen 
luifel van kant eenige voeten in omtrek, met welke de welgestelde Friesche 
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Afb. 2. Bernardus Accama, portret van 

een onbekende vrouw, 1719. 

dames toen pronkten en in kerken als op wandelingen en partijen versche
nen. 

Voor de vorm van de vroege Duitse muts is dit portret nog steeds een 
belangrijk document5. 

De Friese scheepvaart wordt ons voor ogen gesteld in een tweetal schil
derijtjes van Dirk Piebes Sjollema (1760—1840), namelijk een havengezicht 
met binnenvallende en uitvarende schepen bij straffe wind, en een beurtschip 
en andere schepen bij windstil weer op de Zuiderzee. 

Als laatste in deze rubriek vermelden wij het portret van Tjalling Halberts-
ma (1772—1852), geschilderd door Bindert Jans Tinga in 1833. 

Zilver: 

Zilveren voorwerpen maken naar hun aantal een belangrijk deel van de 
collectie uit. Dit verbaast ons niet als wij weten dat Halbertsma zich in zijn 
„Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden" de klacht laat ontval
len, dat het tegenwoordige geslacht geneigd is „elk zilveren kistje, kokertje, 
doosje en dopje, dat zij in den nagelaten boedel hunnen erflaters vinden, 
dadelijk bij den zilversmid in gangbare guldens (te) veranderen" c. Wij zul
len thans de voornaamste zilveren voorwerpen uit Halbertsma's collectie, die 
wel voor het nageslacht bewaard bleven, bespreken. 

Allereerst de knottekistjes. Halbertsma zegt daarvan in een begeleidende 
brief aan Gedeputeerde Staten7: 

„In de vroegste tijden was de vrouw bij de Germanen altijd onder de 
voogdij en als het ware een eigendom van een man, hetzij vader, hetzij een 
ander bloedverwant: de vrijer kocht dus zijn meisje van den eigenaar of 

20 



C. BOSCHMA De collectie J. H. Halbertsma in het Fries Museum 

Afb. 3. Knottekistje, toegeschreven aan Wilcke Doncker, Dokkum 1643. Afb. 4. Knottedoosje, 

17e eeuw. 

voogd tot zijne vrouw voor een zekere somme gelds. Dit recht werdt echter 
bij de Anglo-Friesche rassen, die in de vrouw iets goddelijks zagen, zeer 
kiesch, menschelijk, ja edel ten uitvoer gebracht; zij stonden namelijk dien 
koopprijs als een bruidsschat aan het meisje a†. Toen die losprijs ten laatste 
uit de mode raakte, bleef echter bij elke verloving het zinnebeeld van dien 
losprijs bestaan. De Fries, die een,meisje ten huwelijk vroeg, bood haar een 
stuk geld aan en zij was verloofd, zelfs voor de Rechtbanken, van het ogen
blik, dat zij den trouwpenning aannam. Zij had zich verkocht aan een 
eigenaar, die haar man werd. In het eerst drukte de Jongman het stuk geld 
tederlijk in de rechterhand zijner zielsvriendin, in latere tijden bood hij haar 
het geld aan in een Indische zijden doek, met een bijzondere knoop, (Eng. 
love-knot) liefdeknoop genoemd, in het Friesch knotte, hetwelk later 
de naam van den trouwpenning zelven werd, toegebonden. Bij het groeien 
der weelde sloot men den trouwpenning, bestaande uit enige nieuwe stukken 
grootgeld, in zilveren kistjes, tr o uwkistj e s genoemd, naar den stand
van de verloofden meer of minder kostbaar". 

Zeer fraai is het gegraveerde kistje van de hand van een Dokkumer mees
ter, wiens meesterteken wordt toegeschreven aan Wilcke Doncker. Blijkens 
de jaarletter is het vervaardigd in 1643. De voorzijde vertoont cartouches 
met een minnekozend paar dat elkaar de hand geeft. Op de achterzijde is 
de bruiloft te Kana uitgebeeld. 

Naast dit rechthoekige knottekistje komt het ronde knottedoosje voor. Ook 
van dit type is een exemplaar in de collectie aanwezig en wel met op het 
deksel de gegraveerde voorstelling van een paar, dat elkaar de hand geeft 
en het onderschrift: „Getrou tot in der doot". 

Speciaal uit Hindeloopen verwierf Halbertsma een waarschijnlijk 18e 
eeuwse knottepong van met wol geborduurde sajet, die gesloten wordt met 
een koord, waaraan vier filigrain knopen bevestigd zijn. Hij zegt er het 
volgende van: 
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Afb. 5. Knottebeurs, Hindelopen, 18e eeuw. 

Eene geldbeurs gestikt van fijn sajet met zijden koorden, aan wier einden 
zilveren knoopen van fil-de-grains, om haar digt te snoeren. De meisjes ge
bruikten die beurs te Hindeloopen om haar geld en potstukken in te doen, 
en zij diende ook ah knottedoek aan den jongman, om het meisje dat hij ten 
huwelijk vroeg, er den ordelpenning in aan te bieden. Zie een soortgelijken 
geldubuidel inVisschers Minnepoppen bl. 41. 

In een dergelijke verzameling kan ook de brandewijnskom niet ontbreken. 
Het behoorde immers tot de oude Friese volksgebruiken, dat in de tijd 
waarin een jong paar „onder de geboden" stond, ten huize van de bruid de 
gevulde brandewijnskom op tafel was gezet, opdat elke bezoeker „drie 
lepelvollen" op haar gezondheid kon nuttigen Halbertsma's exemplaar, een 
midden 17-eeuwse achtkante brandenwijnskom, is op de wandvlakken voor
zien van in cartouches gegraveerde vrouwenfiguren, die deugden symboli
seren. Onder de ogen zijn — ter gelegenheid van Halbertsma's eigen 
huwelijk met Johanna Iskje Hoekema — de wapens gegraveerd van de 
wederzijdse ouders: Halbertsma/Sinnema en Houckama/Hylckama. 

Van de brandewijnskom is het slechts één stap naar de lepel: het was dik
wijls de geboortelepel van de bruid, waarvan men zich in de kom bediende. 

Naar aanleiding van de geboortelepel, die de zilversmid Jacobis Oosterloo 
uit IJsbrechtum in 1791 voor Bottje Annes maakte, en die door Halbertsma 
in 1854 aan het Kabinet werd geschonken verklaart hij het volgende: 

Een zilveren geboortelepel van 1791 met eenen tweemasterkof op den 
steel, gegeven door de vrouw van eenen ko†schipper aan het peetekind, dat 
naar haar genoemd was. Het zelfde gebruik heerschte voormaals in Enge
land. De benoemde of peetemoei gaf aan het kind, dat hunnen naam droeg, 
eenen geboortelepel; somtijds, als zij rijke lieden waren, wel een dozijn 
lepels, met de beelden der 12 Apostelen op de stelen, waarom ze dan ook 
Apostle-spoons heetten. De eerste bestemming was zeker om er het 
petekind pap mede te voeren. De Friesche geboortelepels voeren het wapen 
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Afb. 6. Achtkante brandewijnskom, midden 17e eeuw. 

van de jonggeborene met zijnen naam voluit met dag en jaar zijner geboorte. 
Gedurende de korte inlijving van ons land in het Fransche rijk ontbraken 
bij het trouwen en andere verbintenissen dikwerf acten van den burgerlijken 
stand door het Code Napoleon gevorderd; de Fransche ambtenaren waren in 
dat geval verstandig en billijk genoeg om in Friesland den geboortelepel 
als bewijs van ouderdom aan te nemen. 

De oudste geboortelepel in de collectie werd in 1713 gemaakt door een 
Bolswarder meester voor Jisk Rinkes. 

Een lepel in 1859 bij de verzameling gevoegd, heeft op de steel, die in 
een „pied de biche" uitloopt het gegraveerde wapen Halbertsma en op het 
blad het opschrift: „Den 18 Septemb. is geboren Fetje Joostes Halbetsma 
1750". 

Zoals bekend is de geboortelepel niet de enige gedachtenislepel: ook voor 
andere gelegenheden werden wel inscripties in lepels gegraveerd. Vanouds 
behoorde daartoe ook het oversteken van de Zuiderzee bij strenge vorst, 
dus over het ijs. Daarop doelt de gravure op de achterzijde van het blad van 
een lepel in deze verzameling, voorstellende een arreslee met het omschrift: 
„1740 Den 26 Feb. Doe ik na Enkhuijsen Ree Over zee, met mijn Eigen 
Paard en Slee". De lepel is door een Enkhuizer zilversmid gemaakt. 

Ook andere voorwerpen dan lepels werden wel van dergelijke gedach
tenisinscripties voorzien. Zo bezit een suikertafeltje van een Haarlems 
zilversmid, dat in 1857 geschonken werd, op de onderzijde het opschrift: 
„Den 29 Jan. 1763 Van Enkhuijsen Gehaalt Op Schaatsen Over Zee". 
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Afb. 7. Geboorte
lepel Fetje Joostes 
Halbetsma 1750. 

Van de overige zilveren voorwerpen van niet-Friese 
meesters noemen wij nog een laag bekertje te Augsburg 

. . vervaardigd, voorzien van het opschrift: „Door de Heer / 
•'. "' Isaac Martijn Van Adius / op den 11 January 1.7.1.7. 

: aan / het Compact geschoncken / toen Sijn Wel Geboren 
als / Gilde Broeder Wierde / Aan Genomen", alsmede 
het wapen van de schenker. 

Verder een zilveren kelk in de vorm van een Vene-
tiaans fluitglas, wellicht 17e eeuws werk van een onbe
kende meester. De overlevering zegt, dat het afkomstig 
is van de Rederijkerskamer „De Wijngaardranken" te 
Haarlem. 

Een Amsterdams zilversmid maakte het beslag voor het 
* liedboekje, waarvan Halbertsma schrijft: 

Alkmaars liedeboekje, t' Alkmaar b ij S imo n van 
H o olw e rf. Geschenk op nieuwjaar 1752 aan het 

' . • Noord-Hollandsche meisje Neeltje Schenk, blijkens het 
f-, _' opschrift van binnen op den zilveren haak gegraveerd; 
"• -;•' men gaf toen op nieuwjaar een mopsje gelijk thans een 

elegant almanak met plaatjes en rijmpjes aan de schoo-
nen. Dit exemplaar verguld op snede, is in letterdoek-
bestïksel gebonden. In deze boekjes vindt men aan het 
einde der dartelste minneliedjes eenige psalmen Davids; 
die bij afwisseling op de Noord-H ollandsche bruiloften 

zonder eenig erg gezongen werden. Hoe ongepast en onstichtelijk ons 
gevoel dit vinde, zoo moeten wij daar echter niets meer in zoeken dan een 
overblijfsel der Middeleeuwen, toen het burlesque met de godsvereering 
en de plegtige bouworde der Gotische kerk door koddige voorstellingen 
en beelden vereenigd was. 

Een pijpepluizer, voorzien van een zilveren keeshondje in een medaillon 
achter glas, wekt herinneringen op aan de restauratie van Oranje in 1787. 
Het werd door de patriotten als herkenningsteken gebruikt. 

Een kruidendoosje in de vorm van een doodshoofd met inwendig vier 
vakjes voor vergift is voorzien van het opschrift: heeden leven/Morgen doot. 

Tot slot vermelden wij van de zilveren voorwerpen nog de volgende: 
een rinkelbel in de vorm van een zeemeermin, een verguld zilveren poppe-
oorijzer, een paar 18e eeuwse schoengespen, een chatelaine, een knipbeursje, 
een tasbeugel, enkele lodderijndoosjes, een rijgpen en een aantal vest-
knopen. 

Behalve de genoemde stukken bezat Halbertsma een hele collectie étagère 
zilver, waarvan slechts enkele stukken van een merkje voorzien zijn en 
daardoor in sommige gevallen aan Friese meesters kunnen worden toege
schreven. Dit deel van de verzameling werd in 1859 aan de Provincie over
gedragen en bevat onder meer de volgende voorwerpen in miniatuur: beker, 
brandewijnskom met lepel, haardtang, haardschep, blaker (door Bolswarder 
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meester), poffertjespan (door dezelfde meester), kaarsesnuiter (door Nicolaas 
Swalue, Leeuwarden), schaar, haspel, trompet, vergiet, zaag, molen en drie
master. 

(Miniatuur) meubels uit Hindeloopen 
In zijn programma voor het Antiquarisch Kabinet van Friesland streeft 

Halbertsma naar popularisering van de „oudheidkunde", onder meer door de 
voorwerpen uit het verleden in relatie tot elkaar te brengen, zodat de be
schouwer een samenhang kan ontdekken. Deze gedachte ligt, zoals wij al 
hebben kunnen zien, ten grondslag aan vele van zijn toelichtingen. In dit 
kader is het passend om ter verduidelijking van een bepaald beschavings
milieu een aantal miniaturen als voorbeeld te nemen. 

Reeds in 1854 schonk Halbertsma enkele miniatuur voorwerpen uit Hinde
loopen n.1. een butte: Dit is in groot formaat de Hindelooper koffer, waar 
men op reis zijne benoodigdheden in pakte, tot de versnaperingen toe, zoo 
als appel, brood, kaas, een tinnen toegeschroefden boterpot, enz. In dit 
miniatuurformaat diende de butte ook als spaarpot voor grooten en kleinen, 
om er geld, potstukken, kleinodiën in te bewaren. 
een blaasbalg of puester; 
een vuurpotbankje: Scabelleke met het voetstuk. Dit diende in den zomer 
onder den openen schoorsteen, om er eenen vuurwagen, die een handbreed 
diep zijnde op 4 lage pootjes stond en 2 handvatsels had, op te zetten. Hier 
kookte men over. 
een linnen bakje: Walebak. Luiermandsbakje om er 't kindergoed op te doen. 
Hynleper stoawe. Een vuurstoof voor de vrouwen. Men verwondere zich 
niet dit verderfelijk werktuig hier aan te treffen aangezien het reeds kant en 
klaar voorkomt in Visschers Minnepoppen van 1669 (bl. 180), 
en door hem aldaar de mignon des dames, een bemind ju-
we el bij onze H ollands e vrouwen, genaamd wordt. De vrou
wen van alle andere beschaafde natiën verachten dien lollepot met reden. 
Hernboard. Het bord in den (hirds-heme) hoek van den haard om 
den windvang van terzijde te stuiten, en het warrelen van den rook buiten 
den schoorsteen te beletten. 

Scriifboard, Landfriesch scoalboard, houten doos met schuif, waar 
de schoolkinderen hunnen schriften, pennen en boeken in bergen. 

Maar ook werkelijke gebruiksvoorwerpen, die in onbruik dreigden te ge
raken, werden aan de verzameling toegevoegd. Behalve een bruin-groen 
geverfde butte was daarbij een uit 1793 daterende prikslede met fraai ge
sneden hekkebord. Daaraan werd toegevoegd de bekende plaat met het 
onderschrift: „Herre goe! zei je so klyd nei Mokaerum to pikjen?". Hal
bertsma zegt naar aanleiding van de prikslede: een prikslede met twee 
pikken om haar voort te duwen, met snijwerk, gemarmerde verf en verguld. 
De Hindeloopers hielden oudtijds meer van het ijsvermaak op de pikslede, 
dan op schaatsen. Zij hadden door oefening daarop eene groote vaardigheid 
gekregen. In mijne jeugd wisten de oude lieden te Hindeloopen mij nog te 
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Afb. 8. Enige miniatuur meubeltjes uit Hindelopen. 

verhalen van eenen hun bekenden zwaar gebouwden matroos, die bij gun-
stigen wind- in éénen dag op eene pikslede van Hindeloopen te Groningen 
was gekomen. In het algemeen maakten de Nederlanders vroeger meer ge
bruik van de pikslede dan thans, gelijk de geschilderde winters van de 
17e eeuw genoegzaam uitwijzen. 

Diverse voorwerpen, die voor het volksleven van belang zijn 

Onder dit hoofdstuk brengen wij een aantal heterogene zaken bijeen, die 
gemeen hebben dat zij een rol spelen in het verleden van het Friese volk. 
Daar is dan in de eerste plaats de Noardske Balke, het oude snareninstru-
ment der Friezen, weliswaar een gemutileerd exemplaar, maar zovele dingen 
in deze verzameling: illustratief voor het type. 

Exemplarisch bedoeld is ook een zgn. Rembrandtkannetje of hjel feantje, 
door de Leeuwarder tingieter Hendrik Lubach in 1828 gemaakt: Een tinnen 
maatje voor sterken drank, (Stadfriesch half-v a ent j e). Landfriesch hjel 
f e antsj e . Kil. vaene mensurae quator, praecipue liquidorum). Dit 
maatje, de helft van een v aen of dikkop, waarvan 4 in een menge-
l e n, was voor de invoering van de decimale vogtmaten in alle herbergen, 
jeneverwinkels en kroegen gebruikelijk, gelijk nog in Engeland. Zij zijn oud-
Hollandsch tevens, wijzens plaatje Visschers Minnepoppen blz. 48. 

Van een 18e eeuws zgn. kardinaalsbord, met een diameter van 42,5 cm, 
zegt Halbertsma: Een groot e tinnen schotel, waarop de hoofdspijze bij de 
oude gastmalen der Vriezen opgedischt werd, versierd met het gegraveerde 
familiewapen van man en vrouw, tot wier huishouding het behoorde, bekend 
onder den naam van de F r y s c e pat iel e. Hamconii Frisia f. 8. 
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Voorts treffen wij een klein geslepen bierglaasje aan, waarvan gezegd 
wordt: Een klein fijn besneden bierglaasje, waaruit de Friezen dik en zwaar 
bier dronken; b.v. Deventer mom hetwelk bij hun dan de plaats bekleedde 
van jenever. 

Ook enkele Friese „Wipperke's", roemervormige glaasjes voor brandewijn 
ontbreken niet. 

Ter herinnering aan de oude St. Nicolaas gebruiken is er een miniatuur 
eikenhouten klompje, zoals dat vroeger door de kinderen op 5 december 
in hun mandje gelegd werd. 

Bij de huwelijks gebruiken behoort één van de kostbaarste voorwerpen 
uit de verzameling, een 17e eeuws ebbehouten byouteriekistje, aan de 
binnenzijde voorzien van zilver beslag waarop o.m. huwelijkstaferelen in 
niello-techniek zijn aangebracht. 

De kandeelstok houdt de herinnering levendig aan het roeren van de kan
deel bij de kraamvisite in vroeger tijden. 

Bij de volks vermaken behoren de daggelhoutjes: Ronde houtjes bij wijze 
van damstukken met een gat in 't midden doorboord, waardoor zij aan een 
touw geregen en gedragen werden. De Friesche jongens hadden daar een 
spel mede, hetwelk te Oudeboorn nog in levend gebruik is. Men vindt dit 
speeltuig bij menigte in Friesche terpen, maar in den vorm van ronde steen
tjes met een gat in het midden, door de boeren genaamd âldewiifs-
w j e r r e n, omdat de oude vrouwen soortgelijke steentjes over den spinnen-
wiel hangen om den klos den draad te doen opnemen. 

Een aantal zaken heeft te maken met het gebruik van tabak. In de eerste 
plaats een 18e eeuws houten pijpfoudraal met messing beslag en enkele 
aardewerken tabakspijpjes van het type, dat in dergelijke foudralen gestoken 
werd: Twee tabakspijpjes van het oudste soort, waaruit de ouden het sterkste 
soort van tabak dronken, dat is, den rook als opzwolgen en ter neuze 
uitbliezen. Deze pijp ging rond, even ah een glas brandewijn. Ook deze 
pijpjes werden in houten huisjes gedragen. 

Typerend is, dat Halbertsma vergelijkbare contemporaine exemplaren er 
aan toevoegt, wanneer hij deze op zijn reizen tegenkomt: De Fransche 
culotte, een pijpenhuisje van hout, onlangs te Parijs gekocht, en aldaar nog 
in gebruik, en: De Engelsche Cutty-pipe, een pijpenhuisje van verlakt blik, 
in 1852 te Newcastle gekocht, en aldaar en overal in den omtrek in veelvuldig 
gebruik bij de liefhebbers van roken. Bij de Franschen en Engelschen leeft 
dus nog een rookgebruik, dat de grootvaders van het opkomend geslacht hier 
reeds vergeten hadden. 

Een houten pijpje, dat in een blikken tabaksdoos hoort, is vroeger eigen
dom geweest van Willem van Haren, de grietman van het Bildt. Het maakt 
deel uit van de Hareniana in Halbertsma's verzameling en werd in 1869 aan 
het kabinet gelegateerd. 

Ds. J. J. Kalma heeft elders in deze aflevering van De Vrije Fries beschre
ven hoe de Hareniana in het bezit van Halbertsma gekomen zijn. Er behoren 
verder bij het eerder genoemde portret van kardinaal Granvelle, een jacht-
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fluitje van been, afkomstig van Willem van Haren en een hagelbus met zil
veren dop, afkomstig van Onno Zwier van Haren. Van laatstgenoemde is 
ook een wortelnoten schrijfcassette met messing beslag geweest, door hem 
gebruikt in zijn functie van Gedeputeerde te Velde. 

Textilia 
In de „Lijst eener Bijdrage" wordt een apart hoofdstukje gewijd aan 

Voorwerpen uit Hindeloopen, voornamelijk diverse kledingstukken. Hal
bertsma en zijn echtgenote, Johanna Iskje Hoekema hadden de zathe „Wes-
terein" onder Workum geërfd. Tijdens zijn verblijven daar had Halbertsma 
contact met de Hindelooper vrouwen, die hem vele merkwaardigheden 
betreffende de klederdracht konden mededelen, die Halbertsma toetst aan 
vergelijkbare kledij, bijvoorbeeld in Roemer Visscher's Sinnepoppen. Bij vele 
stukken worden historische en taalkundige verklaringen gevoegd. Van be
lang is, dat hier bijzonderheden werden vastgelegd op een moment, dat de 
klederdracht nog in gebruik was. 

Eén der interessantste stukken is het plakboek met stalen van Hinde
looper bont, met de benamingen zoals die in de Hindelooper taal luiden, er 
bij geschreven. 

Om deze belangrijke collectie ook internationaal onder de aandacht te 
kunnen brengen heeft Halbertsma voorin een Franse toelichting geschreven, 
later in druk verschenen in de catalogus van het Fries Museum van 1881, 
maar hier wederom herhaald, omdat het oorspronkelijke slechts voor wei
nigen toegankelijk is. 

INDIENNES HINDELOPIENNES 
Ce que les Francais appellent indienne est proprement de Ia toile peinte, qui vient des 

Indes; en Francais calencar (callicot) en Hollandais chits. 
L'usage a voulu qu'on entend par Indienne ce que Ie Hollandais appelle bont, c'est à 

dire, de la toile de coton sur laquelle on imprima des figures, des fleurs etc à 1'imitation 
de celles, qui nous viennent des Indes. 

Le Hollandais alîigne au mot bont encore la notion de toiles indiennes, qui ne sont pas 
imprimées, mais étant tissues par des fils de couleurs différentes, qui se croisent en 
rectangles, forment ainsi des quarrés, qui différent en grandeur et figure en raison de 
la couleur et de la position relative des fils dans la trame et la chaine. 

Comme les Frisonnes en géneral et les Hindelopiennes en particulier faisaient grand 
cas de ces toiles entant qu'elles étaient originelles de 1'Inde et que ces dames en ramas-
saient des eolleetions immenses, on les appellait des Indiennes Hindelopiennes en Hol
landais Hindeloper bonten. 

Ces indiennes originelles étaient fort couteuses quoique toutes de coton. L'on donnait 
quelquefois quatre ducats pour un mouchoir fin et pour un tablier d'un échantillon exquis 
et rare plus de 120 francs. 

Les fabricans de la Frise s'appliquaient donc à imiter ces indiennes pour mettre les 
paysannes et les servantes à portee de pouvoir les payer; mais comme le coton dans ces 
temps était plus chèr que le lin, on effectuait 1'imitation en lin. Les indiennes originelles 
dans ce montre sont donc de coton pendant que les postiches portant le nom d'indiennes 
Frisonnes, (en Hollandais, Friesche bonten), sont de lin. 

A présent tout est changé. Les fabriques délogées de la Frise sont établies à Hengelo 
en Overijssel où l'on fabrique encore d'indiennes Frisonnes (Holl.: Friesche bonten), mais 
presque exclusivement de coton, dont le prix à son tour est à present plus bas que eelui 
du lin. 
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II n'est pas possible de tracer dans nos jours l'origine des noms que les belles de Hinde-
lopen ont donné à ces toües. En tout cas c'est une preuve de leur nationalité d'avoir 
inventé de noms qui sont puisés de leur propre langue, au lieu que la race vivante pense, 
que tout nom d'une toile qui n'est pas Francais ou Anglais, soit grossier et pas du bon gout. 

Je dirai un seul mot toucbant ces noms. 
Ce montre contient 82 échantillons, mais je n'exagère point si je porte ce nombre à 200. 

Quelque grand pourtant que soit ce nombre il est borné et fixé. Quand des toiles durables, 
comme celles-ci, passent pendant deux siècle des mains de la mère en celles de la fille, 
il est fort aisé pour une succession de générations de fixer Ie nom d'un dessin, qui était 
connu de toutes les dames et qui ornait également les grandes mères comme les petites 
filles. Ces toiles étaient si connues qu'on savait tres nettement, où tel ou tel mouchoir 
ou un tablier d'une extreme rareté se trouvait et 1'on spéculait par avance sur la prochaine 
mort de la fortunée, qui les possédait, comme Ie jour ou ce joyau serait vendu à 1'enchère. 

Le prix des Indiennes Hindelopiennes dépendait non seulement de la finesse de 1'étoffe 
et de la beauté du dessin, mais encore de la rareté. Ce que tout le monde pouvait payer 
on Fappellait allemans, à portee de chacun. Avait on payé d'abord 11 florins 1'aune d'une 
toile 1'on 1'appellait elf gulden. (Voyez G 4). Quand un capitaine arrivait des Indes et 
apportait un nouveau dessin, 1'on donnait son nom à 1'échantillon, précisément comme on 
éternise le navigateur qui à déeouvert un monde nouveau. De là les échantillons Doutve 
Douwede (D 6) Agge Sottede, (S 1*) La femme qui 1'avait portee la première partageait 
de même eet honneur; de la Ydskeke, (I, 1) Sim-broers haolmekkede. (M. 5.) 

Quelquefois la petitesse du dessin donna origine au nom comme Speldhadede (H 2), 
Miggede (M 6), à la façon des mouches. 

Mais il vaut mieux de confesser son ignorance que d'être pedant. 
Il y a quantité de ces noms, dont je ne peux pas deviner 1'analogie avec le dessein visé. 
Les toiles de Hindelopen ont toutes une odeur particuliere, qu'on attribue aux grands 

coffres de chène dans lesquels ces toiles sont toujours soigneusement serrées. 

J. H. H. 
Ce 10 Juillet 1854. 

Dan volgt een hele serie textiele voorwerpen, voornamelijk ook uit Hinde-
loopen. In de kern van de zaak zijn de beschrijvingen van Halbertsma niet 
achterhaald, en het lijkt ons van belang er weer enkele in hun geheel over 
te nemen in Halbertsma's eigen woorden, zoals wij hiervóór al met een 
aantal zaken deden. De karakteristieke beschrijvingen uit de „Lijst eener 
Bijdrage", langzamerhand een zeldzaam geworden drukwerkje, zijn onze 
aandacht stellig nog ten volle waard. Wij kiezen daarvoor in de eerste plaats 
de Sendoak. Daar de Friesche vrouwen geen hoed of hoedje, als zijnde het 
symbool van mannen, droegen, beschermen zij het gelaat met eenen doek 
tegen de zon; hetzelfde geldt bij de Twentsche vrouwen, die het ook een 
s e ndo ak noemen, gelijk de Hindeloopers. De Nederlander (b.v. Cats), 
sprekende van man en vrouw, zeidesymbolisch, de doek en de broek. 
Op eene oude teekening der costumes van Hindeloopen met Oostindischen 
inkt van 1688, in mijn bezit, komt de sendoak bij den f o árflechter 
in het geheel niet voor, zoals de Markers en de Schoklanders dien nog missen, 
maar is bij de vrijsters aanwezig in den vorm van los omgeslagen doeken of 
servetten, waar hals en hoofd te gelijk, of het hoofd alleen tot aan de ogen 
toe gehuld zit. Thans is de sendoak, bestaande uit een lap Hindelooper 
bont, net geplooid en zeer sterk gestijfd, gelijk het nevenstaande exemplaar 
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(een stiv e s end o ak) uitwijst. Voor het overige heeft de zucht voor 
netheid en pronk weinig van het eerste doel der se ndoak laten blijven: 
want tegen de zon helpt hij zo goed als niets, uitgezonders in den nek, die 
door de afhangende slippen bedekt wordt, van waar de naam flappesen-
d o ak. Tusschen de s e n do ak der getrouwde en ongetrouwde vrouw is 
dit onderscheidt, dat de eerste uit één stuk is, terwijl aan den laatste de rand 
is aangezet, waarom hij la pk e d e s e nd'o ak heet. Dit exemplaar is 
van eene vrijster. 

De tekening van 1688 bevindt zich ook in het Fries Museum en is van 
groot belang voor de costuumstudie. 

Zonder de betekenis van de overige beschrijvingen te kort te willen doen 
halen wij als tweede aan die van: It kassekyntje is de wynke zonder de 
lange slippen, hebbende alleen een kort schootje. Het wordt los en open 
gedragen als een opperkleedje evenals de wynke. Het schijnt de gewone 
pronk geweest te zijn, gelijk de wynke de hoogste. Ik twijfel of het kas
sekyntje oorspronkelijk zij, omdat de naam Fransch is. Kassekyntje 
is eene verfriesching van c o r s e q u i n. NI. I ij f j e, van corps, Lat. 
corpus, lijf, thans c o r chet, het baleinen harnas, waarin de Neder-
landsche dames zich snoeren om op spinnekoppen te gelijken en zoo de prijs 
der schoonheid weg te dragen. Het c o r chet noemen de Friezen ryllyf 
voor r y glîf, en bij misbruik ook ui Hf voor úerlxf, overlijfje. 

Verder komen in de collectie ook nog enkele knottedoeken voor uit de 
2e helft van de 17e eeuw. 

Op de ene staat: 
/ SCHOEN / LIEFKEN / JENT / O / NTFANC / DIE / GAVEN / DIE / 
/ ICH / JU / SINT / AL / IS / DIE / GAVEN / CLIN / GHI / VET / VEL / 
VAT / ICH / MIEN / JAN / DIRCKS / . 

Op de andere: 
Liefde x te draghen x is x gen I I Pin x als x liefde x met x liefde 
gelout x mach x sin x als x lief x de x vederom x leit x so x ist al 
vorloren x aerb x eit x looft x x Godt x Fonger X Hommes. 

Halbertsma had speciale belangstelling voor oude huwelijksgebruiken en 
in dat kader past ook de volgende uitweiding betreffende een paar kouse-
banden: geweven van blaauwe zijde gemengd met goud-, en zilverdraad; 
in de gansche lengte een gouden strook, en daar de blaauwzijden grond 
opengelaten, om er de letters van een toepasselijk opschrift te doen uitkomen, 
in dien voor het linkerbeen de regels, 

O Ho uwlijksband! uw so et verblijde n 
Maakt alles onder uw gemeen. 
Niets als de do ot en kan uw schijdén 
Maakt uw t w e harten dan tot e e n. 

en op dien voor het regterbeen het vervolg. 
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De bruidegom gaf deze kousebanden ten geschenke aan zijne bruid, en 
maakte ze met eigene handen los bij den eersten huwelijksnacht. In Enge
land had voormaals hetzelfde gebruik plaats; doch daar was het niet de 
bruidegom, maar de heeren bruiloftsgasten, die, nadat de bruid te bed was 
gebragt, om de kousebanden worstelden. Die er één van won was de koning 
van het bruiloftsfeest, en wond zijn zegeteken om zijnen hoed of knie. Het 
is buiten mijne aanwijzing aan ieder klaar, dat de Orde van den 
ko u s eb and (order of the g art er), waarbij een lord tot R i d-
der van den kous eb and (knight of the gaf ter), geslagen 
wordt, aan die gewoonte ontleend is. 

Dit exemplaar is het eenigste, wat mij in Nederland ooit voorkwam. 
In Frankrijk zijn zij nog heden in gebruik. De galant geeft zijn meisje een 

paar met bloemen geborduurde elastieke kousebanden, die met een gesp om 
de knie sluiten, en in het midden met een liefde-verklaring voorzien zijn. 
Ik heb mij een paar van Bordeaux laten komen, waarvan die voor het linker
been deze regels voert, 

De s e s f er s lu i-m ê me et o nné 
M on co eur cess e d'ê tr e v olage : 

en het vervolg op den regterkouseband. 
P o ur jamais il est enchainé, 
Et ma constance est votre ouvra<ge. 

De opmerking betreffende de Order of the garter is wel bezijden de 
historische waarheid maar als geheel is ook dit fragment weer kenmerkend 
voor de wijze waarop Halbertsma tracht verbanden te zoeken met andere 
beschavingen en andere tijden en het liefst continuïteit zoekt door vergelij
kingen tussen heden en verleden Daardoor wordt aan de voorwerpen en 
gebruiken in zijn gedachtengang een soort adeldom verleend. 

Schoenen 

Tenslotte komen in Halbertsma's collectie een aantal merkwaardige 
schoenen voor, waaronder enkele 17e eeuwse damesschoenen, die afkomstig 
heten te zijn van de freules Liauckama te Sexbierum. Daarbij is een zeer 
fraai exemplaar, waarvan de bovenbekleding bestaat uit met gouddraad 
bestikt rood brocaat. Langs een andere weg is toevallig het tweede exem
plaar van dit paar ook in het Fries Museum terecht gekomen. Voorts 
vinden we in de verzameling een model van een schoen met spitse om
gebogen punt, zijnde een schoenmakers-proefstuk. Verder: een schoen van 
de oude Noord-Hollandsche boeren, met een gat in de hooge hiel, waarin 
zij dukaten en rijders bewaarden. Vandaar de zegswijze, het heeft niet veel 
om de hakken. 

En tot slot onder de Hindelooper voorwerpen: 
Een paar trijpen muilen. De Hindelooper vrouwen droegen zelden of 

ooit schoenen; zij liepen meest altijd op deze muilen, waarvan de lange en 
harde hakken langs de straat sleepten en van verre gehoord werden. Alleen 
in het schaatsrijden moesten zij schoenen aan hebben; maar op de prikslede 
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Afb. 9. V.l.n.r.: Schoenmakers-proefstuk; schoentje met bekleding van rood brocaat met gouddraad, 
afkomstig van de freules Liauckama; Noordhollandse schoen met gat in de hak. 

zittende hadden zij nog deze muilen aan. Ook bij de overige Nederlanders 
was de muil het gepriviligeerde schoeisel der vrouwen, en nevens den doek 
één der symbolen, die haar vertegenwoordigde. Iemand, die éen dezer mui
len bij het overleder pakt, zal begrijpen, welk een verschrikkelijk werktuig 
dit zij om eenen ongehoorzamen echtvriend tot zijnen pligt te brengen, en 
wat het eigenlijk zegt, dat de man onder den pantoffel zit. 

Hiermede zijn we dan aan het eind gekomen van een bespreking van de 
verzameling Joost Hiddes Halbertsma in het Fries Museum waarbij niet alle 
ertoe behorende voorwerpen stuk voor stuk genoemd zijn, maar wel getracht 
is uit het gegeven overzicht te laten bblijken wat een verzamelaar met aan
dacht voor het kleine en het volkseigene in het begin van de 19e eeuw bijeen 
kon brengen onder het besef van een verdwijnend verleden en dikwijls 
kiezend uit zaken, die in zijn tijd eer uitstervend dan uitgestorven waren. 
Halbertsma's streven was niet gericht op het bijeen brengen van een ver
maarde en kwalitatief hooggeschatte kunstverzameling, maar eerder van 
cultuurhistorische voorbeelden, waaruit het Friese volk zijn verleden kon 
herkennen. 

Deze niet geringe verdienste na 100 jaar te eren, is het doel geweest var 
deze bijdrage. 

Nofen 

1 C. Boschma — Het Antiquarisch Kabinet van Friesland, in: Joast Hiddes Halbertsma, 1789—1869, 
brekker en bo¾wer, Dïachten 1969, p. 285—301. 
^ Brief van J. H. Halbertsma aan G. S. van Friesland, 14 aug. 1854. 
3 Als vergelijkingsmateriaal behoorden tot Halbertsma's Kabinet ook een aantal, meest comtem-
poraine, voorwerpen, die hij verzameld had tijdens zijn reizen naar Schotland en Ierland. Deze zijn 
als ethnografica in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum van Volkenkunde te Leiden. 
4 Dr. A. Wassenbergh — I/art du portrait en Frise au seizième siècle, Leyde 1934, p. 51. 
5 Dr. A. Wassenbergh — De ontwikkeling van de Duitse muts, zoals die uit schilderijen is af te 
lezen, in: 130-ste Verslag van het Fries Genootschap 1958, p. 27—28. 
0 Dr. J. H. Halbertsma — Programma voor Frieslands Kabinet van Oudheden, 1855, p. 9. 
7 Brief van J. H. Halbertsma aan G. S. van Friesland, 13 sept. 1866. 
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J. J. K A L M A 

Tot professor te worden benoemd is nog altijd een eerbewijs. Al zijn er — 
getuige de advertenties — fakulteiten, waarin men steeds moeilijker de ge
leerden kan overtuigen, dat de eer ruimschoots opweegt tegen het geld en al 
komen er ook voortdurend meer, die de kombinatie professor-drilmeester 
in het massale circus, dat hogeschool heet, niet ambiëren, toch zegt de titel 
professor nog steeds iets. 

De tijden zijn echter wel veranderd. Tegenover de enkele tientallen pro
fessoren van honderd jaar geleden staan er nu — èn door het voortschrijden 
en de specialisatie van de wetenschap èn door het steeds groeiend getal 
studenten — honderden. Terwijl de funktie eenmaal hevig begeerd werd en 
in de nog kleine akademiesteden, ondanks de lage salariëring, een status 
gaf, die het overal deed, kan de goed betaalde hoogleraar nu niet raken 
aan de speler in de eredivisie van het betaalde voetbal en, wat erger is, krijgt 
hij zelden het aureool, dat de held van het populaire spel zo vlot verovert 
en trouwens ook verliest. Vooral na de laatste oorlog is er veel veranderd. 
De Leidse student van vóór 1940 sprak nog met eerbied over de wandelclub 
van Huizinga c.s. De vier geleerden te hebben zien wandelen was een 
ervaring. Vermoedelijk zal de aanblik van vier wandelende volwassenen nu 
ook wel een gebeurtenis zijn, maar dan alleen vanwege de zeldzaamheid van 
het wandelen. Je ziet de tegenwoordige hoogleraar niet meer. Vroeger was 
dat anders. Hij was er en je zag hem. 

Ik moest hierop wijzen. Het is mijn bedoeling niet een klaagzang over 
verloren grootheid te zingen noch ook een bijdrage te beproeven van dit 
hoofdstuk der metabletica. Als wij maar goed begrijpen, dat er zich ook op 
dit terrein een revolutie heeft voorgedaan. Nu in dit jaar de aandacht van de 
frisiasten op J. H. Halbertsma is gericht moet zeker ook aan de waardering 
van de professor in zijn tijd worden gedacht. Halbertsma heeft n.1. vier, 
vijfmaal gehoopt hoogleraar te worden en heeft alle keren een teleurstelling 
moeten boeken. Een brok tijdsgeschiedenis komt in de drama's van 1824, 
1829, 1830,1839 en 1845 uit. Zonder deze gebeurtenissen is het leven van de 
Deventer Menniste prediker niet te begrijpen. De drama's vertellen echter 
niet minder van de tijd, waarin Halbertsma leefde. 

Franeker, 1824 
Het begon zo gewoon. Op 20 september 1824 overleed te Franeker de 

mathematicus Jacobus Pierson Tholen. Het athenaeum aldaar was na 1815 
niet erg levensvatbaar gebleken, maar de prominenten van de oude akademie 
en die het goed met Friesland meenden, mensen als Ev. Wassenbergh 
(1742-1826) en J. W. de Crane (1758-1842) wilden toch graag behouden, 
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1. Jacob van Lennep. 2. Isaac Da Costa. 3. Joost Hiddes Halbertsma. 4. Hugo Beyerman. 

34 



J. J. KALMA Vijfmaal bijna professor 

wat ze hadden. Zo komt o.a. de laatste in aktie. Hij heeft in de kringen van 
patriciaat en adel gezag en maakt daar gebruik van, door te wijzen op zijn 
,,neef" Ds. J. H. Halbertsma. Halbertsma's naam was juist zeer bekend ge
haakt door het Bolswarder Gysbert Japiks' feest (1823), dat onder patronage 
van Frieslands gouverneur I. Aebinga van Humalda (1754—1834) stond. In 
1824 wordt Halbertsma lid van de Leidse Maatschappij van Nederlandse 
Letterkunde. Dat hij theoloog was hoefde geen bezwaar te zijn, want Hal
bertsma had te Amsterdam ook J. H. van Swinden (1746—1823) gevolgd. 
Er waren meer hoogleraren benoemd en er zouden er nog lang worden 
aangewezen enkel op grond van hun scherpzinnigheid of wat daar voor 
doorging, ook al ontbrak de vakkennis. Een argument, dat ook voor Hal
bertsma pleit — wij horen het met enige verbazing — is, dat hij een Fries is. 
Het is n.1. steeds gewoonte geweest, dat „inboorlingen" het mathematisch 
en astronomisch onderwijs te Franeker verzorgden. 

Er is een brief bewaard (P.B. 6185 hs.), die Humalda 17 oktober 1824 aan 
Halbertsma heeft geschreven. Wij horen er uit, dat De Crane Halbertsma 
heeft aanbevolen en dat de gouverneur het argument, dat dit professoraat 
een Fries toekomt, deelt. Er is al eerder over geschreven en Humalda weet, 
dat Halbertsma wel genegen is. Humalda heeft ook al met de curatoren 
gepraat en die schijnen er ook voor te voelen. Humalda is er blij mee, dat 
hij op deze wijze Halbertsma weer in Friesland kan krijgen. Deventer, waar 
de gouverneur gestudeerd had, is wel een mooie stad, maar hij wil Hal
bertsma graag dichterbij hebben. 

Er lijkt dus veel kans te zijn, dat de nog jeugdige J. H. Halbertsma te 
Franeker aan de slag zal komen. Zijn vriend R. Posthumus vraagt 19 januari 
1825: „Hoe is het, kan en mag ik u als heer professor begroeten, zooals men 
hier vertelt; dit zoude mij verheugen. Van harte zou ik u en zou ik Friesland 
daarmede geluk wenschen." Maar Posthumus zit op zijn eenzame terp ver 
buiten 's werelds gerucht en hij weet dus het laatste nieuws niet. Het is 
mogelijk, dat de curatoren de oude Humalda niet voor het hoofd hebben 
willen stoten en hem opzettelijk wat in het onzekere hebben gelaten. Wij 
hoeven niet aan te nemen, dat zij iets tegen de persoon van Halbertsma 
hebben gehad. Een feit was echter, dat er een nog geschikter kandidaat was, 
de Haagse dokter J. W. Ermerins (1798-1864), die 31 december 1824 be
noemd werd. 

Als zo vaak week men ook nu weer van het „aloud gebruik" af en werd de 
Fries gepasseerd voor een „buitenlander". Het argument van de niet-Fries 
ƒ. W. de Crane werd door anderen, b.v. de professoren J. H. Philipse en 
Cl. Mulder, die Ermerins kenden, niet gedeeld. 

Franeker, 1829 
Ook in 1829, als „Het geslacht der van Haren's" en de 2de jefte van de 

Lapekoer uitkomen, schijnt Halbertsma even kans te hebben gehad, nu op 
een buitengewoon hoogleraarschap of lektoraat in de Noorse talen. In een 
brief van J. W. de Crane van 31 oktober 1829 (P.B. 6185 hs.) lezen wij: 

„Vlet genoegen las ik in uwen brief de mededeeling van het plan van Curatoren 
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om u Professor Extraord. in de Noordsche talen te maken. Wel heerlijk voor
beeld! Dat kon verdere uitzigten, ook voor elders openen. Nu loopt hier het 
gerugt, dat gij tot lector zijt aangesteld en men zegt ds. J. Brouwer had het 
verhaald. Heeft dan nu de zaak op een of andere wijze haar beslag gekregen 
dan wensch ik u en het Athenaeum geluk en zegen den inval van die Cura
toren. Te Oxfordt is Ingram x prof. in het Angelsaxisch, waarom ook hier niet 
in het Fries?" 

Het is bekend, dat de Leeuwarder Ds. Brouwer toentertijd curator van 
het Franeker athenaeum was. De Crane, die in 1828 emeritus was geworden, 
stond een beetje buiten de zaken. De Mennist Brouwer, die wel wist, dat 
Halbertsma graag naar Friesland terugwilde, maar hem minder geschikt 
achtte voor predikant te Leeuwarden en misschien ook wel voor Doops
gezind leraar in het algemeen, zal misschien eerlijk hebben geprobeerd zijn 
Deventer kollega aan een passende betrekking te helpen. Halbertsma lag 
echter juist in die dagen overhoop met haast iedereen vanwege zijn houding 
in het geval-Bowring a. Meer en meer beschouwde men hem als een onaan
genaam mens in de Haarlemmerhout. Zo blijft het ook deze keer bij een 
plan en komt er tenslotte niets uit de bus. 

Deventer, 1830 

Als Friesland zijn grote zoon dan niet terug wil hebben zal Deventer 
uit de hoek komen. Ook daar is een athenaeum. Hoogleraar in het Neder
lands was er lange jaren Cornelis Fransen van Eek (1764—1830). Fransen 
van Eek3 was als dominee te Deventer gekomen (1788) en was in 1799 tot 
theologisch hoogleraar benoemd. In 1816 had men hem ook een professoraat 
in het Nederlands aangeboden. Tot 1828 bleef hij naast dit dubbele profes
soraat ook nog het ambt van predikant bekleden. Van Eek staat als een groot 
redenaar bekend. Nog vlak voor zijn dood (11 maart 1830) had hij op 
16 februari enthousiast de feestrede gehouden bij de herdenking van het 
tweede eeuwfeest van het athenaeum. 

Waar de traditie dominee-redenaar-neerlandicus dus al even te Deventer 
bestond en Halbertsma ook als taalkundige bekend en tevens een goed 
redenaar was, hoeft het ons niet te verwonderen, dat de curatoren hem 5 
mei 1830 als nummer één op de voordracht voor opvolger van Van Eek 
plaatsen. Hij was juist benoemd tot korrespondent van de tweede klasse van 
het Koninklijk Nederlands Instituut en had zeker kwaliteiten als docent. Er 
leeft later bij Halbertsma wrok tegen het kleine stadje, dat Deventer was 
en men heeft op grond van een geschrift4 uit zijn laatste levensjaren ge
meend te mogen konstateren, dat zijn hand tegen allen was en allen dus 
tegen hem waren, maar dit gaat niet op voor de jaren rond 1830. Dat de 
Doopsgezinde gemeente hem als prediker en pastor toen nog hoogachtte 
staat m.i. wel vast. Juist in 1830 kreeg hij traktementsvermeerdering! 

Toch vertrouwt men hem in Deventer niet helemaal. Er moet een begin
nende vijandschap geweest zijn, want als de raad 17 mei 1830 tot de benoe
ming overgaat wordt niet Halbertsma, maar — met algemene stemmen! — 
de jurist Hugo Beyerman (1791—1870) benoemd5. Bij professorenbenoe-
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>iiingen spelen tot op vandaag ook allerlei persoonlijke dingen een rol. Als 
wij horen, dat een Deventer leerling van Beyerman later getuigt: „Hij was 
een menschenvriend, een vreedzame, in wien ik nooit iets onedels heb 
bespeurd" en wij denken daarbij ook aan de beweging, die een andere 
Deventer hoogleraar, Johannes van Vloten (1818—1883) in het stille stadje 
veroorzaakte (1867), dan begrijpen wij èn Halbertsma èn ook de Deventer 
raad. Het is duidelijk, dat men liever een niet-briljante, doch rustige man 
had, die desnoods maar niet publiceerde, dan een hoekige Fries, die overal 
waar hij kwam onrust stichtte en elk ogenblik weer een opzienbarend ge
schrift op de markt bracht. De intreerede van Beyerman was duidelijk anti-
Belgisch. Dat hoorde men in het najaar van 1830 graag. Het stond ook wel 
vast, dat Halbertsma, die een tegenstander van Willem I was, andere ge
luiden zou hebben doen horen. 

Amsterdam, 1839 
In de uitvoerige kollektie brieven en stukken van Halbertsma horen wij 

niets over de Deventer mislukking noch ook over Beyerman. Allicht was 
dat wel het geval geweest, als Halbertsma had kunnen vermoeden, dat 
Beyerman hem nog eens dwars zou zitten. Franeker en Deventer waren als 
begin wel aardig geweest, maar Halbertsma had hogere idealen. Hij, die in 
de jaren dertig al druk korrespondeert met Jacob Grimm, Rasmus Rask, 
[oseph Bosworth en andere grote buitenlandse filologen, moet de brave 
Beyerman en diens „fans" veracht hebben. Hij verachtte trouwens ook de 
grootheden uit Holland, de neerlandici N. G. van Kampen (1776—1839) uit 
Amsterdam en Matthijs Siegenbeek (1774—1854) uit Leiden. Er is een hand
schrift van Halbertsma bewaard (P.B. hs. 122), dat uit ca. 1833 stamt en 
„Taalkundig reisplan voor een gezelschap Hollanders" heet. Dit stuk is 
ingediend bij de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde te Leiden en 
geeft duidelijk aan, hoe breed Halbertsma de studie van het Nederlands 
wilde opzetten. Hoewel hij medestanders had, b.v. de Leidse jurist, Prof. 
H. W. Tydeman (1778—1863), een vriend van Bilderdijk, zullen de meeste 
heren geschrokken zijn van de adelaarsvlucht van de Deventenaar. Het 
eredoktoraat te Leiden kon men hem moeilijk onthouden (1836). Ook andere 
benoemingen, zo b.v. die tot lid van het Koninklijk Instituut, de voorganger 
van de Koninklijke Akademie (1836) kwamen hem toch eigenlijk wel toe. 
Het buitenland ging voor in de eerbewijzen. Maar er was een groeiende 
groep, die deze tweede Bilderdijk toch maar het liefst in zijn Pathmos 
Deventer liet. 

Natuurlijk moet Halbertsma van deze houding hebben geweten. Om het 
geld heeft hij ook geen verandering van werkkring hoeven te zoeken. Finan
cieel stond hij er zelfs veel beter voor dan de meeste professoren. Hij had 
een goed gemeentetraktement (ca. ƒ 1800) en bovendien het inkomen uit 
vier boerderijen. Met zijn boeken, waarvan hij de uitgave zelf bekostigde, 
kon hij de geleerde wereld bereiken. Zij konden het proberen, maar hem 
helemaal doodzwijgen ging niet. Het is daarom vreemd, dat hij zo gehunkerd 
heeft naar een professoraat. De erkenning door mensen, die hij eigenlijk 
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verachtte, moet hem toch weinig gezegd hebben. Als hij zijn gal uitstort 
over de twee Amsterdammer Doopgezinde hoogleraren Samuel Muller en 
W. Cnoop Koopmans zegt hij, dat het „2 pedante schoolmeesters zijn met 
den invloed en het gezag, dat hier te lande aan den naam van Professor 
kleeft." De spot met Siegenbeek, die voortdurend in zijn brieven doorklinkt, 
laat aan duidelijkheid niet te wensen over. 

Waarom heeft hij dan met alle geweld hoogleraar willen worden? Een 
sterke drang tot doceren is er niet noch ook een grote behoefte om school 
te maken. Of moeten we al die reakties van Halbertsma niet ernstig nemen 
en bedoelt hij eigenlijk, dat hij dolgraag erkend wordt en een groep leer
lingen om zich heeft? Zijn broer Eeltsje raadt hem aan ergens dicht bij een 
universiteitsstad rustig te gaan wonen en dan boeken te publiceren, maar 
hij had Joost toch beter moeten kennen. Rust hoort niet tot zijn natuur. 
Dat was reeds zo in de studententijd en dat is zo gebleven. Halbertsma 
zoekt het strijdtoneel, hij heeft behoefte aan een tribune. Hij zoekt ook 
meer erkenning dan hij zelf voorgeeft. Onder zijn bewaarde preken is er 
een, die hij op de hei te Gorssel voor soldaten heeft gehouden. De anti
militarist, die Halbertsma als Mennist was, vergeet niet aan te tekenen, dat 
de preek volkomen slaagde in tegenstelling met die van zijn Hervormde 
kollega en dat het de eerste keer was, dat een Doopsgezind voorganger 
als veldpredikant optrad! Dergelijke inkonsekwenties komen we herhaalde
lijk tegen. 

Het moet ons daarom niet verwonderen, dat hij na de dood van Van Kam
pen (15 maart 1839) het oog op Amsterdam had gericht. Hij vraagt zijn 
zoon Petrus, die sedert september 1836 te Leiden studeert, wat de Hollanders 
zeggen en Petrus antwoordt in keurig latijn, dat ieder overtuigd is, dat dit 
professoraat aan zijn vader toekomt. Diens grondige, diepgaande kennis is 
bekend. Toch zal zijn vader door zijn geaardheid — te eerlijk en te scherp — 
en ook vanwege zijn politieke opvattingen wel geen kans maken! Halbertsma 
had dit moeten weten, maar hij heeft desondanks tot het laatst toe gehoopt. 
Dan blijkt echter weer, dat de voorkeur van een gemeenteraad eerder naar 
de onbeduidende Beyerman uitgaat dan naar een markante persoonlijkheid 
als Halbertsma is en Halbertsma — en niet alleen hij — heeft het nakijken. 

Elders heb ik verteld, hoe de grote Fries dan helemaal van de kaart is ö. 
Terwijl er alle reden geweest was om te lachen loopt hij met doodsverlangens 
rond en is er een tijdlang geen land met hem te bezeilen. Intussen had 
juist deze benoeming van Beyerman hem kunnen leren, dat hij het nog 
niet zo mis had gehad met zijn veronderstellingen. Er waren n.1. meer kapers 
op de kust, serieuse en ook minder serieuse en men heeft te Amsterdam juist 
hem verkozen, die het minst gevaarlijk werd geacht. 

Wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld kunnen we enigszins 
rekonstrueren, als wij de briefwisseling nagaan van G. Groen van Prinste-
rer7. Daaruit vernemen we van een uitstapje, dat een destijds bekend letter
kundige, n.1. Jacob van Lennep (1802—1868), een man, die op weg was een 
vaderlandse beroemdheid te worden, zich had veroorloofd. Van Lennep 
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was in 1824, 22 jaar oud, gehuwd met de 10 jaar oudere jonkvrouwe H. S. 
YV. Röell (1792—1870). Is een dergelijk huwelijk in het algemeen niet aanbe-
velenswaard, voor de levenslustige Van Lennep moet deze verbintenis een 
kwellende kant hebben gehad. Vandaar ook, dat hij zich in 1834 een 
buitenissigheid veroorloofde met een buurmeisje, de dochter van een suiker-
raffinadeur, Johanna Dorothea Ringeling (1804—1856). De geschrokken 
familie kwam er achter en vader David van Lennep ging op stap, om de 
jongelieden een reisje naar Engeland te beletten. Van Lennep, die ook in de 
kring rond Bilderdijk geen onbekende was, had een zeer geprezen gedicht 
,,De Genade" gepubliceerd (1827). Dit gedicht had hem bekendheid gegeven, 
maar nu kwam dit als de klap op de vuurpijl. De zaak raakte bekend en de 
brave burgerlieden, die tot in de hoogste rangen voorkwamen, lieten veront
waardigde geluiden horen, waarin nu juist niet veel van genade was te 
vernemen. Zo schrijft b.v. de Leidse Professor C. J. van Assen (4 december 
1834): 

„Gij weet toch, dat de dichter der Genade door zijn vader achterhaald is op 
zijne reis naar Engeland waar hij zich met zijn buurmeisje heen wilde begeven? 
Zoo waar is het dat men aan de Academie reeds voorspellen kon wat de jonge
ling eens als man zal zijn. Kemper waagde het eens den vader te waarschuwen, 
doch het antwoord was — niet zeer aanmoedigend om andermaal te waar
schuwen. Die arme vrouw en kinderen." 

Groen, die het niet zo makkelijk verdroeg, dat tussen leer en leven een kloof 
gaapte, antwoordde (8 december 1834): 

„Gelukkig in allen gevalle dat de waarheid niet van de feilen of misdrijven 
dergenen die haar belijden of beleden hebben, afhankelijk is." 

Er waren er, die liever over de zaak hadden gezwegen, zo b.v. de Reveilman 
H. J. Koenen. Hij schrijft aan Groen (12 december 1834): 

„Droevig is het met J. van Lennep gesteld. Het hoogst ergerlijk geval, dat met 
hem heeft plaatsgehad en dat zoowel te Rotterdam als hier overbekend is, zal 
u dan ook niet onbekend wezen. Ik zwijg er liever van." 

Dat doet Koenen echter niet. Hij vertelt in diezelfde brief: 
„Men heeft hier openbaar in de Kalverstraat veelbeteekenende karrikaturen over 
zijne geschondene huwelijkstrouw en malitieuse desertie ten toon gehangen, 
doch die al te lomp kenbaar zijn. Dit is een hoon anders onder bedaarde Hol
landers zeldzaam." 

Koenen betreurde de karikaturen met het oog op Van Lenneps ongelukkige 
vrouw en diens vader en schoonvader. Hij wilde het gedrag van Van Lennep 
onder die dingen rekenen, die Shakespeare ,,a deed without a name" noemde. 
Maar de meesten vonden het eigenlijk veel te leuk. Afgunst en zedelijke 
verontwaardiging gaan vlot in elkaar over. 

Ontmoet de mens, die eens gestruikeld is, nu nog moeilijkheden genoeg, 
als hij al ooit droomt van rehabilitatie en reklassering, toen was het nog 
erger. 
Van Lennep moest verder door het leven als de gevallen zondaar, als een 
ongetwijfeld begaafde, maar toch niet te vertrouwen auteur. Hij mocht dan 
landsadvokaat zijn en straks kamerlid voor Steenwijk worden, hij mocht dan 
in 1832 een gedenkboek van Amstels doorluchte school hebben geschreven 
en ook sekretaris der curatoren zijn, toen in 1839 Van Kampen stierf en hij 
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in aanmerking scheen te komen voor opvolger, moest hij ervaren, dat de 
uitstap van 1834 nog niet vergeten was, integendeel. Taco H. de Beer, die in 
1893 een opstel schreef: „Hoe Mr Jacob van Lennep in 1839 geen hoog
leeraar werd aan het athenaeum te Amsterdam"8 vertelt, dat er in april 
1839 een drietal werd genoemd, waarop Van Lennep als nr 1, Beyerman als 
nr 2 en de Tilburgse predikant-auteur G. D. J. Schotel als nr 3 voorkwamen. 
De Beer meent, dat de Amsterdamse raad Van Lennep eigenlijk wel wou en 
schuift de mislukking op een anoniem stuk, dat de raadsleden bereikte en 
waarin gezegd werd, dat de opvolger van Van Kampen een man van onbe
sproken levensgedrag moest zijn, een wijs man, die eerbied had voor de 
meest eerwaardige en heiligste banden der zamenleving. Het moest een man 
zijn van deugdzamen en voorbeeldigen levenswandel. De Beer, die niet 
schijnt te weten van de affaire-Ringeling, veronderstelt, dat laster en afgunst 
een rol hebben gespeeld en ook medelijden met de arme Beyerman, die er 
financieel wat moeilijk voorzat. Hij konstateert niet helemaal ten onrechte: 
Men zocht een ambt voor een man, niet een man voor het ambt. 

Er waren echter ook andere invloeden, die achter de uiteindelijke ver
kiezing stonden. Behalve de genoemden was er nog een serieuse kandidaat. 
Wij horen ook daarvan in de briefwisseling van Van Assen met Groen. De 
eerste schrijft n.1. 8 april 1839: 

„Welke pogingen nu in het werk te stellen om onzen Da Costa op zijne plaats 
te zetten, dat is op de Catheder in de letterkunde te Amsterdam, eens aan 
Bilderdijk beloofd. Ik schreef den Heer de Vries, gelijk ik er over sprak met 
vriend de Clerk [Willem de Clercq], die weinig moed had bij den hevigen 
storm der vooroordeelen. De jonge van Lennep is te onbesuisd en onbezonnen. 
Sedert dien raptus Helene heeft hij te veel de algemeene achting verlooren. 
De Amsterdamsche aristocraten zijn geen Trojaansche grijsaards, die Paris zijn 
misdaad vergaven pour 1'amour du beau. Halbersma is groot philoloog maar 
te veel een specialiteit, gelijk nu het modewoord luidt. Hij zou à la Hamaker u 

de Amsterdamsche dilettants terstond door het land der Gothen en Wandalen 
naar den Indostan willen slepen. Schrijf den Heer [D. {.] van Lennep en 
anderen. Gij hebt crediet bij hen. Ik beweeg mijn schoonvader de van Halls 
[M. C. en J.] te toetsen. Van Lennep bezoekt soms Da Costa. Gij weet dat zijne 
omstandigheden ongunstig zijn en het huisgezin toeneemt. Het schijnt dat 
Da Costa in den beginne kwistig weldadig is geweest. Reeds Bilderdijk klaagde 
er mij over. Spreek ook met A. van Hogendorp als neef van Van de Poll1 0 . 
De Burgemeester in rade vergeeft den post. Bosscha, vriend van De Clerk kan 
welligt ook iets doen." 

Intussen raakt het bovengenoemde drietal bekend en Willem de Clercq 
schreef aan Groen (2 mei 1839): 

„Gij hebt het drietal gezien. Men kan derhalve de zonden tegen de zedelijkheid 

nog beter vergeven als die tegen de geest der eeuw. Van Lennep mag ik wel 
lijden en acht zijne talenten, doch hij moet geen professor zijn . . . " 

De professoren hadden klaarblijkelijk een ander drietal dan de burge
meester, maar wat De Clercq c.s. een ogenblik hadden verwacht, dat n.1. 
Van Lennep toch hoogleraar zou worden is niet geschied. In de genoemde 
korrespondentie staat nog meer, dat een curieus licht werpt op benoemingen 
en niet alleen de toenmalige, maar dat wij hier niet noemen. Te Amsterdam 
moest men tenslotte kiezen tussen een zedeloze losbol (Van Lennep), een 
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monomane Fries (Halbertsma), een orthodoxe dweper, die tegen de geest 
der eeuw durfde ingaan (Da Costa) of een niet opvallende brave burger 
; Beverman). Men koos graag de laatste, „pour acquit de conscience." Van 
Lennep kreeg slechts één stem, Schotel en Halbertsma geen enkele, nog een 
andere dominee, W. Broes, kreeg ook één stem, maar Beyerman verenigde 
27 stemmen op zich. 

Beyerman wachtte te Amsterdam veel teleurstelling. Hij had, zo zegt zijn 
biograaf Dyserinck, weinig studenten, zijn lessen werden niet gewaardeerd 
en waren ook niet boeiend. Het is duidelijk, dat Amsterdam zijn kans had 
gemist. Het staat wel vast, dat zowel Van Lennep als Da Costa en ook 
Halbertsma veel groter invloed zouden gehad hebben. Zij betekenden alle 
drie ook meer dan Beyerman. Zijn vrienden hebben nog geprobeerd Da 
Costa naar Deventer te krijgen, maar ook dat mislukte. Aan Halbertsma 
dacht klaarblijkelijk niemand. De richting van de studie, die hij voorstond, 
was toen al te nieuw, maar is sindsdien al lang erkend. 

Leiden, 1845 
De Deventer Fries werd in 1839 50 jaar, een hoge leeftijd voor die tijd, 

maar niet voor een professoraat. Lang bestond de mening, dat de wijsheid 
met de jaren komt en dat men de opleiding van jongeren het best kan toe
vertrouwen aan reeds vrij bejaarden. Zo zien wij ook nadien Halbertsma in 
aktie om zijn doel te bereiken. Hij hoopt op een professoraat voor zijn knappe 
zoons en het lukte inderdaad bij Hidde, die reeds in 1848 buitengewoon 
hoogleraar in de medicijnen wordt te Leiden en in 1857 gewoon hoogleraar 
en bij de jongste Tjalling, die na zijns vaders dood, in 1877 te Groningen 
inaugureerde als graecus. 

Maar Halbertsma was vast overtuigd, dat hij zelf ook recht had op deze 
positie. Zo ontmoeten wij in zijn briefwisseling met de ministers baron 
W. A. Schimmelpenninck van der Oye en F. A. baron van Hall telkens zin
spelingen op zijn bizondere gaven. Schimmelpenninck schrijft hem ook met 
zoveel woorden, dat hij Halbertsma graag op een andere kansel ziet dan die 
te Deventer, maar de ongeduldige, „Fries-eerlijke" Halbertsma gooit vlot zijn 
eigen glazen in. Als het er eindelijk in 1845 nog op gaat lijken en er kans 
bestaat, dat hij zijn geminachte „vriend" Siegenbeek, die aftreedt, kan ver
vangen, heeft de man, die als heiden gedoodverfd wordt, heel onlangs een 
brochure over Boeddha geschreven, waarmee hij alle orthodoxen tegen de 
haren instreek. Daarom komt niet Halbertsma op de katheder van 's lands 
oudste universiteit maar — zo schrijft Halbertsma's vriend Jacob van 
Leeuwen hem troostend — 

„Den leerstoel in 's lands taal ruimt Siegenbeek voor Schrant. 
Een suffende uil vervangt een suffenden pedant." 

Anekdoten over Siegenbeek komen wij bij Halbertsma en zijn zoons vaak 
tegen. Zo is er een Franse brief van Petrus Halbertsma aan zijn broer Hidde 
bewaard (20 november 1836). Daarin lezen wij, hoe Siegenbeek eens van 
boord en te water raakte. Het was nacht en hij wist niet, of er één dan wel 
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meer mensen aan boord waren en of hij als neerlandicus dus help dan wel 
helpt moest roepen. Daardoor was hij haast verdronken! Wij weten niet, of 
Halbertsma in 1855 de biografie van Siegenbeek van de hand van de man, 
die de Deventenaar ook al haatte en verachtte, Samuel Muller, „de Hoge
priester Smoel", heeft gelezen 11. Er is wel kans op, want Halbertsma bleef 
tot het laatste toe meeleven. Dan hebben echter de pastoriemuren te Deven
ter rare woorden gehoord. Over de „moderne" Rooms-katholiek J. M. 
Schrant12, die te Leiden beslist niet populair was, zwijgt hij helemaal. In de 
litteratuurhistorie komen wij Schrants naam ook nauwelijks tegen. 

Halbertsma's leven is vol gemiste kansen. Hij had het er ook wel eens 
naar gemaakt. Toch menen we te mogen zeggen, dat er ook verschillende 
hogescholen zijn, die in de eerste helft van de vorige eeuw een kans gemist 
hebben. Hij was overigens niet de enige, die de professorstoga niet mocht 
dragen. Ook Van Lennep en Da Costa behoorden bij de niet-gewensten. 
Da Costa dichtte in 1844: 

„Zij zullen het niet hebben 
Ons oude Nederland! 
Het bleef bij alle ellenden 
Gods en der vadren pand." 

Toen Da Costa, die evenmin een vriend van Willem I was als Halbertsma 
en misschien ook evenzeer in Willem II werd teleurgesteld, dit vers maakte 
was er nog geen sprake van een buitengewoon hoogleraarschap te Amster
dam, waarop hij omstreeks die tijd kans heeft gehad13. Weer was het een 
naamloos schrijver, die waarschuwde, — nu tegen sektegeest, mysticisme en 
partijwoede, — en die dit plan torpedeerde. Noch wat rechts afweek noch 
wat links stond had een kans. „Medio tutissimus ibis." Het was het bezwaar, 
dat zowel tegen Da Costa als tegen Halbertsma werd ingebracht, dat zij te 
weinig begrip hadden van het „juste milieu". Van Lennep begreep dit beter, 
maar hij vergat, dat een middenman nooit uit de band mag springen. 

Aantekeningen 
I James Ingram (1774—1850). Vgl. Dictionarv of National Biography X, p. 451—452. 
- Over het geval-Bowring Vrije Fries 44, 1960, p. 102-122. 
'•' N. Biogr. Woordenboek I, 787/8 . 
4 Biografie van Deventer. Hs. 330 (P.B.) in 1961 uitgegeven door T. Hoekema. 
•"' Vgl. Johs Dyserinck, Levensbericht van mr. H. Beyerman, Handel. Mij Ned. Letterk. 1870/1. 
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Gr. serie 114. 
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In Wassenbergh's Portretkunst in Friesland in de zeventiende eeuw komen 
wij op de laatste bladzijden in een bijzin Gerardus Wigmana tegen. Dat is 
in Wassenbergh's werk inderdaad de juiste plaats. Want Wigmana is wat 
zijn schilderkunst betreft een achttiende-eeuwer en bovendien geen portret
schilder. Nu is er van vóór 1700 van hem één werk bekend, een groeps
portret, en dat is dan ook meteen merkwaardig genoeg, om een vermelding 
van de schilder in Wassenbergh's boek verantwoord te maken. 

Toevallig vormt juist de eeuwwisseling een belangrijke faze in Wigmana's 
ontwikkeling. In de jaren rond 1700 heeft hij een reis naar Rome gemaakt, 
die hem diepgaand heeft beïnvloed. Hij werkte gedurende bijna de gehele 
eerste helft van de achttiende eeuw, tot zijn dood in Amsterdam in 1741. 
Zijn in 1742 posthuum uitgegeven „Schets der Schilderkunst" was op de ter 
begeleiding van het boek van Dr Wassenbergh gehouden tentoonstelling in 
het Fries Museum 1967/68 geëxposeerd. 

Afkomst 

Wigmana had zijn naam van moederskant. Het geslacht was rooms
katholiek, een omstandigheid die het onderzoek naar de herkomst niet ver
eenvoudigt. Toch is inmiddels wel het nodige bekend geworden. De 
Wigmana's waren niet onvermogende boeren, gevestigd op de stemdragende 
saté Wigmana in Abbega. In 1640 komt daar Gatze Pieters voor, die de 
bejaarde betovergrootvader van de schilder moet zijn geweest. De moeder 
van Wigmana zal in Abbega zijn geboren. In de loop der jaren hadden ver
schillende leden van het geslacht zich in Workum gevestigd. Zo woonden 
daar ten tijde van Gerardus' geboorte een broer en een neef van zijn moeder. 
De neef was eigenaar van 71 pondemaat land, waarvan het grootste deel de 
naar hemzelf genoemde Pytter Sibbles Wigmanapolder vormde. Aan een vele 
tientallen jaren later over deze landerijen gevoerde erfenisprocedure 1 dan
ken wij tal van genealogisch belangwekkende gegevens. 

De moeder heette Gaitske Gatzes Wigmana en trouwde met de Workumer 
koopman Jan Tiaerdts, burger van de stad. In 1673 werd hun zoon Gatze 
geboren, die na zijn reis naar Rome steeds als Gerardus voorkomt. Gezien 
de naam van de grootvader van vaderskant zou men een oudste zoon Tiaerdt 
verwachten. Daarvan is niets bekend. Wel werden er later nog twee kinderen 
geboren, Jacobus, over wie nader, en Bauckien. Bauckien werd geboren in 
1683/4. Zij wordt voor het laatst vermeld in 1735 en woont dan in Amster
dam. 
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n.v, i«MA:>TA 

JUs van B. Picart, 1727. naar 
het zelfportret van Wigmana, 
1721. 

Jeugdjaren 
_7_ 

De opgave van Wigmana's geboortedatum, 17 september 1673, heeft vele 
niet-Friezen voor onoverkomelijke problemen gesteld. Van Gooi heeft er 
gemakshalve maar 27 september van gemaakt en velen hebben het na hem 
overgeschreven. Het is echter de in Friesland destijds gebruikelijke aandui
ding van de data oude en nieuwe stijl. 

De Schets geeft verschillende bijzonderheden over Wigmana's jeugdjaren. 
Kennelijk is het levensverhaal voor een belangrijk deel uit mededelingen van 
Wigmana zelf samengesteld. Zo horen wij het verhaal, dat de jonge Gatze op 
achtjarige leeftijd naar school werd gebracht. Als hij op school de gelegen
heid kreeg, tekende hij poppetjes op papier. Hetzelfde deed hij trouwens 
als hij uit school thuis kwam op de leuning van de brede brug die voor zijn 
ouderlijk huis lag. De Wigmana's woonden dus kennelijk aan de Wymerts, de 
bijna twee kilometer lange, in 1875 gedempte gracht, thans hoofdstraat van 
Workum. De Amsterdamse hand van de redacteur van het levensbericht is 
af te leiden uit de mededeling, dat de brug over de „burgwal" lag! 
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Historisch interessant is een episode na de dood van Jan Tiaerdts in 
1688/9. De weduwe wilde haar oudste zoon een fatsoenlijk vak laten 
leren, maar op alle suggesties antwoordde Gatze: „Als ik geen schilderen 
mag leren, zo laat mij het weven leren". De toelichting bij deze uitspraak is 
dan, dat hij tot iedere prijs schilder wilde worden. 

In De Stcd Warkum (1967) - heeft Dr G. Bakker o.a. een artikel gepubli
ceerd over de samenstelling van de Workumer magistraat. Het stadsbestuur 
werd oorspronkelijk democratisch gekozen. In 1539 werd door Karel V op 
verzoek van de stad een nieuw systeem ingevoerd, dat de weg naar een 
oligarchisch stadsbestuur effende. Een van de twee door Workum aange
voerde motieven was, dat de vergaderingen van de burgerij onmogelijk wer
den gemaakt door het gerucht en getier van „rude, onverstandige, ende 
boose mensen, gelyck Wevers, Pelsers, ende meer diergelycke grove men-
schen". Precies anderhalve eeuw later horen we in het antwoord van de 
jeugdige Wigmana als het ware de echo van dit keizerlijk charter naklinken. 

Leerling en leermeesters 

Om te beginnen kreeg hij een jaar tekenles bij de bekendste glasschilder, 
die in de stad te vinden was. Wie, weten we niet. Toen kwamen er, aldus 
de Schets, twee Duitse meesters in de stad om enige portretten te schil
deren, de uit Luneburg afkomstige gebroeders Joachim en Christiaan 
Bormeester. Bij hen leerde Wigmana acht maanden lang tekenen en schil
deren. 

Joachim leek aanvankelijk in Amsterdam te voorschijn te komen. In 
dezelfde tijd wordt daar namelijk een graveur en kunstverkoper Joachim 
Bormeester vermeld, die overleed in 17023. Naderhand bleek deze Joachim 
toch niet de juiste te zijn. De leermeester van Wigmana was Joachim Bur-
meister, die op 7 juli 1696 burger van Luneburg en vervolgens lid van het 
schildersgilde aldaar werd. Hij trouwde op 28 juli 1696 met Anna Doro-
thea Borchards uit Luneburg. Joachim Burmeister schilderde de allego
rische plafondschildering in de Huldigingszaal van het stadhuis van Lune
burg, „Caesar's Triomf" (1706), alsmede een interieur van de St. Michaëls-
kerk te Luneburg, dat in het stedelijk museum aldaar wordt bewaard 4. 

Omstreeks 1697 werd Wigmana leerling van Jelle Sybrandi, die volgens 
de Schets toen in Sneek woonde. Van deze schilder weten we eigenlijk 
weinig. Eén schilderij is sinds lang van hem bekend, het groepsportret van 
de vier dochters van de Koudumer grietman Jacob van der Waayen. Het is 
gesigneerd J. Sibranda fee. ao 1697 en hangt in het museum in Verviers. 
Wassenbergh beschrijft het en geeft een afbeelding. Overigens wisten we 
niet veel meer van hem dan de mededelingen van Houbraken5, dat hij een 
leerling van Bernard van Schendel was en in 1669 naar Rome vertrok. 

Deze gegevens kunnen nu in drie opzichten worden aangevuld. In de 
eerste plaats is er de mededeling van de Schets, dat Jelle Sybrandi in Sneek 
is geboren en daar aan het einde van de zeventiende eeuw na zijn verblijf 
in Rome weer woonachtig was. In de tweede plaats is meer bekend ge-
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worden over het verblijf in Rome. Hoogewerff heeft destijds een diepgaand 
onderzoek ingesteld naar gegevens over Nederlandse kunstenaars in Rome ". 
Hij ontdekte daar Egidius Sybrandi of Sybranda, die in Rome verbleef van 
± 1666 tot ± 1675 en in 1642/3 geboren was. Hij was lid van het Neder
landse schildersgenootschap De Bentvueghels en had, zoals in die kring ge
bruikelijk was, een bijnaam, „Wat Nieuws". In 1666 komt hij voor in de 
parochieregisters van San Lorenzo in Lucina als Egidio, fiamengo, pittore; 
in 1668 in de registers van Santa Maria del Popoio als Gilio Fiamengo, 
pittore anni 25 7. 

Hoogewerff kon Egidius of Gilles Sybranda niet thuisbrengen en noemde 
hem een onbekend kunstenaar. Er is echter geen twijfel mogelijk, of we 
hebben hier met Jelle Sybrandi te doen. De Italiaans uitgesproken voornaam 
Gilio en Egidio brengt ons direct bij Jelle, terwijl de schilder zelf het schil
derij in Verviers met Sibranda signeerde. 

Tenslotte is er de laatste jaren een tweede schilderij bekend geworden. 
In 1960 werd in Londen bij Sotheby een landschap met herders en vee 
geveild, gesigneerd J. Sibrandts en gedateerd 1693. 

Na de dood van haar echtgenoot was Gaitske Wigmana met haar gezin 
naar Leeuwarden verhuisd, waar de Wigmana's tot het eind van de acht
tiende eeuw voorkomen. In 1698 overleed zij. Haar oudste zoon was toen 
reeds buitenslands, onderweg naar Rome. Interessant is de inventaris van 
het sterfhuis 8. De boedellijst met een aantal zilveren voorwerpen en de ver
melding van landerijen onder Folsgare wijst op een zekere welgesteldheid. 
Maar vooral interessant is, wat ons met de werkkring van de jonge schilder 
in aanraking brengt. 

In de vooropkamer bevonden zich drie conterfeitsels, zes grote en kleine 
schilderijen in lijsten en dertien zonder lijsten, in de achterkamer 23 grote 
en kleine schilderijen zonder lijsten. In totaal bevonden zich in het huis dus 
45 schilderijen. Deze hoeven niet allen van de hand van Wigmana zelf te 
zijn geweest. Mogelijk bedreef Wigmana reeds toen, zoals later in Amster
dam, de kunsthandel. Maar in elk geval zal er heel wat werk van hem bij 
geweest zijn. 

Naar Rome 

Na zijn verblijf bij Jelle Sybrandi trok Wigmana naar Rome. Zijn reis 
wordt door vele bronnen vermeld. Een contemporaine mededeling uit het 
Leeuwarder stadsarchief in 1698, Houbraken in 1721, de Schets in 1742 en 
Van Gooi in 1750 belichten ieder andere facetten van zijn reis. Des te merk
waardiger is het, dat in Italië, dat grondig is uitgekamd op de aanwezigheid 
van Nederlandse schilders, geen enkel gegeven over Wigmana te vinden is. 
Ook in de Romeinse parochieregisters, die vele Nederlandse schildersnamen 
vermelden en waar we hem toch zouden mogen verwachten, komt hij niet 
voor. 

De reis naar Rome is voor Wigmana een belevenis geweest, die hem en 
zijn werk blijvend heeft beïnvloed. Heel pregnant blijkt dit uit de Schets. 
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In zijn biografie komen drie data voor: de geboortedatum, de datum van 
overlijden en de datum van zijn aankomst in Rome, 14 november 1699. De 
dag was ingegrift in Wigmana's geheugen. Hij moet die gebeurtenis als 
zijn artistieke wedergeboorte hebben beschouwd. 

Rome was vanaf het midden van de zestiende tot diep in de eerste helft 
van de achttiende eeuw de onbetwiste bron en norm van de schilderkunst. 
De invloed van Rome op ons land is het kleinst in de zeventiende eeuw, als 
onze schilderkunst de toppen van de Europese kunst bereikt. Talloze schil
ders hebben Rome bezocht. In de zeventiende eeuw kwamen jaarlijks wel 
10 jonge Nederlandse schilders in de leeftijd van 20 à 25 jaar voor een ver
blijf van meestal drie tot vier jaar naar Rome. Hoogewerff heeft een en 
ander uitvoerig beschreven in zijn boek „De Bentvueghels", (1953). De 
Nederlandse schilders verenigden zich in een schildersgenootschap, De 
Bent, en noemden zich de Bentvueghels. 

Het was gebruikelijk om de heenreis te maken over Parijs. Men trok dan 
verder via Marseille of Nice naar Genua en ging daar scheep naar Livorno 
om dan over land Rome te bereiken. Op de terugreis deed men gewoonlijk 
Florence, Bologna en Venetië aan. 

Ook Wigmana volgde dit patroon. In 1698 kwam hij naar Parijs, waar hij 
anderhalf jaar studeerde aan de Koninklijke Academie. Daarna bracht hij 
drie jaar door in Rome. Hij werd daar een leerling van Giovanni Maria 
Morandi (1622—1717). Morandi is een schilder, wiens naam in de hand
boeken niet meer voorkomt. Hij was een leerling van Pietro da Cortona, 
die in de ontwikkeling van de Italiaanse kunst van de zeventiende eeuw 
een belangrijke plaats inneemt. In zijn tijd was Morandi een gevierd man, 
voorzitter van de schildersacademie de Accademia Romana di San Luca. Hij 
schilderde in Rome diverse pausen en in Wenen de leden van de keizer
lijke familie. Maar Goethe schreef vernietigend van hem: Ein Plagiarier 
von Plagiariern. De Accademia Romana di San Luca had in 1577 pauselijke 
bekrachtiging gekregen. Men diende te schilderen in de geest van het Con
cilie van Trente. Een starre, ongemspireerde, academische kunst kwam 
hieruit voort. De schilderkunst borduurde theatraal en oppervlakkig voort 
op de grootse synthese van de Renaissance, gepersonifieerd in de figuur 
van Raphaël. 

Interessant is de tegenstelling tussen de Bentvueghels en de Academie. 
Hoogewerff laat zien, hoe de Nederlandse schilders in Rome in de zeven
tiende eeuw een eigen rol hebben gespeeld. Lichtzinnig in kunst en leven, 
weinig geneigd het strakke keurslijf van voorschriften te volgen, stonden zij 
als antipoden tegenover de Academie. Na 1670 loopt dit af en komt ook de 
Bent onder de ban van het Classicisme. 

Zo kon Wigmana (het is trouwens onbekend of hij lid van de Bent is 
geweest; Van Gooi meent van niet) leerling zijn van een oud-voorzitter van 
de Academie San Luca en geheel onder de invloed komen van de acade
mische kunstrichting. Evenals anderen trachtte hij zich de kunst van de 
grote meesters eigen te maken door hun werken te copiëren. Onder meer 
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G. Wigmana, Maaltijd te Dokkum, 1697. Stadhuis Dokkum. 

copieerde hij drie schilderijen van Raphaël, met name de Slag van Constatijn. 
Wat hij zelf in Rome heeft geschilderd is ons onbekend. Uit een oude bron 

weten we, dat in 1732 in Amsterdam een krijttekening van Wigmana van de 
Belvedère in Rome en een naar een antiek beeld van Hercules werden 
geveild. Men mag veronderstellen, dat deze tekeningen uit zijn periode in 
Rome dateerden. 

Zijn terugweg zal Wigmana wel langs de bovenbeschreven route hebben 
gekozen. Hij heeft in elk geval Modena bezocht, waar hij een schilderij van 
Titiaan copieerde 9. In 1702 vinden we Wigmana terug in Friesland, dan 
niet meer als Gatze, maar als Gerardus. Uit het Leeuwarder archief blijkt, 
dat hij korte tijd in Dokkum heeft gewoond. In Dokkum is over zijn verblijf 
echter niets te vinden10. 

Op dit moment onderbreken we het levensverhaal voor twee zijsprongen. 

Het schilderij in Dokkum, 1697 

Het bekendste schilderij van Wigmana, gesigneerd en gedateerd 1697, 
hangt in Dokkum. Dit merkwaardige en interessante stuk is uitvoerig be
schreven door Mr A. Staring in zijn boek „De Hollanders Thuis" (1956) " . 
Het stelt een maaltijd voor van een Europese heer en dame met een heer 
van gemengd bloed, omringd door een stoet hoger en lager personeel, onder 
andere een Indisch meisje en een Javaans knaapje. Door het raam ziet 
men het nieuwsgierige publiek naar binnen kijken. Om twee redenen geniet 
het schilderij bijzondere bekendheid: om de intrigerende titel en om de 
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natuurgetrouwe afbeelding van een voorname maaltijd aan het eind van de 
zeventiende eeuw. 

Omstreeks 1850 hing het stuk in Dokkum bij de familie Fockema. Het 
heette toen voor te stellen: Czaar Peter aan huis bij de Dokkumer burge
meester Julius Schelto van Aitzama. Onder de bedienden bevond zich 
Philander de Baron, een man van Indonesische afkomst, die in 1715 in 
Dokkum als executeur was aangesteld. De secretaris van Dokkum, A. van 
Slooten, schreef in 1855, dat hij de dochter daarvan, „Zwarte Rosette", nog 
gekend had 12. Wat er van de vader van Zwarte Rosette zij, Czaar Peter is 
in elk geval niet voorgesteld. Noch historisch, noch iconografisch kan de 
titel kloppen. Over een bezoek van Peter de Grote aan Dokkum in 1697 is 
niets bekend en bovendien was hij geen halfbloed. 

Het schilderij is om zijn documentaire waarde van veel belang en heeft 
tweemaal op een tentoonstelling gehangen. In 1928 in Den Haag, Gemeen
temuseum, op de tentoonstelling Gedekte tafel in vijf eeuwen; in 1968 in 
Leeuwarden, Fries Museum, op de tentoonstelling De Chinese porceleinkast. 
Kort na 1850 verdween het schilderij uit Dokkum naar Engeland, om na een 
aantal omzwervingen in 1951 naar Dokkum terug te keren, waar het nu als 
eigendom van de gemeente in het stadhuis hangt. 

Helaas blijven we over de vraag, wie nu eigenlijk worden voorgesteld, in 
het duister tasten. Slechts op de maker is in twee opzichten enig nieuw licht 
gevallen. Ten eerste weten we nu, dat Wigmana in 1697 òf in Leeuwarden, 
waarheen zijn moeder verhuisd was, woonde, òf in Sneek, waar hij bij Jelle 
Sybrandi werkte. Bovendien zijn we van zijn relatie met Dokkum op de 
hoogte gekomen. Van kort vóór zijn Italiaanse reis dateert het in Dokkum 
gesitueerde schilderij, direct na die reis heeft hij er korte tijd gewoond. 

Jacobus Wigmana 

Jacobus Wigmana wordt in 1698 en 1702 in een adem met zijn broer 
Gerardus vermeld. Het is daarom hier wel het geschikte punt, om de aan
dacht op hem te vestigen. Daartoe is te meer aanleiding, omdat hij evenals 
zijn broer schilder blijkt te zijn geweest. In 1702 wordt hij in Leeuwarden 
vermeld als kunstschilder op de Grachtswal. Door zijn beroep wellicht is 
Jacobus later verward met Gerardus. Zo vermeldt Thieme-Becker een 
(tweede) huwelijk van Gerardus in Amsterdam in 1710. In werkelijkheid 
betrof dit Jacobus, die op 8 april 1710 voor notaris J. Slijck te Amsterdam 
als weduwnaar van Rensje Bronsvelt huwelijkse voorwaarden aanging met 
Anna Catharina de Waal, weduwe van Sander Badmerinck. Het stuk heeft 
een prachtige handtekening13. Het huwelijk zelf is in Amsterdam niet te 
vinden. Jacobus Wigmana wordt voor het laatst vermeld in 1735, als wonend 
in Harlingen. 

Er is één werk van hem ontdekt, de titelplaat van een levensbeschrijving 
over Johan Willem Friso. Enige jaren na de dood van de Prins (1711) ver
scheen I. Lamique, Histoire du Prince d'Orange et de Nassau, A Lewarde, 
chez François Halma, 1715. Het boek heeft een dubbele titelplaat, links een 
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portret van Johan Willem Friso, een ets van Matthijs Pool naar een schilderij 
van de hofschilder Volders. Rechts een allegorische voorstelling, de Repu
bliek (een figuur met zeven samengebonden pijlen), vergezeld van oorlog, 
faam, gerechtigheid en voorzichtigheid. Op een zuil staan de namen van de 
steden waar de Prins lauweren had geoogst. Twee putti vertonen in spiegel
beeld sterke overeenkomst met figuurtjes op Gerardus' werk De Schilder
kunst. De ets is weer van Pool, naar een tekening van Jacobus Wigmana. 

Aan het stadhouderlijk hof. Huwelijk 

Al spoedig na zijn terugkeer uit Italië kwam Wigmana aan het stadhou
derlijk hof in Leeuwarden als tekenleraar voor de kinderen van Prinses 
Henriette Amalia, Johan Willem Friso en zijn zeven zusters. Hier heeft hij, 
naar de Schets meedeelt, vijf jaar doorgebracht, waarschijnlijk dus de jaren 
1702 tot 1707. Wanneer het later is geweest, kan dit hoogstens twee jaar zijn. 
Eekhoff, volgens wie Wigmana ook enige schilderijen voor het hof ver
vaardigde, deelt mee dat hij na de dood van de hofschilder Verbius aan het 
hof kwam. Volgens Eekhoff overleed Verbius (beter: Verbuys) in 1704. 
Wigmana zou dan in dat jaar in dienst van het hof zijn getreden. Nu berust 
het door Eekhoff opgegeven jaartal op een vergissing. Later is gebleken, 
dat Verbuys tot 1717 wordt genoemd, zodat dit uitgangspunt moet vervallen. 

Henriette Amalia vertrok in 1709 na het huwelijk van haar in 1707 stad
houder geworden zoon naar Oranienstein. Later dan van 1704 tot 1709 kan 
Wigmana dus in elk geval niet aan het hof zijn geweest. In het Koninklijk 
Huisarchief zijn over Wigmana's werk aan het hof geen nadere gegevens 
voorhanden14. 

In deze jaren valt Wigmana's huwelijk. Hij trouwde te Leeuwarden op 
1 juli 1707 ten stadhuize en in de R.K.-kerk aan de Koornmarkt met Petro-
nella Maria van der Lely. Een van de twee getuigen was zijn zuster Barbara 
(Bauckien). Door dit huwelijk verbond hij zich met het bekende zilver-
smedengeslacht van de Van der Leiy's. De vader van Petronella Maria was 
Frederik Jarichs van der Lely, die gehuwd was met Johanna Bruinsma, haar 
grootvader Jarich Gerrits van der Lely, de eerste bekende zilversmid uit 
dit geslacht, die de fraaie „Hansje in de kelder" in het Fries Museum ver
vaardigde. Wigmana werd zodoende een zwager van de grootmeester van 
de Van der Leiy's, Johannes, en een oom van Gabynus. 

Naar Amsterdam. Johannes en Johanna Maria 

Na zijn verblijf aan het hof heeft Wigmana zich in Amsterdam gevestigd. 
Volgens de Schets is hij toen direct naar Amsterdam vertrokken, dus na 
1707/9. Hoewel hier geen zekerheid over bestaat, is het waarschijnlijk. Een 
aanwijzing zou het bovenvermelde tweede huwelijk van zijn broer Jacobus 
in Amsterdam kunnen geven. Het kan tenminste op bepaalde contacten 
van de familie met Amsterdam wijzen. In elk geval woonde hij enige tijd 
vóór 1718 in Amsterdam. Houbraken haalt in zijn in dat jaar verschenen boek 
een gesprek aan met de kunsthandelaar en kunstschilder Wigmana. Nog een 
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G. Wigmana, Heilige Familie. Eigendom Ottema-Kingma Stichting. Stadhuis Workum. 
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aanwijzing vormt het feit, dat het oudste bekende nog bestaande schilderij 
— na het Dokkumse —, Alexander en Apelles, in 1716 in Amsterdam werd 
geveild. 

Op 21 mei 1721 werd Wigmana als fijnschilder, van Workum, ingeschre
ven in het poorterregister te Amsterdam. Uit hetzelfde jaar dateert een zelf
portret van hem. Of het schilderij zelf nog bestaat is niet zeker, maar het is 
in elk geval bekend door een ets van de bekende in Amsterdam gevestigde 
Bernard Picart uit 1727, die in de Schets is opgenomen. Is het toevallig, dat 
dit zelfportret in 1721 werd geschilderd? Of is het een onderstreping van de 
pas verworven status? Er worden trouwens meer zelfportretten van hem 
vermeld. 

In Amsterdam ontplooide zich het gezinsleven. De Wigmana's hadden 
twee kinderen, die in Amsterdam zijn opgegroeid en er wellicht ook waren 
geboren. Het waren een zoon, Johannes Ignatius, die moet zijn geboren in 
1708/10 en een dochter, Johanna Maria, geboren 1711/2. Johanna Maria is 
niet oud geworden. Zij stierf in 1730 op achttienjarige leeftijd en werd op 
20 mei van dat jaar begraven in de Nieuwezijds kapel. De Schets vermeldt 
van haar: "hebbende bereits wonderlijke proeven in de schilderkunst na 
haar jaren gegeven". In 1784 kwamen op een veiling Fazant en gevogelte 
van J. M. Wigmana en in 1838 Vogels en torren (tekeningen) van M. Wig
mana. Ongetwijfeld hebben we hier met werk van de te jong gestorven 
dochter van Wigmana te maken. 

Ook Johannes was, evenals zijn vader, schilder en kunsthandelaar. Hij had 
echter een wat mobieler bestaan dan zijn vader. Op 28 maart 1732 trouwde 
hij te Leeuwarden met Catharina Geertruyd van der Werf. Daarna is hij te 
vinden in Groningen, waar hij op 9 september 1734 als burger der stad werd 
ingeschreven, terwijl hij in hetzelfde jaar in het gilde der schilders en glaze-
makers werd opgenomen. Een paar jaar later is hij in Amsterdam gevestigd, 
maar in 1745 woont hij weer in Leeuwarden in de St. Jacobstraat. In of voor 
1752 is hij — waarschijnlijk aldaar — overleden. Zijn vrouw moet in de jaren 
1761 tot 1763 zijn overleden. Van hun twee zonen is Gerardus Petrus wel 
verward met zijn grootvader Gerardus. Zonder grond overigens. De klein
zoon komt tot 1783 in Leeuwarden voor als apotheker en passeerde zijn tijd 
met pillen, poeiers en uitspattingen. 

Van Gooi, toch al niet vrij van enige roddel, schrijft dat Johannes na de 
dood van zijn vader (1741) de straat afliep om de schilderijen van zijn vader 
te verkopen, dat hij de opbrengst ervan verbraste en tenslotte arm en berooid 
naar Oostindië is gevaren. Dit verhaal is controleerbaar onjuist. De levens
loop van Johannes is, zoals boven bleek, geregeld te volgen. Uit diverse ge
gevens blijkt verder, dat hij niet onbemiddeld was. 

Johannes was als schilder van aanzienlijk mindere naam dan zijn vader. 
Op het ogenblik is geen enkel schilderij van hem bekend. Wel worden er in 
de tweede helft van de achttiende en de eerste helft van de negentiende 
eeuw tenminste 15 schilderijen van J. Wigmana vermeld. Nu zouden deze 
ook — ten dele — van Jacobus kunnen zijn. Waar Johannes echter herhaalde-
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G. Wigmana, De schilderkunst. Centraal Museum Utrecht. 

lijk genoemd wordt in de litteratuur en Jacobus slechts eenmaal voorkomt, 
geef ik voorshands de voorkeur aan Johannes. 

Contacten buiten Amsterdam. Levenseinde 
Na zijn vestiging in Amsterdam is Wigmana daar tot zijn levenseinde 
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blijven wonen. Herhaaldelijk wordt hij vermeld aan de Reguliersgracht, 
waar hij ook is overleden. Vanuit Amsterdam is hij er overigens diverse 
malen op uitgetrokken om elders relaties aan te knopen. Blijkens Van Gooi 
heeft hij zich eenmaal naar het buitenland begeven, namelijk naar Londen. 
In Londen hebben veel Nederlandse schilders hun geluk beproefd. Zij kwa
men door introducties of hoe dan ook meestal het eerst terecht bij de gegoede 
vreemdelingenfamilies in de City l0. 

De denigrerende opmerkingen die Van Gooi naar aanleiding van Wig-
mana's verblijf in Londen maakt zijn te geestig om niet aan de vergetelheid 
te onttrekken. Van Gooi, die over Wigmana geen erg hoge dunk had, ver
wonderde zich erover, dat Wigmana na zijn terugkeer in Amsterdam hoog 
opgaf van de ontvangst, die zijn kunst ten deel was gevallen. Door schrifte
lijke informatie uit Londen kwam hij aan de weet, dat de van zichzelf ver
vulde schilder nauwelijks au serieux genomen was, maar dat het nu eenmaal 
„den aert der Engelschen (was) om een Vreemdeling, vooral die verwaant 
van zich zelfs is, braef op te vyzelen". Van Gooi vermeldt niet, wanneer deze 
reis plaats vond. Nu is bekend, dat in mei 1737 in Londen gelijktijdig zes 
schilderijen van Wigmana werden geveild. Het ligt voor de hand dat toen 
of wellicht kort tevoren de Britse reis had plaats gevonden. 

Van twee plaatsen in ons land is bekend dat Wigmana er is geweest. In 
1738 werd hij ingeschreven als lid van het Schilderscollege te Utrecht. In de 
archieven van het schilderscollege komt zijn naam overigens niet voor. Nu 
kwam het wel vaker voor, dat een schilder van buiten de stad lid werd van 
het Utrechtse schilderscollege. Een onderzoek in de archieven leverde geen 
enkel gegeven op 1C. Het is dan ook niet waarschijnlijk, dat Wigmana in 
Utrecht heeft gewoond. Een aanknopingspunt zou op het eerste gezicht 
kunnen zijn, dat zich in Utrecht vanouds een schilderij van Wigmana be
vindt, een allegorische voorstelling van de Schilderkunst. Het Utrechtse ver
leden van dit schilderij, dat zich tegenwoordig in het Centraal Museum 
bevindt, gaat aanwijsbaar terug tot 1830 " . In dat jaar werden een aantal 
schilderijen, waaronder dat van Wigmana, die behoorden tot de collectie van 
het Genootschap Kunstliefde naar het stadhuis overgebracht. Ongetwijfeld 
was het werk afkomstig van de voorganger van het Genootschap, het Schil
derscollege dat in 1815 was ontbonden. 

Het staat vast, dat er perioden zijn geweest, waarin de leden van het 
college verplicht waren een schilderij in te leveren. Het zou natuurlijk aan
trekkelijk zijn te veronderstellen, dat dit stuk op deze wijze door Wigmana's 
toedoen in Utrecht is beland. Jammer genoeg klopt dat niet met de feiten. 
Volgens de Schets bezat de weduwe Wigmana in 1742 nog verschillende met 
name genoemde stukken, waaronder de Schilderkunst. Op zichzelf is dit 
nog een onvoldoende aanwijzing. Identiteit is echter vrijwel bewezen dooi
de mededeling dat in 1744 met andere schilderijen in Den Haag geveild werd 
een „capitaal stuk, verbeeldende de Schilderkunst en andere Sinnebeelden, 
Kindertjes en Ornamenten, zeer uitvoerig en konstig geschilderd". 

Van Gooi verhaalt verder, dat Wigmana herhaaldelijk met schilderijen 
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G. Wigmana, Alexander en Apelles, Vlg. Londen 1964. 

naar Den Haag trok. Hierover is overigens weinig te zeggen. In Den Haag 
was in elk geval de kunsthandelaar W. Lormier gevestigd, die na Wig-
mana's dood verschillende van zijn schilderijen kocht. 

Op 22 mei 1741 overleed Wigmana te Amsterdam in de leeftijd van 68 jaar 
min vier maanden. (Per ongeluk schrijft de Schets: 68 jaar en vier maanden.) 
Van Gooi en alle volgende schrijvers noemen 27 mei. Dit was echter de 
datum van de begrafenis in de Nieuwezijds kapel. Zijn vrouw overleefde 
hem ruim een jaar. Zij had zich na de dood van haar man op het Begijnhof 
gevestigd en werd van daaruit op 6 juli 1742 bij haar man in de Nieuwezijds 
kapel begraven. 

De schilderkunst in de -jaren na 1700 

Nu wij op de hoogte zijn gekomen van Wigmana's uiterlijke levensom-
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standigheden, willen wij ook meer doordringen tot de mens en zijn werk. 
Hoe was hij, hoe werkte hij, hoe zag hij zichzelf, hoe zag zijn tijd hem, 
hoe zag men zijn werk? 

Wij kunnen Wigmana het best beoordelen, wanneer wij hem in het raam 
van zijn tijd zetten. Na de zeventiende eeuw, waarin ons land tot de hoogste 
toppen van de internationale schilderkunst was gestegen, is de eerste helft 
van de achttiende eeuw een tijdperk van verval, dat nauwelijks schilders van 
betekenis meer voortbrengt. Het is de tijd, waarin naast het schilderen ook 
het gepraat van de schilders zelf over kunst begint. De academische opvat
tingen krijgen de overhand, de techniek wordt genormaliseerd naar één 
algemeen inzicht, zodat vaak het verschil tussen de ene meester en de andere 
nauwelijks is te zien. De technische traditie van de grote tijd wordt voort
gezet, maar geestelijke diepte ontbreekt. De volmaakte stofuitdrukking blijft 
vooralsnog bestaan, maar de brede toets wordt in de ban gedaan. Het 
hartige en pittige gaat teloor en maakt plaats voor weke fatsoenering. Lichte 
kleuren komen in zwang. Door deze verslapping ontstaan wel hier en daar 
charmante, maar nergens grootse werken. 

Het is een tijd van groeiende zelfingenomenheid. *,Met de toewijding 
verdween tevens de wijding zowel als de innigheid. Hetgeen men daarin 
tekort schoot, moesten geïmporteerd gebaar en pose, kleurigheid in plaats 
van toonwisseling, pompeuse voordracht in plaats van sobere overwogenheid 
bereiken. Zo is dan hetgeen deze tijd voortbrengt meer en meer zoetelijk, 
glad, gelikt, conventioneel en academisch," aldus Martin 18, aan wie ook de 
voorafgaande alinea is ontleend. 

In deze tijd krijgt het woord fijnschilder een pregnante betekenis. In de 
zeventiende eeuw was het de aanduiding van de kunstschilder, tegenover 
de huisschilder, die grofschilder heette. Vooral in de achttiende eeuw kreeg 
het de betekenis van de kunstschilders die uiterst fijn en nauwkeurig werkten 
en op alle mogelijke details ingingen. Het gold als een tekortkoming wanneer 
men ergens een penseelstreek zag. De Leidse Gerard Dou (1613—'75, leer
ling van Rembrandt) staat aan het begin van deze ontwikkeling, die in 
Leiden werd voortgezet door o.a. Frans van Mieris de oude (1635-'81) en 
diens zoon Willem van Mieris (1662—1747), in Rotterdam door Adriaen van 
der Werff (1659-1722). 

Men schilderde veel kabinetstukjes. In het laatst van de zeventiende eeuw 
werden de wanden van kamers en zalen steeds meer van geschilderde be
hangsels voorzien. Schilderijen konden alleen nog een plaats vinden in de 
kleine kamer, het kabinet. Zij moesten daarom in klein formaat geschilderd 
worden en men moest er mee rekening houden, dat ze van dichtbij werden 
bekeken. Verder zijn ze uiterst precieus uitgevoerd. Winkeltjes worden ge
plaatst achter hardstenen bogen; keukenmeiden werken aan antieke stenen 
sarcophagen. 

Wigmana in de ogen van zijn tijdgenoten 

Wigmana was een kind van zijn tijd. Het mag daarom geen verwondering 
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wekken, dat de bovenstaande karaktertrekken bij hem voorkomen: bekwaam
heid zonder geestelijke diepte, knappe stofuitdrukking zonder brede toets, 
breedsprakerigheid en zelfingenomenheid. Wel opvallend is, dat de acht-
tiende-eeuwse schrijvers de negatieve eigenschappen die ons nu in het alge
meen karakteristiek voor dit tijdperk als geheel voorkomen, juist bij Wig
mana fel belichten. Wat dat betreft missen we wel een wat objectieve be
oordeling. Even ongeremd ophemelend als het levensbericht voor in de 
Schets is, even roddelgraag is Van Gooi, 1750, om over Weyerman, 1762, 
die zich naar het woord van Vogelsang „geheel op het zijpad der lasterende 
anecdotiek" heeft begeven, maar te zwijgen. 

De Schets vertelt, dat Wigmana vooral kabinetstukken maakte, maar ook 
verscheidene grote werken. Zij zijn „alle zeer deftig, uitvoerig, zagt en 
weergaloos geschilderd, gelijk zulks genoegzaam onder de Kunstkenners 
bekend is". Het meest uitvoerig worden we ingelicht door Van Gooi. Wig
mana was zeer ijverig en precies, hij schilderde veel, maar verkocht weinig. 
Daarbij vertelt Van Gooi het reeds eerder vermelde wat gechargeerde ver
haal over de Engelse reis. Hij was zelfingenomen, maar een goed en vrien
delijk man. Hij hield ellenlange verhalen over zijn kunstwerken en de 
kwaliteiten daarvan, maar wist de kunstkenners niet te overtuigen. 

In dit verband vertelt Van Gooi een verhaal dat we kunnen controleren. 
Bij zijn laatste bezoek aan Den Haag had Wigmana een groot schilderij bij 
zich gehad, voorstellend Alexander op zijn ziekbed. Wigmana had er een 
uitvoerige schriftelijke toelichting bij gemaakt, die hij aan ieder die het stuk 
kwam bezichtigen voorlas. Deze toelichting nu is bewaard gebleven, als 
bijvoegsel bij de Schets. Eerst wordt een korte historische uiteenzetting over 
de situatie gegeven, daarna volgt een breedvoerige en gedetailleerde toe
lichting op het schilderij. Het moet zeker twintig minuten geduurd hebben, 
dit verhaal voor te lezen. Het is een prachtig stuk, zegt Wigmana. Er 
komen niet minder dan 27 personen op voor en daarvan zijn er geen twee 
gelijk. En, typerend voor de fijnschilder. er is niets hards en stotends in, maar 
alles is zacht en smeltend in een algemene harmonie geschilderd. Wigmana 
was volgens Van Gooi in tegenstelling tot zijn vrouw niet gezegend met 
tijdelijke middelen. Dit lijkt wat overdreven. Het verhaal van de berooide 
zoon Johannes is al eerder gebleken onjuist te zijn. 

Weyerman doet er nog een flinke schep bovenop. Klein en mager van 
gestalte was Wigmana, maar een Hercules in de kunst — althans naar zijn 
eigen mening. Aan Weyerman danken wij overigens de mededeling, dat hij 
behalve historieschilder en kunstverkoper ook bouwkunstenaar was. Over 
Wigmana's activiteit als architect is ons verder niets bekend. En wat de 
benaming historieschilder betreft, daarmee is Wigmana's werk wat te een
zijdig gekenschetst. Dan komt Weyerman op dreef: Van Wigmana's kunst is 
niet veel te zeggen en daarom zal hij de lezer maar een vrolijk verhaal op
dissen. Hij vult zijn beschouwing verder met een breed uitgesponnen anec-
dote over een mislukte transactie van een schilderij van de Arnemuider bur
gemeester-schilder Dirk van Delen. De koop ging niet door, omdat de 
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aspirant koper, een reizende Engelsman, rekende in Venetiaanse dukaten en 
Wigmana in Dordtse, waarvan de waarde aanzienlijk hoger lag. 

Waardering van Wigmana''s werk 

De negatieve waardering van de schrijvende kunstcritici wordt niet be
vestigd uit de wereld van de kopende kunstverzamelaars. Integendeel, Wig
mana moet in zijn tijd en de verdere achttiende eeuw wel waardering heb
ben ondervonden. Vergelijking van de bij Hoet en Terwesten opgegeven 
prijzen wijst er ook op, dat de prijs van zijn schilderijen op een soortgelijk 
niveau lag als die van bekendere meesters. 

We weten van openbare en particuliere verzamelingen, waarin hij vroeg
tijdig voorkomt. In de eerste plaats valt te denken aan de verzamelingen van 
Frederik de Grote in Potsdam. De academische achttiende-eeuwse Neder
landers komen hier in talrijke mate voor19. Ook van Wigmana zijn er enkele 
schilderijen. Verder kan worden gewezen op het eerder vermelde schilderij, 
dat al vroeg in een Utrechtse verzameling voorkomt, terwijl de H. Familie, 
die sinds 1968 in het stadhuis in Workum hangt, reeds voor het midden van 
de achttiende eeuw tot het rijke bezit van de familie Van Cloots20 in Amster
dam heeft behoord. Ook in de negentiende eeuw en trouwens tot nu toe 
blijven zijn werken regelmatig in de kunsthandel voorkomen. 

De kunstcritici blijven in de negentiende eeuw negatief. Men ging daarbij 
wel sterk af op het oordeel van Van Gooi, zoals Immerzeel, 1843, en Kramm, 
1861, welke laatste overigens blijkens een eigenhandige aantekening ook 
zelf niet erg van Wigmana's kunst was gecharmeerd. Dr C. Hofstede de 
Groot was dezelfde opvattingen toegedaan en kwalificeerde b.v. een in 
1908 geveild genrestuk van Wigmana als ,,echt, maar onaangenaam en bont". 

Een nieuwe visie op Wigmana, gepaard gaande met een duidelijke her
waardering, kwam uit het buitenland. In 1907 publiceerde Von Frimmel 
in zijn Blätter †ür Gemäldekunde (Wenen)21 een baanbrekend artikel over 
Wigmana. Uitgangspunt was het reeds eerder vermelde schilderij Alexander 
en Apelles, dat zich destijds in een particuliere collectie in Wenen bevond en 
dat in 1964 in Londen bij Sotheby werd geveild. Het belang van Von 
Frimmel's artikel ligt vooral daarin, dat hij niet als eerdere critici Wigmana's 
werk afmeet aan de schilderkunst in haar hoogste bloei, maar het plaatst in 
het achttiende-eeuwse kader. Wigmana's werk, zo schrijft hij, wordt geken
merkt door een hoge mate van technische volmaaktheid, een wat oppervlak
kige virtuositeit. Het is trefzeker, maar geaffecteerd, week en gemakkelijk 
geschilderd. Hij werkte in de trant van Van der Werff en Willem van Mieris. 
Zelfs als men een negatief oordeel zou willen uitspreken, dan zou men in 
hem toch een fijnschilder van kunsthistorische betekenis moeten erkennen. 

Over de verhouding tussen Wigmana en de bekende achttiende-eeuwse 
fijnschilders zouden we graag meer concreet zijn ingelicht. Al staat een 
nauwe onderlinge verwantschap vast, van de relaties met in het bijzonder 
Willem van Mieris is niets bekend. De Schets spreekt er met geen woord 
over. De mededeling dat Wigmana een leerling van Willem van Mieris 
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G. Wigmana, Lezende grijsaard in nis, 1739. Vlg. Amsterdam 1968. 

was komt voor het eerst voor bij Nagler, 1835—'52. Thieme-Bekker, 1942, 
heeft haar met enige reserve overgenomen. Waaraan Nagler dit gegeven 
heeft ontleend, is niet duidelijk. 

In elk geval, de beschouwingen van Von Frimmel hebben hun uitwerking 
niet gemist. Het resultaat ervan is de bepaling van de eigen plaats van 
Wigmana in de kring van de achttiende-eeuwse fijnschilders. 

De Scltets der Schilderkunst 

Door Wigmana's eigen boek kunnen we nog tot een scherpere profilering 
van zijn opvattingen en beïnvloeding en daardoor van hemzelf en zijn werk 
komen. 

De titel van zijn werk is voluit: Korte schets of denkbeeld, om tot 
een groote volmaaktheid in de schilderskunst te geraken. Het is uitgegeven 
te Amsterdam bij Jacobus Ryckhoff, junior, boekverkoper, over de Trappen 
van de Beurs-Sluys, 1742. Na een voorwoord van de schrijver volgen zijn 
portret en een levensschets van 4 bladzijden, waaruit wij in het voorgaande 
herhaaldelijk geput hebben. Daarna volgt de tekst van de eigenlijke ver-
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handeling, die 57 bladzijden beslaat en dan de reeds eerder genoemde be
schouwing over Wigmana's schilderij Alexander op zijn ziekbed. 

De titel geeft al de korte samenvatting van wat Wigmana wil zeggen en 
in zijn werk steeds heeft nagestreefd: door grote ijver en volharding het vol
maakte bereiken. De gang van zijn betoog is als volgt: Het is de taak van de 
kunstenaar uit het schone van velen de ware schoonheid op te bouwen. 
Grote ijver, studie, inspanning en oefening zijn nodig om tot dit volmaakte te 
komen. De grote voorbeelden zijn in de Oudheid gegeven, Apelles, Zeuxis, 
Phidias en anderen. Jammer genoeg zijn hun werken, althans van de schil
ders, niet bewaard gebleven. Daarom moeten wij de grote schilders als 
Raphaël, Correggio, Titiaan en Veronese navolgen. Wie hun werk in zijn 
gemoed prent, zal uiteindelijk wonderen voortbrengen. Deze volmaakte 
schoonheid is een zaak van veel inspanning, die alleen na lange tijd kan 
worden verkregen. „Gedane spoed is zelden goed". Nodig is daarbij de 
inventie. De inventie is echter niet, zoals wij zouden willen vermoeden, de 
inspiratie, de vonk, die het werk tot een werkelijk kunstwerk maakt. De 
inventie is een intellectueel begrip, het van tevoren in gedachten de zaak 
geordend hebben. Voorts bespreekt hij ordonnantie, variatie en proportie. 

De Grieken hebben ons de volmaakte voorbeelden van het menselijk 
lichaam nagelaten. Hercules: de sterkte; de Laokoöngroep: ouderdom en 
jonkheid; de worstelaar: de gespierde man; Apollo: de volmaakte volwassen 
jongeling. Met deze voorbeelden komt men altijd klaar. Een Christusbeeld 
bij voorbeeld moet meer gespierd zijn dan de Apollo en minder dan de 
worstelaar. Men moet dan dus het gemiddelde nemen. Breedvoerig gaat 
de schrijver in op de proportie van de handen en de functie van het gelaat 
als spiegel van de verschillende gemoedsaandoeningen. Hij noemt verschil
lende schilders die goed als voorbeeld dienst kunnen doen, soms met één of 
meer schilderijen erbij. Typerend voor de precieuze opvattingen zijn de 
voorschriften over de stand van de vingers. Men kan de vingers op gelijke 
afstand van elkaar afbeelden. In gewone stand verdient het echter wel aan
beveling, de middelste vingers samen te voegen. Verwondering drukt men 
uit door de achterovergebogen hand met gespreide vingers. 

Na een behandeling van het perspectief gaat Wigmana in op de kleur en 
op licht en schaduw. Men moet iedere ruwheid en oneffenheid voorkomen. 
Alles moet in elkaar smelten. Penseelstreken moeten niet zichtbaar zijn, zo 
schrijft de fijnschilder voor. Daarom is de keuze en behandeling van de 
penselen zeer belangrijk. Van belang is, op welke plaats een schilderij komt 
te hangen. In plafondstukken moet men heldere doorzichten geven en 
weinig staande figuren, maar zittende, liggende of zwevende. 

Kleine kabinetstukken moeten heel anders worden behandeld. Licht en 
donker hebben hier een andere functie. Men ziet ze van dichtbij. Door de 
kleine afstand kan men ook in een schaduw nog alles aanschouwen. Daarom 
moeten grote schilderijen als geheel helder zijn, maar in kleine schilderijen 
kan het licht op de hoofdfiguren vallen, die daardoor des te meer de aan
dacht trekken. Een goede harmonie tussen licht en donker is een van de 
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voornaamste elementen van een geslaagd schilderij. Men lette er op, dat 
het licht op de voornaamste figuren in het stuk valt, alsof het door een 
zijvenster of opening al zijn stralen daarop schiet. Ook over de verlichting 
van de figuren op het tweede en derde plan worden nadere voorschriften 
gegeven. 

Tenslotte licht Wigmana een en ander nader toe aan de hand van zijn 
hoofdwerk, Alexander op zijn ziekbed, waarbij hij diep ingaat op compositie 
en lichtval. Het is bijzonder te betreuren, dat wij dit schilderij niet meer be
zitten, alhans dat de tegenwoordige verblijfplaats niet bekend is. Het wordt 
voor het laatst vermeld op een veiling in Den Haag in 1765. Hopelijk komt 
het nog eens te voorschijn. Uit Wigmana's nog bestaande schilderijen blijkt 
in elk geval, dat hij zich aan zijn eigen voorschriften heeft gehouden. De 
Schets vormt er een interessante toelichting op. 

Wigmanás grote voorbeelden 

Nadat we zo uit de Schets een indruk van de gedachtengang en methode 
van Wigmana hebben gekregen, willen we zijn boek nu nog op een andere 
wijze doorlichten en nagaan, welke invloeden er uit naar voren komen. 
Daarmee krijgen we dan ook meteen een indruk van de bronnen van het 
academisch classicisme van zijn tijd in meer algemene zin. 

In de Schets, een werk van toch betrekkelijk geringe omvang, worden 
bijna 50 namen eens of meermalen aangehaald. Ruim twee derde daarvan 
zijn figuren uit de klassieke oudheid: schilders, beeldhouwers, schrijvers, 
philosophen en ook enkele kerkleraren. Een lange en bonte rij, waaruit eens 
te meer blijkt, hoezeer men van de gedachtenwereld van de klassieken door
drenkt was. 

Daarnaast noemt Wigmana 13 schilders, van wie hij de werken zelf heeft 
bestudeerd. Het is vooral ook de moeite waard, hier nader op in te gaan. 
Raphaël (1483—1520) wordt achtmaal genoemd en spant daarmee de kroon, 
evenals met het aantal schilderijen van hem, waarnaar met name wordt ver
wezen [School van Athene, De berg Thabor (Transfiguratie), Slag van Con-
stantijn (herhaaldelijk) en Galatea]. De andere grote schilders uit de tijd 
van de hoog-Renaissance zijn Raphaëls leerling Correggio (1494—1534, vijf
maal) en zijn grote Venetiaanse tijdgenoot Titiaan (1477—1576) met diens 
leerling Veronese (1528—'88), beiden viermaal. Raphaëls leerling Giulio 
Romano (1499—1546) wordt in de Schets niet vermeld. Van Gooi noemt hem 
wel met zoveel woorden, wanneer hij zegt, dat Wigmana altijd vol was van 
Raphaël, Titiaan, Giulio Romano en andere Italiaanse kunsthelden. Duide
lijk blijkt wel de dominerende positie van Raphaël voor Wigmana en zijn 
tijdgenoten. Andere kunstenaars van wereldformaat, als Leonardo da Vinci 
of Michelangelo bij voorbeeld zoeken we tevergeefs. 

Het aansluitende tijdperk van het Manierisme is vertegenwoordigd door 
een aantal gevierde academici uit de zeventiende eeuw: Guido Reni (1572— 
1642, Uitstorting van de Heilige Geest), Dominichino (1581—1641) en Pietro 
da Cortona (1596—1669), de reeds genoemde leermeester van Morandi, ieder 
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driemaal, en Carlo Maratta, die Wigmana in Rome op hoge leeftijd nog 
ontmoet kan hebben (1625—1713, vijfmaal). Voorts noemt Wigmana de twee 
grote Zuidnederlanders als voorbeeld, Rubens (1571—1640, Val der Engelen, 
Kindermoord, Avondmaal) en Van Dyck (1599—1641), beiden viermaal. Van 
Dyck is in dit verband interessant: hij droeg de bijnaam „de Vlaamse 
Raphaël". Tenslotte vinden we nog enkele Franse schilders genoemd, waar
mee Wigmana op zijn reis in kennis kan zijn gekomen, Lebrun en Coypel. 

Zo blijkt uit de namen van hen, die Wigmana anderen ten voorbeeld 
stelde, opnieuw de grondslag waarop zijn kunst was gebouwd: Raphaël, de 
grootmeester, en zijn leerlingen en navolgers, wier werk in het Rome van 
omstreeks 1700 te bewonderen was. 

De Friese Raphaël 

Daarmede komen wij tevens tot een korte beschouwing over Wigmana's 
bijnaam De Friese Raphaël. 

De Schets spreekt er met geen woord over. Van Gooi zegt: Wigmana had 
altijd de mond vol van Raphaël en andere beroemde Italiaanse schilders. Als 
hij zijn schilderijen toelichtte, zei hij: zo schilderde Raphaël, of een andere 
Italiaanse meester. Vandaar dat spotvogels hem de Friese Raphaël noemden. 
Weyerman zegt, dat Wigmana zichzelf de Friese Raphaël doopte, een titel 
waarbij hij leefde en die met hem is overleden. Wat dit laatste betreft heeft 
Weyerman zich merkwaardig verkeken. Woltmann en Woermann, 1888 -2, 
schrijvend over de Nederlandse historieschilderkunst in de achttiende eeuw, 
merken op „Die grosse Geschichtsmalerei lag vollends darnieder. Schon 
Gerard Wigmana . . . interessiert uns nur, weil seine Zeit ihn „den friesischen 
Raphaël" nannte". Daar is Wigmana dus alleen dank zij zijn bijnaam in her
innering gebleven! 

Over de herkomst van Wigmana's welluidend epitheton zullen we wel 
geen zekerheid meer kunnen krijgen. In elk geval is de titel toch wel spoedig 
een vaste aanduiding geworden. Bij Hoet wordt hij in 1752 en 1764 vermeld 
en ook later, diep in de negentiende eeuw, komt hij voor. Ons interesseert 
de vraag: welke inhoud kunnen wij aan Wigmana's bijnaam geven? Daar
voor zullen wij hem moeten zien in het raam van de achttiende eeuw. 

Wij staan ver af van de in onze ogen naïeve gedachten uit Wigmana's tijd, 
dat men zich tot evenknieën van Raphaël had opgewerkt. In die zin is het 
voor ons onmogelijk Wigmana met Raphaël in verband te brengen, of 
eigenlijk met hem op een lijn te plaatsen. Maar toch drukt die bijnaam iets 
essentieels van Wigmana's persoon en werk uit, als bij uitstek Italianiserende 
Fries. Hij is altijd Fries gebleven en heeft relaties met zijn geboorteland 
onderhouden. Als Fries schilderde hij in de geest van het academisme, dat 
zijn bronnen bewust in Raphaël had gevonden. 

Zo kunnen wij Gerardus Wigmana, de achttiende-eeuwer, de Fries onder 
de academische fijnschilders, ook van onze tijd uit met reden herkennen als 
de Friese Raphaël. 
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Wigmana's werken. Proeve van een overzicht 

Tenslotte: hoe ver strekt onze kennis zich uit met betrekking tot de schil
derijen van Wigmana? Von Frimmel heeft er zijn verwondering over uitge
sproken, dat hem betrekkelijk weinig schilderijen van Wigmana bekend 
waren. In de oudere litteratuur worden wel een aantal genoemd, maar Von 
Frimmel kende slechts enkele nog bestaande werken. Daarnaast schreef hij 
sommige stukken aan Wigmana toe, die tevoren op naam van Willem van 
Mieris stonden. Hij veronderstelde, dat de meeste nog bestaande schilderijen 
van Wigmana onder andere namen in de kunsthandel zouden voorkomen. 

Het blijkt dat Von Frimmel over een aanzienlijk geringere hoeveelheid 
gegevens beschikte dan wij nu. Bovendien blijken er vrij regelmatig tot 
dusver onbekende Wigmana's te voorschijn te komen. Ook de aanleiding tot 
dit artikel was een onbekende Wigmana die meer dan twee eeuwen onafge
broken in particulier bezit was geweest. Terwijl Von Frimmel in 1907 om
streeks 25 titels kon opsommen, zijn thans alles met elkaar over de 100 titels 
van schilderijen bekend. 

SCHILDERIJEN 
Voor het hier opgestelde overzicht van de werken van Wigmana zijn de volgende 

uitgangspunten gekozen. Opgenomen zijn alle schilderijen, vermeld bij Hoet en Terwesten 
alsmede die bij Von Frimmel, alle overige schilderijen, vermeld voor Wigmana's over
lijden, de schilderijen vermeld bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie 
tussen 1742 en 1900, voorzover die tenminste tweemaal voorkomen 23, en alle schilderijen 
vermeld na 1900. Van de laatsten is de verblijfplaats bekend of de bron betrekkelijk 
eenvoudig te controleren. 

In het algemeen zijn de eerste en laatste datum opgegeven, waarop het schilderij 
wordt vermeld, alsmede de plaats waar. De rangschikking is chronologisch naar datering 
of eerste vermelding. Een vraagteken duidt op waarschijnlijkheid. 
Zgn. Bezoek van Czaar Peter de Grote aan Dokkum. Gedat. 1697. Sinds 1951 stadhuis 

Dokkum (afbeelding). 
Alexander en Apelles. Amsterdam, 1716. Londen, Sotheby, 1964 (afbeelding). 
Zelfportret, 1721. Ets door B. Picart, 1727, afgedrukt in de Schets der Schilderkunst. 

(afbeelding). 
Lezende man. Gedat. 1730. Londen, Christie, 1934. 
Susanna in het bad. Gedat. 1731. Sinds XVIII Neue Palais Potsdam. 
Opwekking van de dochter van Jairus. Sinds XVIII Neue Palais Potsdam. 
Heilige Familie. Den Haag, 1735. Londen, 1765? 
De Tekenkunst. Den Haag, 1735. Londen, Christie, 1949? 
Lueretia, Slapende Venus, Lot en zijn dochters, Pomona en Vertumnus, Magdalena, 

Cleopatra. Alle Londen, 1737. Een Lot en zijn dochters komt voor Amsterdam, 1769. 
Pomona en Vertumnus, Amsterdam, 1748. Magdalena, Den Haag 1789. 

Lezende grijsaard in nis (met ganzeveer). Gedat. 1739. Amsterdam, Mak van Waay, 
1968 (afbeelding). 

Lezende grijsaard in nis (met bril). Verm. eveneens omstreeks 1739. In 1942 met voor
gaande in Den Haag, part. verz. 

Tandarts met vrouw. Gedat. 1739. Den Haag, part. verz. (Een copie met de valse 
signatuur F. V. Mieris. F . 1754 is omstreeks 1940—'45 in Amsterdam gesignaleerd.) 

Keukenmeid voor aanrecht met jongen. Gedat. 1740. Goes, 1907. 
Lieve Vrouwe. Amsterdam, 1740. 
Alexander op zijn ziekbed. Hoofdwerk van Wigmana. Laatst, verm. Den Haag, 1765. 
Diana met Cupido's. Den Haag, 1741. Vgl. Venus met Amouretten, Potsdam, Sanssouci, 
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onder voorbehoud toegeschreven aan Willem van Mieris, maar door Von Frimmel als 
Wigmana herkend, 1907. 

De Schilderkunst. 1742 bij weduwe Wigmana. Centraal Museum Utrecht, (afbeelding). 
Het bad van Diana. 1742 bij weduwe Wigmana. Haarlem, 1773? 
Hector en Andromache. Amsterdam, 1743. ld. 1750. 
Musicerend gezelschap. Amsterdam, 1743. 
De bruid van Scipio. Amsterdam, 1743. Antwerpen, 1835. 
De Tijd onthult de Waarheid. Amsterdam, 1743. Aken, 1842. 
Ceres in landschap. Amsterdam, 1743. Den Haag, 1800. 
Heer en dame met wieg in kamer. Den Haag, 1744. Amsterdam, 1825. 
Vrouw die haar nagels knipt. Den Haag, 1744. Amsterdam, 1847. 
Hoofd van een oude man. Den Haag, 1744. Delft, 1748? 
Heilige Familie. Verz. Jean Baptiste Baron von Cloots. (Ov. Amsterdam 1746). Aange

kocht door Ottema-Kingma Stichting, bruikleen stadhuis Workum, 1988 (afbeelding). 
Juffertje dat van de huig wordt gelicht (wordt opgelicht). Delft, 1748. 
Vrouw met staand kindje op schoot. Den Haag, 1754. ld., 1763. 
Trompettertje. Rotterdam, 1756. Dordrecht, 1810. 
Jozef en de vrouw van Potifar. Rotterdam, 1758. Amsterdam, 1767. 
Man met glas wijn en fles. Parijs, 1758. Amsterdam, 1803? 
Julius Caesar. Den Haag, 1765. 
Susanna en de oude mannen, Den Haag, 1765. (Blijkens de opgegeven afmetingen kan 

dit niet identiek zijn met het schilderij van 1731 in Potsdam.) 
Man in stoel in binnen vertrek. Amsterdam, 1774. ld., 1856? 
Jupiter en Danae. Amsterdam, 1774. Brussel, 1803. 
Christus en Thomas. Amsterdam, 1776. ld., 1796. 
Dame met papegaai. Rotterdam, 1810. ld., 1824. 
Slapende Venus door Sater bespied. Amsterdam, 1825. ld., 1840. 
Maria met kind. In 1892 aangekocht door Fries Museum. Waarschijnlijk ten onrechte 

toegeschreven. 
Judith en Holophernes. Wenen, 1906, als Willem van Mieris. Door Von Frimmel aan 
Wigmana toegeschreven. 
Ecce Homo. Antwerpen, 1907. (Amsterdam, 1808?) Thans in Fries Museum, geschenk 

1933. 
Maria met kind. Pendant van voorgaande. Idem. 
Drie zusters met vruchtenmand. Amsterdam 1908. Verm. 1909. 
Schrijvende man. Bellen blazende kinderen. Dame (als Diana) en heer in klassieke kleding. 

Londen, Hosegood, 1923. 
Kruisiging (altaarschildering, toegeschreven). Volgens Voorl. Monumentenlijst 1930 in 

bezit van R.K. kerk Ameland. 
Monnik in gebed. Londen, Christie's, 1934. 
Apostelkop. Vrouw met kelk. Beide Amsterdam, Mak van Waav, 1968. 
Zelfportret (?). Londen, Sotheby, 1969. 
Boetvaardige Magdalena. Londen, Christie's, 1969. (Vgl. boven Magdalena, Londen, 

1737.) 
TEKENINGEN 

Tekeningen zijn in gering aantal bekend. Alle zijn hier opgenomen. 
Hercules. Belvedère te Rome. Roodkrijttekeningen. Amsterdam, 1732. Hercules ook id. 

1761? 
Tekening naar schilderij van Dominiehino. Amsterdam, 1761. 

Vermoedelijk dateren deze drie tekeningen van de reis naar Rome. 
Bazuinende Cupido op wereldbol. Erezuil waaraan medaille met zelfportret. Vrouw met 

bazuin en olijftak. Alle drie Haarlem, 1765. 
Tekening met bloemen. Amsterdam, 1782. 
Mannenkop en profile. Londen, Christie, 1962. Wellicht zelfde, die in 1800 tegelijk met 

tekening van vrouwenhoofd in Amsterdam werd geveild. 
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ETSEN 

Er bestaan slechts twee etsen, beide in het gemeentearchief Leeuwarden. 
Saturnus die een van zijn kinderen schijnt te willen verslinden. Verm. bij Kramm, 1861, 

W. Eekhoff, Kunstverzameling, 1875, C 46a. 
St. Paulus. Eekhoff, t.a.p., C 46b. 

Aantekeningen 

Zeer veel dank b e n ik verschuld igd aan de vele pe rsonen en instel l ingen in b i n n e n - en b u i t e n 
land , die mij m e t grote bere idwi l l ighe id h e b b e n geholpen . Zonde r i e m a n d tekor t t e wi l len doen 
b e t u i g ik mijn erkentel i jkheid a a n he t Ri jksbureau voor Kunsthis tor ische D o c u m e n t a t i e (R.K.D.) in 
D e n H a a g , w a a r achtereenvolgens de he r en Renckens e n V a n d e W a t e r i n g mij d e weg h e b b e n 
gewezen . 

H e t R.K.D. is in he t bez i t van een schat a a n ma te r i aa l . Gedeel tel i jk m o e t dit ma te r i aa l , excerpten 
ui t oude vei l ingen enz. , in zoverre m e t voorz ich t ighe id w o r d e n gehan tee rd , da t de besch ikbare 
gegevens nie t k u n n e n w o r d e n geverifieerd. E e n ber ich t b .v . da t in een vorige eeuw ergens een 
schilderij van W i g m a n a is geveild, k a n op zichzelf w e l juist zijn, m a a r zegt n o g niet , da t dit 
schilderij ook i n d e r d a a d van W i g m a n a w a s . 

Over igens word t in h e t a lgemeen de kans op vervals ingen en onjuiste toeschr i jv ingen groter, n a a r 
m a t e een schilder grotere b e k e n d h e i d geniet . In he t geval van W i g m a n a m e e n ik d a a r o m wel een 
zekere w a a r d e te m o g e n hech ten aan de ve rme ld ing van een w e r k v a n h e m . 

O m de no ten in de tekst bepe rk t t e h o u d e n , w o r d t hier ve rwezen naa r een aan ta l we rken van 
a lgemene aard , w a a r v a n herhaaldel i jk gebru ik is gemaak t . In he t a lgemeen is in de tekst vols taan 
m e t de n a a m van de au teur . 

Arn . H o u b r a k e n , D e Groo te Schouburgh der Neder l an t sche Konstschi lders en Schi lderessen, 1718— 
1 7 2 1 . Woordel i jk n a g e d r u k t en b e w e r k t door P . T. A. Swillens, 1943—1953 . 
J, van Gooi , D e N i e u w e S c h o u w b u r g der Neder l an t sche Kunstschi lders e n Schilderessen, dl . I , 1 7 5 0 . 
T. C. W e y e r m a n , de levens-beschryvingen der Nede r l andsche Konst-schi lders en Konstschi lderessen, 
IV, 1 7 6 9 . 
G. Hoe t , Cata logus of Naamli js t v a n schilderi jen, D e n H a a g , 1 7 5 2 . 
Te rwes ten , Cata logus of Naamli js t v a n schilderi jen, D e n H a a g , 1 7 7 0 . 
Nagler , Kiinst ler-Lexikon, 1 8 3 5 - 1 8 5 2 , XXIV. 
Thieme—Becker, Al lgemeines Lexikon der b i l d e n d e n Künst ler , 1942. 

Thieme—Recker geeft he t mees t vol ledige overzicht v a n de over W i g m a n a b e s t a a n d e l i t te ra tuur . 
Hie r volgt een overzicht van de l i t t e ra tuur d ie n a Thieme—Becker is ve rschenen . 

Arn . H o u b r a k e n I, 1 7 1 8 / 1 9 4 3 , b l . 1 2 9 . 
Ds . J. J. Ka lma , E e n schilderij m e t raadse ls , L e e u w a r d e r C o u r a n t 11 j anuar i 1 9 5 1 . 
Cata logus schilderi jen 1 9 5 2 , Cen t raa l M u s e u m Ut rech t . 
Mr. A. Star ing, D e Ho l l ande r s thu is , 1 9 5 6 . 
D i e G e m a l d e in der Bi ldergaler ie von Sanssouci , 1 9 6 1 . 
D r . A. Wassenbe rgh , D e por t re tkuns t in F r i e s l and in de 17de eeuw, 1967 , b l . 5 4 . 
H e t Princessehof L e e u w a r d e n . Jaarvers lag 1 9 6 8 , b l . 1 5 , 17 , 25—28. 

i) Rijksarchief L e e u w a r d e n , Bij lagen civiele sentent ies , port . 6 8 1 , doss. 4 . 
2) D e Stèd W a r k u m , û n d e r redaks je fan Dr . G. Bakker , Boalsert , 1 9 6 7 , b l . 15 . 
3) M, M. Kleerkoper en W . P . van S tockum, D e Boekhande l t e A m s t e r d a m , d l . I , b l . 333 v. 
4) Vriendel i jke m e d e d e l i n g v a n Dr . H i l d e g a r d Thierfe lder , s tadsarchivar is van L u n e b u r g . 
">) H o u b r a k e n , b l . 3 0 5 . 
«) Prof. Dr . G. J. Hoogewerff , D e Ben tvueghe l s , 1 9 5 3 . 
ï ) dez. , Nede r l andsche Kuns tenaars t e R o m e (Uittreksels ui t de Paroch ia le Arch ieven) , 1 9 4 3 , I I I , 

b l . 2 4 0 . 
¾) Gemeentearch ie f L e e u w a r d e n , y 7 2 . Inven ta r i sa t i eboek 1 6 9 8 / 9 9 , fol. 160—162 vs. 
0) Schets , b l . 4 3 . 

10) Vriendel i jke m e d e d e l i n g v a n de heer W . T . Ke une , s t reekarchivar is van N . O . F r i e s l and . 
i l ) t . a .p . b l . 102 v. 
12) Ds . J. J. Ka lma , L e e u w a r d e r C o u r a n t 11 j anua r i 1 9 5 1 . 
13) Gemeentearch ie f Ams te rdam. 
14) Vriendel i jke m e d e d e l i n g van drs . E . Pel inck, d i rec teur van h e t Koninklijk Huisarchief . 
J-">) Mr. A. Star ing, t . a .p . b l . 100 , 104 . 
i<>) Vriendel i jke m e d e d e l i n g v a n m e j . A. A, S. v a n H a e r s m a B u m a , Gemeentearch ie f Ut rech t . 
i") Ca ta logus schilderi jen 1 9 5 2 , Cen t r aa l M u s e u m Utrecht , b l . 1 5 5 . 
18) Prof. Dr . W . Mar t in , D e H o l l a n d s c h e Schi lderkunst in de 17de eeuw, F rans Ha l s en zijn tijd. 

A m s t e r d a m , 1 9 3 5 , b l . 9 5 - 9 8 . 
19) D i e G e m a l d e in den preusz ischen Schlössern. D a s N e u e Palais (Po tsdam) , Berl in , 1 9 3 5 , b l . 5 , 2 8 . 
20) Zie voor dit ges lacht : J. G. F . M. Baron van Hövel l to t Westerf l ier , Be roemd zonder roem. 

Anarchas is Cloots 1 7 5 5 - 1 7 9 4 . I n : Huldeb l i jk a a n J a n J. M. Verzij l , R o e r m o n d , 1 9 6 7 , b l . 1 3 4 -
142 . 

21) Blät ter für G e m ä l d e k u n d e von Dr . T h . von F r i m m e l , W e n e n , I I I , 7 , j anuar i 1 9 0 7 , b l . 1 0 9 - 1 1 3 . 
22) A. W o l t m a n n u n d K. W o e r m a n n , Gesch ich te der Malere i , 1 8 8 8 , I I I , (2) , b l . 1 0 0 0 . 
23) Zie de aan t eken ing over de ve rzamel ing van he t R .K.D. , h i e rboven . 

65 



IT BISTEK F A N DE Y N 1 6 9 5 N U TO B O U W E N 
TSJERKE Y N T O P P E N H U Z E N 
R. S T E E N S M A 

Yn 1695 wie de âlde tsjerke yn Toppenhuzen sa brekfallich wurden; dat 
men ta de bou fan in nije bisleat. De tsjerkfâden lieten in bistek meitsje, 
dat printe waerd bij Johannes de Ruyter en Gerrit Coumans, boeckdruckers 
in de Peperstraet to Ljouwert. Fan dit bistek bleau in eksimplaer biwarre 
yn it gemeentearchyf fan Wymbritseradiel1, sadat it mooglik is de ynhâld 
hjirby jitris ôf te printsjen. De tekst is om tredderlei redenen fan bilang, om 
de wiidweidige biskriuwing fan de nije tsjerke, dy't sûnt mear as ienris 
wer foroare is, om inkelde gegevens oer de âlde tsjerke en om de bou-
kundige fakterminology út dy dagen. 

De âlde tsjerke moast alhiel ôfbrutsen wurde, sadat der sels nije foune-
minten lein wurden moasten. De toer mei it sealtek bleau lykwols stean en 
hat it noch úthâlden oan 1817 ta, doe't de tsjintwurdige spitse toer boud is 2. 
Ut de oantekens fan de gearkomste fan de floreenplichtigen yn 1865 en út 
de rekkens fan dat jier docht bliken dat de tsjerke doe fortimmere is, mar wy 
fornimme net hwat der krekt bard is 3. Fan it meubilair dat yn 1695 timmere 
waerd, is nou omtrint neat werom to finen, om't it yn 1914 by de oanliz fan 
in sintrale forwaerming alhiel fornijd is 4. Yn it bistek wurdt wol de lessenaer 
foar de foarsjonger neamd, mar der is noch gjin praet fan in oargel. Dat 
kaem pas yn 1821, boud troch A. van Gruisen to Ljouwert en ynwijd op 
28 oktober troch Ds. W. Ferwerda. Nei't de jouns om 6 ûre in konsert op 
it nije oargel jown wie, „vervrolijkte men zich verder aan een vriendelijken 
maaltijd, welke tot laat in den nacht voortduurde" \ Yn 1909 kaem in nij 
oargel, dat yn 1921 forpleatst waerd nei de eastkant fan 'e tsjerke, boppe de 
preekstoel. Dit barde om't der to min plakromte wie en men dêryn forhelpe 
koe troch op it plak fan it oargel in greate kreake to meitsjen6. Der is dus yn 
'e rin fan 'e jierren gans foroare oan en yn de tsjerke fan 1695. It measte 
dêrfan is noch werom to finen yn de kape en it muorrewurk, hoewol't ek 
dêryn foroaringen oanbrocht binne. 

De âlde tsjerke, dy't yn 1695 ôfbrutsen is, wie boud fan bakstien, beste 
oude †riesche steen, en wie blykber dutsen mei pannen, om't dy wer foar 
de nije tsjerke brûkt wurde moasten. Op in oar plak is lykwols ek praet fan 
laeijen (art. 2, 20 en 38). De flier fan de nije tsjerke moast in foet heger 
komme to lizzen as de âlde flier, wierskynlik om't it tsjerkhôf yn 'e rin fan 'e 
tiid omheech kommen wie troch it ieuwenlang bigraven op itselde sté. Foar 
it forheegjen moast yn it foarste plak de ierde út it eastein fan de âlde 
tsjerke brûkt wurde: it koar lei dus blykber heger as de flier fan it skip 
(art. 9). De flier fan de âldtsjerke bistie út blauwe stien, wierskynlik hurd-
stiennen naamske tegels (art. 10). De âlde tsjerke hie in balkensolder en dus 
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gjin stiennen forwulft. Balken en kape wiene noch foar in great part yn sa'n 
tastân, dat hja by de nije tsjerke wer brûkt wurde koene (art. 15, 16 en 19). 
Ek de âlde preekstoel wie noch sa goed, dat hy net forfongen hoegde to 
wurden. Wol moast hy forset wurde nei de eastein. Wierskynlik stie hy 
tofoaren op it wenstige plak oan de súdkant, tusken it midden en it bigjin 
fan it koar (art. 35). Oer âlde banken fornimme wy neat. De nije banken 
wurde dúdlik ûnderskieden yn manljus- en frouljusbanken, de earsten tsjin 
de noardmuorre, de lésten tsjin de súdmuorre (art. 27—32). It eastlik diel fan 
de nije tsjerke hyt yn de measte artikels noch choor, in inkelde kear heckje 
of consistorie. Ut art. 33 docht bliken dat mei konsistoarje it koarein bidoeld 
wurdt, en net hwat wy dêr hjoed de dei ûnder forsteane, nammentlik in 
aparte romte foar tsjerkeried, fraechlearen ensfh. 

Fan de boukundige faktermen wurde sommige hjoed de dei noch troch 
timmerlju en metselders brûkt, wylst oare nou alhiel forâldere binne. Foar 
de forklearring dêrfan kin nei de noaten forwiisd wurde. Is dy forklearring 
net dúdlikernôch, dan kin men torjuchte by boukundige fakliteratuerT. 
Itselde jildt foar wurden, dy't net yn de noaten taljochte wurde, om't de 
skriuwer dy bikend ûnderstelde. 

BESTECK, VAN 'T OPBOUWEN VAN EEN NIEUWE KERCK, 
IN DEN DORPE OPPENHUYSEN 

Leeuwarden, 1695 

Besteek en conditien, waer op en na de welcke, de ingesetenen van den dorpe Oppen-
huvsen, door hunne gecommitteerden, ten overstaen van den Hoog Ed: Geboren Heere 
Ir. Sjuck Gerroldt van Burmania, grietman over Wijmbritsera-deel, praesenteren aen de 
minstbiedende te besteeden, het opbouwen van een nieuwe kerck in hun dorp voornoemt. 

I Dat de kerck langh sal moeten wesen 55 hout-voeten, ende wijdt 24 gelijcke voeten, 
beyde binnen werck, en het choor in dese langte, met drie schilden 8. 

II Dat de aennemers sullen maken een geheel nieuw fondament diep 3 a 4 hout-voet, 
tot believen van de besteeders, onder breed drie en een half voet, met een behoorlijcke 
insnyinge tot derdehalf steen dick, van de beste oude friesche steen van de olde kerck. 

III Dat de aennemers het muyr-werck van de kerck hoog sullen maken 16 hout
voeten, te meeten uyt de drompel van de ingangh tot aen de bovenste kanten van de 
balcken, en rontom buyten onder de oysen 9 met een rol-laeg, half rond uyt te houwen, 
ende de halfrond verder uyt te metselen, en binnen recht op, de muyren dick derdehalf 
kleyne steen, buyten van de beste grauwe, ende van binnen van de beste geele of bonte. 

IV Dat aen de zuyd-kant van de kerck by de toorn een poortje sal worden gemaeckt, 
wijdt 4 hout-voet, hoog 7 voet en 9 duym, en daer over een half rond boog te trecken, 
met twee haeek-stucken 1 0 en drie speck-stucken 11, met het jaer getal in 't middelste, 
beneffens noch twee stucken tot klinck en slot, alle van hartsteen 12 , en onder met een 
blauwe drompel, alles soo als het werck vereyscht, ende de deur in haecken ende banden, 
soo als de besteeders sullen bevinden te behooren. 

V Dat aen de zuyd- en noord-kant van de kerck, in de muyr sullen worden gemaeckt 
yeder drie glaes gaten, ter plaetse en op die hooghte, daer de aennemers het selve sal 
worden aengewesen, wijd 4 voet en 4 duym, hoog seven en een halve voet, met een 
half ronde anderhalf steens boog, met een post daer in van een half grauwe steen tot aen 
de bovenste roede, daer in te bemetselen twee yseren roeden, yder breed twee duym, en 
dick een halve duym, lang vijf voeten met ses oogen, van buyten onder de glaes gaten 
met rol lagen, en op de pylaren boven in de boogen yder een hartsteenen mantje 1 3 . 

VI Dat de aennemers de kerck geheel rondom geholden sullen weesen schoon te 
metselen, te voegen met gesifte kalck 1*, vol te setten en af te voegen, sampt van binnen 
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I 

BESTECK, 
Van 't Opbouwen van een 

Nieuwe 

KERCK, 
In den Dorpe Oppenhuyfen. 

a&eUfittjl JStflHtiinBt fal B«ft&it6cn ojnsoraiStKiB 
tra .«. jBapuü i6?f, In WBttcli tan «sptrtjuçfol. 

Tot I. E E U W A R D E N , 
Gedrocht by JOHANNES de ROTTER en GERUIT COL'MÄNÏI" 

Ececfcdraçfcm ia de Fepeiftiaet, 1691. 

Ofb. I. 
It titelblèd fan it bistek fan de nije tsjerke 
to Toppenhuzen yn 1695. It vignet lit de 

súdkant fan de Jakobinertsjerke to 
Ljouwert sjen. 

te berapen ende te bepleysteren met gesifte kalck, tot contantement van de besteeders, 
gelijck meede oock de toorns muyr in de kerck. 

VII. Dat de aennemers het gat in de toorn van binnen met een muyr onder op de 
hoogte van 't deurs cousijn van de kerck, diek anderhalf steen, en voorts tot boven toe 
van een steen, in de toorn verbonden, dicht sullen metselen, en daer in setten een cousijn 
en deur van ses en een half voet hoog en drie voet wijdt, binnenwerck, van ses en vier 
duyms rib zwaer, ende de deur van grenen duyms plancken, met banden, ring en klincken, 
na vereysch van 't werck, met spijckers en nagels daer toe behoorende, ende deese voorsz. 
nieuwe muyr versien met een behoorlijck fondament, mitsgaders wel vast gemaeckt, 
voorts de olde kalck van de toorn binnen de kerck af te bicken, en wederom gelijck oock 
deese nieuwe muyr, als in voorige articul geseyt is, te berapen ende bepleysteren. 

VIII Dat de aennemers de kalck wel sullen prepareeren en bearbeyden, bequaem tot 
het werck, en contantement van de besteeders, drie parten kalck en een part zandt. 

IX Dat de vloer van de kerck sal worden ge-effent en verhoogt met de aerde uvt het 
oost van de kerek, ende voorts daer 't de aennemers sal worden aengewesen, een voet 
boven de tegenwoordige olde drompel van de kerck. 

X Dat de vloer tusschen de mans en vrouwen bancken, sal worden gemaeckt ende 
geleyt van de blauwe steen, die in de olde kerck leggen, en soo daer eenige blauwe 
steenen mochten manqueeren, deselve sullen zijn tot laste van de besteeders. 

XI Dat de vloeren onder de mans en vrouwen bancken sullen worden gemaeckt en 
geleyt van klinckert steen, tot laste van de aennemers. 

XII Dat de aennemers op de beyde uytlegers lr> van de kerck, op de hoeek sullen 
leggen een canteel1 ( i van hartsteen, met een anderhalf steens rol-laeg daer op, die 
schuyns oploopt na de toorn toe, met een klesoor 1T oversteeck, en neffens die oversteeck 
eleks een stuck hartsteen. 

I 
å 

Ofb. 2. 
De jsúd- en eastkant fan de Toppenhùster tsjerke út 
1695, dy't sûnt lykwols mear as ienris fortimmere is. 
De toer datearret út 1817, it portael op de foargroun 
en de romte foar de sintrale fonvaerming út it bigjin 
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Ofb. 3. 
De tichtmitsele yngong yn it westlik part fan 
de súdkant fan de tsj'erke to Toppenhuzen. 

De nije westmuorre is tink boud mei de 
nije toer yn 1817. 

Ofb. 4. 
Stien mei de wapens van Zeino Joachim van 
Burmania en in opskrift oer it lizzen fan de 

earste stien op 22 july 1695 troch dizze 
fjirtjinjierrige soan fan de gryrman. 

XIII Dat op de vier hoecken van de schilden op 't oost van de kerck, sal worden 
geleyt een stuek hartsteen in de oversteeck. 

XIV Dat rontom de kerck sullen worden gemaeckt de muyrplaten ] s van de oude, 
indiense goet bevonden worden, andersins van nieuwe, op soodanige dickte en zwaerte 
als de olde zijn, deselve op elcke balcke met twee rongen 1H te versien, lang 8 duvm. 

XV Dat de aennemers sullen leggen acht van de olde beste balcken in de kerck, en 
't choor wel geslooten, en de balcken met een half rond van onderen geschaefd, en aen 
elck end met twee oyven 2 0 aengestoken, onder yder balck een bequame sleutel '*' van 
eecken hout, dick vier duym, de breedte na de balcken met een oyff uytgestoken, en na 
de muyren schuyns gewerckt, yder sleutel met drie seven-duyms rongen wel vast 
gemaeckt, en de sleutels lang na vereysch van 't werck, aen yder end van de balck een 
van de oude zwaerste anckers, daer toe bequaem gemaeckt, tot benoegen van de be
steeders met spijckers en krampen vast gemaeckt. 

XVI Dat op yder balck een bijnt sal worden gemaeckt met pen en gat in de balck, 
gewerckt met jaegh-banden 2"2 en karbiels '2:5, als de olde zijn, sullende de olde bijnten 
die goed zijn, daer toe gebruyckt worden, mits dat de nieuwe, daer toe van noden zijnde, 
tot laste van de aennemers sullen komen, en gemaeckt sullen worden van deselve zwaerte 
als de olde zijn, ende na vereysch van 't werck, tot genoegen van de besteeders, met een 
spandt op yder bijnt van ses en vier duyms rib, met hanebalcken en karbiels van deselve 
zwaerte, en voorts na vereysch van 't werck als vooren. 

XVII De gordingen ¾ en naeld rontom de kerck, sullen na de zwaerte van de olde 
zijn, voor soo veel als 'er nieuwe toe van nooden mochten wesen. 

XVIII In 't choor op het spant sal een pyramijde gemaeckt worden, daer de spil in 
koomt te staen, de hoogte na vereysch van 't werck, met een yseren spil onder met vier 
feeren 2a, en twee yseren banden, en boven met twee kruyssen met kromme feeren, ende 
de pyramide met lood bekleedt, alles soo het behoort. 
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XIX De kap met de oude ribben wederom te versien, settende in yder voet een rib, 
de ribben op de muyrplaet onder, yder met twee handspijekers vast gemaeckt, en op de 
gordingen yder met seven a acht duyms rongen, en op de naeld met een seven duyms 
rong, en soo 'er meer ribben van nooden mochten zijn, sullen de nieuwe van de zwaerte 
als de olde zijn, en tot laste van de aennemers komen, gelijck mede de kap weder met 
goede oude of nieuwe Groninger l a t 2 6 te decken, de wijdte van de latten op 12 duym 
vertolt, ende de latten met de spijekers op yder rib, als mede de ribben, gordingen, 
muyrplaten, jaegbanden, na vereysch van 't werek, en tot contantement van de besteeders, 
wel te bespijekeren. 

XX Dat de pannen voor soo veel goedt zijn, wederom op de nieuwe kerek sullen 
gelegt worden, als mede de vorst2 7 ; sampt de roeven 2 8 achter op het choor, alle wel 
schoon gemaeckt zijnde, sullende de vorsten op de roeven wel gespijckert, als mede het 
panstrijeken en vorsten na behooren, door de aennemers gedaen worden, en sullen gehou
den wesen de nieuwe pannen daer toe van noden selfs te leveren, en in 't dack aen 
elcke kant drie glas pannen; sampt in 't choor van gelijcken een glas panne, alle met 
glasen te leggen, wel vast gemaeckt, de pannen blauw gelausuyrdt. 

XXI Dat de hooghte van de kap op nieuw sal gemaeckt worden van 25 voet. 
XXII Dat de aennemers een houten verwulft in de kerek sullen maecken, ende in 

dier voegen rondom in post leggen van 20 duym breed, en twee en een half duym dick, 
en tusschen de balcken met een half rond uyt geschaeft; voorts dat 't selve sal wesen 
van deurgesneden goede droge greenen delien2 9 , en tot yder blads-end een booghstuck, 
met behoorlijcke rondte na vereysch van 't werek, als mede tusschen beyden noch een 
gelijck booghstuck wereks, aen het beschutsel behoorlijck in malkanderen geploegt, van 
boven vast gemaeckt en aengespijekert sal worden, ende sullen voorsz. booghstucken 
zwaer moeten wesen van vier min een quartier, sampt drie en een quartier duim. 

XXIII Dat de naeld van 't verwulft sal zijn vier duim in 't vierkant, de onderste twee 
kanten met een half rond geschaeft, en sal schieten aen 't bijnt van 't choor, en een end 
rib van seven duim in 't vierkant, ende onder aen 't rib uvtgeschaeft van een eecken 
planckstuck, en 't end rib aen 't bijnt wel vast gemaeckt met een gedrayde bal, alles na 
vereysch van 't werek. 

XXIV Datter in 't voorsz. verwulft een behoorlijck val 3 0 sal worden gemaeckt, met 
twee schotels s l , tot aenwiesen van de besteeders. 

XXV Datter een deur in 't poortje van de kerek sal worden gemaeckt, hoogh acht 
voet en vier duim, wijd vier voet en acht duim, dick vijf quartier duim, met spiegel 
klampen van binnen gewerekt, en van buyten met hollen uytgeschaeft, met goede haecken, 
banden, ringen, klinck, en een bequaem nacht slot te versien. 

XXVI Dat seven a acht voeten van de toorn af, tot aenwiesen van de besteders, een 
grenen houten pey 32 met een bequamen drompel onder, waer op de stijllen sullen komen 
te staen, sal werden geset, met twee panele deuren, hoogh aen de balck van de selve pey, 
wijd ses voeten, en met geflamde traliën ander half voet langh van grenen hout, de 
stijllen van dese deuren breed vier duim, dick ruim vijf quartier duim, de panelinge van 
gesneden greenen delien slecht uytgewerckt, ende dat dwers over de geheele kerek, 
hooch seven en een half voet met de peybalck, de peybalck van binnen gemaeckt onder 
met een arketrael list, breed drie duim, dick een duim, en daer op een springende list, 
breed ses duim, dick een en een half duim, boven met een voeringe gevult, en tot elck end 
van de peybalck een uytgesneden kerdois 3", en in de midden boven de deuren, een 
fronte spits met drie ballen. 

XXVII Dat de aennemers sullen maecken mannebancken, te beginnen van voorsz. 
pey tot aen 't choor, langh negen voeten, breed een voet, dick vijf quartier duim yder, 
te staen hoogh van de stap twee voet min een quartier, ende deselve met stappen te 
versien, die van de selve langhte, breedte, ende dickte sullen wesen als de bancken zijn, 
de bancken stappen op drie plaetsen gestut ende de leningen met drie stijllen gemaeckt, 
van drie en vier duims rib, gesloten met pen en gat, met de einden aen de noorder muyr, 
ende ander half voet de ingangen wijd. 
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XXVIII Dat de banck aen de pey een voet hooger sa] wesen als die op het heckjc 
of choor, en alsoo na verdragh afgaen. 

XXIX Dat de bancken op drie plaetsen met plancken van twee duim dick sullen 
worden gesloten. 

XXX Dat de vrouwen bancken insgelijcks van de pey tot aen 't choor meede sullen 
worden gemaeckt, de ingangen anderhalf voet wijd, yder banck een voet breed, langh 
negen voet met een stap, en dat als van de manne bancken is geseyt hoogh, de bancken 
van de stap vijf quartier voet, voor met een end planck, vijf quartier voet boven de 
bancken rond afgestoken, yder met een draeyde bal daer op, en onder met een pen in 
een rib van drie en vier duym gesloten van vooren, ende van gelijcken deselve bancken 
aen de enden na de muvr, de bancken sullen met een keep in de end-plancken schieten, 
ende stutten in de midden soo van de bancken als stappen, sullende de end-plancken van 
gelijeke dickte wesen als de bancken. 

XXXI Dat de voorsz. vrouwen bancken sullen worden gemaeckt onder met vier 
karbiels, yder van dubbele lat, lang 6 3 4 duym. 

XXXII Dat de mans en vrouwen bancken tot believen van de besteders, in drie a 
vier deelen sullen worden doorgesneden met een keep. 

XXXIII Dat 't heckje of consistorie soo groot sal wesen en gemaeckt worden als 
't choor met een deur in de midden, van binnen met twee bancken, aen beyde kanten 
van de muvr elcks een, en pulpitrums 3 5 daer voor, de bancken breed 16 duym, dick 
anderhalf duym, gestut gelijck de manne bancken, en achter aen de muyr, mitsgaders 
't achterste schild aen beyde zijden van de predickstoel beschut, van de bancken tot de 
hoogte van 't heckje met doorgesneeden greenen drooge deelen, en een deck-liste daer 
op, met een lessenaer op 't heckje voor de schoolmeester tot voorsingen. 

XXXIV Dat de aennemers de consistorie sullen vloeren met goede greenen plancken 
van vier quartier duym dick, sonder blau of spijn, en met goede onderlegers van drie a 
vier duym dick wel versien en vast maken, insgelijcks sonder blauw of spijn 3 6 , yder rib 
van malkanderen drie voet. 

XXXV Dat de aennemers de tegenwoordige predickstoel en kap van dien met de 
trap etc. sullen verplaetsen, en wel vast maken tot het eynd van de kerck in 't choor, 
en wat daer aen manqueert wederom repareeren. 

XXXVI Dat de aennemers tot het werck sullen leveren steen, kalck en zand, uyt-
gesondert de steen tot het fondament, waer toe deselve van de beste olde friesche steen 
van de olde kerck sullen mogen gebruycken, tot gelijck de grond hoogh. 

XXXVII Dat de aennemers de geheele kerck tot haer eygen kosten sullen moeten 
afbreecken. 

XXXVIII Dat de besteders de steen en keysel selfs sullen weg brengen, en tot haer 
prof ijte beholden, gelijck oock het lood en leven van de olde kerck. 

XXXIX Dat de aennemers alle de andere materialen, als hout, yserwerck, pannen 
ende andersints van de oude kerck sullen mogen imployeeren en gebruycken tot het 
maken van dese nieuwe kerck, voor soo veel als daer toe in gevolge van dit besteck 
bequaem mogen bevonden worden, tot eontentenient van de besteeders, ende watter 
mochte overschieten tot profijte van de aennemers komen, exempt voorsz. steen, keysel, 
lood en leven. 

XL Dat de aennemers de vordere materialen, nieuw van nooden wesende, geene 
exempt tot het maken van deese nieuwe kerck, selfs sullen moeten leveren en bekostigen, 
als mede alle steyger-houten, en andere gereetschappen tot het werck nodig. 

XLI Dat over al verstaen sullen worden hout-voeten, en alles gemaekt na vereyseh 
van 't werck. 

XLII Dat de bestedinge geschieden sal by Caroly guldens van 20 stuyvers 't stuck. 
XLIII Dat de aennemers voor den toekomende, in 't werck 

sullen moeten treden en het selve beginnen. 
XLIV Dat de aennemers hun aengenomen werck binnen de tijd van maen-

den sullen moeten voltrecken en maecken, andersins te boeten alle hinder, kosten en 
schaden, daer door te lijden. 
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XLV Dat voor 't voltrecken en maken van 't werk verbonden sullen wesen alle des 
aennemers goederen, met submissie van den hove van Frieslant, het gerechte van Wijm-
britsera-deel, en alle andere gerechten. 

XLVI Dat indien twee ofte meer personen aennemers geraeckten te worden, te 
samen elcks in 't besonder voor 't geheel, aengaende het maken en voltrecken van hun 
aengenomen werck, onder verlatinge van de beneficien van divisie en discussie sullen 
verbonden wesen, met verbant hunner goederen en submissie als boven. 

XLVII Dat de aennemers, als 't versocht wort, geholden sullen wesen voor hun aen
genomen werck en voltrecken der selver genoegsame borge te stellen, dewelcke borge 
ofte borgen, onder hypotheecq sijner, of hunne goederen, sampt renunciatie der beneficien 
divisionis en discussionis aennemen sullen, voor den aennemer als hun eygen inne te 
staen, met submissie als vooren. 

XLVIII Dat sodanigen borge in cas van nalatigheyt van den aennemer, geholden 
sal wesen te boeten alle hinder, kosten ende schaden, daer door te lijden. 

XLIX Dat de aennemers sullen worden betaelt op termijnen, namentlijck 

Noaten 
1 Gem. Archyf Wymbr i t s e r ad i e l , ôfd. X I I I , Kerkelijke zaken, nr. 2 4 5 . Ek O. Santenia h a t yn syn 
Ta de skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea, (Ljouwert 1939) , op dit b is tek wiisd en der in 
inke ld art ikel fan o p n o m m e n . 
2 Voorlopige lijst der nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel IX, D e provincie 
Fr ies land , ' s -Gravenhage 1930 , side 3 8 5 . 
3 G e m . Archyf Wymbr i t s e r ad i e l , s t ikken fan de f loreenpl icht igen, diel T o p p e n h u z e n en Twel legea . 
4 Meidie l ing fan S. de Boer to T o p p e n h u z e n . 
5 G. A. W u m k e s , Stads- en dorpskroniek van Friesland, I I , L e e u w a r d e n 1 9 3 4 , s ide 102 . 
*> San tema , o.w. side 57 en meid ie l ing S. d e Boer. 
7 Bygelyks: E . J. Has l inghu is , Bouwkundige termen, Ut rech t 1 9 5 3 , en H . Janse , Bouwers en bouwen 
in het verleden, Z a l t b o m m e l 1 9 6 5 . 
'̂  Schilden: de trije s iden fan de eastl ike s lut ing. 
9 Oysen: oes, d a k r â n n e . F g l . û n d e r de oesdr ip , It Beaken X, 1 9 4 8 , p . 58—64. 
1° Haeck-stucken: st ien dê r ' t it kn ier oan fêstset w a e r d . 
n Speck-stucken: s iers t iennen fan na tuers t i en . By dit poarts je b i n n e t w a b iwar re b l eaun , hwerby dy 
m e i it j iertal , 
12 Hartsteen: h u r d e kalks t ien , dy ' t b i n a m m e n ú t België kaem. Men h i e b l a u w e en swar te kalkst ien. 
13 Mantje: wierskynl ik in frisisme foar manne t j e : forsiering fan de bogen . 
14 Gesifte kalck: ka lk dy ' t t roch de seef hel le is om d e skulpen ú t to suverjen. 
lä Uytlegers: b lykber de b e i d e westel ike s lú tmuor ren nest de toer . 
1° Canteel: oansetst ik fan 'e ro l laech. 
1" Klesoor: in fjirde s t ien lengte . 
18 Muyrplaten: h o u t e n p lae t y n ' t l ang op de b ù t e n m u o r r e , 
l ° Rongen: g rea te sme ide spiker fan ach t t o m m e . Fgl . hy lit it op 'e rongen slypje. 
2° Oyff: ojief, in b iskaet profyl. 
21 Sleutel: stik hou t , meas t m e i kraelprofyl , d a t it draechf lak û n d e r in so lderbalke forgreatet . 
22 Jaegh-banden: wynskoar re . 
23 Karbiels: spanskoar re . 
24 Gordingen: dw e r s hou t e n oer de b y n t e n fan 'e d a k k a p e . 
35 Feeren: t in ú t sme ide st ikken izer. 
26 Groninger lat: swiere p a n l a t t e fan 4 0 X 22 m m . 
27 Vorst: nok . 
38 Roeven: z inken dakp la ten . 
20 Delien: p l a n k e n , N e d . : de len . 
•ào Val: lûk. 
31 Schotels: skoattels (frisisme). 
32 Pey: sk iedingsskut- of m u o r r e tusken foartsjerke en tsjerke, Ned . : pu i . 
33 Kerdois: s t eun- of d r a e c h k l a m p . 
34 T r o c h in t ea r yn it b l ê d is ne t dúdl ik oft hjir 6 of 16 stiet. 
35 Pulpitrums: lessenaers . D izze w u r d e by de oare b a n k e n ne t n e a m d en w a e r d e n b lykber al l imie 
o p de b a n k e n fan de ts jerker ied m a k k e . 
36 Blau of spijn: it earste in soarte swam, it t w a d d e de skors. 
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DE FRIESE HOOFDTOOI 
IN Z I J N LAATSTE S T A D I U M 
J. K. BEETSTRA EN Z. C BEETSTRA-SLOFSTRA 

Mijn vrouw en ik kunnen ons drie beppes herinneren, die de Friese kap 
droegen. Deze beppes waren alle drie geboortig uit de tijd om 1850 en 
woonden in midden Friesland en in de Zuidwest hoek. 

De jongere generatie weet weinig of niets meer van de hoofddracht. Uit 
ondervinding weten we, dat men spoedig vergeet hoe het vroeger was en 
dat veel details niet in de herinnering zijn gebleven. Men ziet bij feestelijke 
of officiële gelegenheden wel meisjes in zgn. „fries costuum" het gebeuren 
opluisteren, maar ontdekt dan, behalve een niet passende kap, soms ook nog 
enormiteiten zoals het dragen van de witte tipmuts over de zwarte muts! 
Het is daarom wel eens goed op te schrijven, wat we nu nog weten van de 
kap, zoals die ruim 40 jaar geleden nog door de beppes werd gedragen. 
Van een „friese dracht" was toen al geen sprake meer, al was beppe dan 
soms wat ouderwets gekleed. In ieder geval droegen ze zwarte, of althans 
donkere kleren. Dat hoorde bij de leeftijd en wees nog niet op rouw. 

's Morgens in het werk droeg men geen kap. Beppe W. droeg dan het 
haar gewoon in een knoedeltje. Beppe G. droeg een „morgenmuts", nee, 
geen „arbeidersmuts'\ maar een andere, wat fijnere soort, (zie afb. 1) De 
muts was van katoen, zgn. reformstof, met over het midden een strook 
borduursel. De randen rondom met een gepijpte katoenen strook, vóór een 
dubbele strook. Beppe R. droeg wel een gewone gehaakte muts. (zie afb. 2) 
De betiteling arbeidersmuts was bij haar niet bekend. 

's Middags vlak voor theetijd werd de kap opgezet, die dan tot het naar 
bed gaan werd gedragen. Op zondag kwam de kap voor kerktijd op, het 
geheel op zijn fraaist. Wanneer men beschikte over diamanten mutsespelden, 
voorhoofdsnaalden („juwielen fearren") en oorbellen, dan was dat de zon
dagsdracht. Bovendien kwam dan voor buiten het „earizerhuodtsje" op. 
Zonder hoed was men immers niet gekleed. Ging men op reis, dan gebeurde 
dat ook in de volle pronk. Het „earizerhuodtsje" of de „kyps" was een op de 
mode van ± 1880 geïnspireerd hoofddeksel, (zie afb. 7) 

Het opbergen van het oorijzer 

Het oorijzer werd in een rode zakdoek gewikkeld, met tipmuts en zwarte 
muts opgeborgen in een stevige, hoge, ronde kartonnen doos. De kanten 
muts kwam apart in een doos. 

In West-Friesland (Noord holland) heeft men fraaie houten dozen (met 
in het deksel een kapspiegel) voor het opbergen van het oorijzer met toe
behoren. Hier in Friesland zijn ons geen luxe opbergdozen bekend. 
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Afh' 4 S T T 5 ' °? achterhoofd eezien. Afb. 2. Muts, gehaakt. Afb. 3. Opbinden haar 
« p e ^ n V ^ r e n ^ ^ ™ ™ " * mUtS ' ^ 5 ' B ' ° t e ° ° ^ A f b ' 6 ' Met flodd£ 

74 



J. K. BEETSTRA en Z. C. BEETSTRA-SLOFSTRA De Friese hoofdtooi 

Het opzetten van de kap 

Het haar kon niet te dik of te lang zijn, daar het een plaats moest vinden 
onder de kap. Meestal was, juist door het dragen van de kap, het haar ook 
al niet overvloedig aanwezig en anders moest de schaar er aan te pas komen. 
Met een linnen band werd het haar opgebonden. (zie afb. 3) Dan werd de 
witte katoenen tipmuts opgezet. (Soms was 't hele mutsje gebreid). Deze 
„tipmûtse" verborg alle haar van het achterhoofd, en was uit vier delen in 
elkaar gezet. De onderste rand van de tipmuts bleef zichtbaar onder het 
oorijzer in de nek. De gehaakte of soms gebreide rand laat bloem-, blad-, of 
andere motieven zien (zie afb. 9). Het versierde gedeelte neemt ongeveer 
3'5 van de omtrek in beslag. 

Over de witte tipmuts kwam de zwarte muts. De „swarte mûtse" (lint-
mûtse in de Dongeradelen) was gemaakt van zwarte satijnzijde, soms van 
satinet. Deze muts werd meer op het voorhoofd geplaatst, zodanig dat alle 
haar van voorhoofd en slapen onder de muts verdween. Met een breinaald 
werd soms een laatste haarlokje nog onder de muts gewerkt. 
Aan de achterkant van dit half ronde mutsje is ongeveer een derde deel 
afgesneden. Hierdoor loopt een smal bandje waarmee de muts strak over 
het hoofd werd getrokken en vastgezet (zie afb. 4). 

Over de zwarte muts kwam dan het „breed gouden earizer" (zie afb. 5). 

De oorijzers van de beppes hadden allemaal de zgn. dichte oorijzerknop-
pen. Op een gouden ondergrond werden heel kleine nopjes gesoldeerd. 
Een aantal kleine gouden plaatjes ertussen zorgden voor een versiering met 
verschillende motieven. 

Bij het opzetten van de floddermuts moet er aan gedacht worden, dat de 
muts bij het oorijzer past en er dus goed omheen sluit. De muts wordt om 
het oorijzer getrokken, zodanig dat de rand van de kantstrook voor precies 
de zwarte muts bedekt. Door de voorrand van de muts loopt een witte 
draad. Met behulp van deze draad trekt men de voorrand strak. De uit
einden van de draad worden enige malen om de stiften van de oorijzer-
knoppen gewonden en verder onder het oorijzer weggewerkt. 

Aan de achterkant van het hoofd komen de plooien of bouten. Deze 
kunnen met behulp van een bandje worden aangetrokken. Ook is het 
mogelijk de plooien op een op maat gemaakte band vast te zetten. 

Om de flodder nog beter te fixeren gebruikt men twee mutsespelden 
(mûtsespjelden). De lange naalden daarvan worden boven de oorijzerknop-
pen schuin naar beneden ingestoken. De kant onder de knoppen wordt iets 
naar voren gehaald. De lange naald wordt hierdoor gestoken, om de kant 
tegen het gezicht te houden. De floddermutsen die beppe ophad, hadden 
korte bouten, ongeveer 8 à 10 cm lang. Ze waren met stijfsel gesteven en 
stonden iets horizontaler dan de oude slappe „flodders", (zie afb. 6) Ze 
moesten echter ook niet „vliegen". Dat gebeurde wanneer de bouten te veel 
omhoog stonden. 
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Afb. 7. Met „kyps' 

Het opmaken van de floddermuts 

De strook kant van de muts wordt van de achterkant, waar de bouten 
zitten, van het kapje losgetornd. Vóór, langs het hoofd, waar geen plooien 
zitten, blijft het vastzitten aan het kapje. 

Vervolgens wordt het geheel gewassen en daarna met stijfsel gesteven. 
In het kapje komt echter geen stijfsel en in het gedeelte van de strook 
dat aan het kapje vastzit, maar heel weinig of niets. Dan wordt de muts 
gedroogd en de strook gestreken. 

Vervolgens wordt de losse strook op de bouten gezet. D.w.z. om en om 
gewonden op ronde houten stokjes. Deze stokjes worden in twee lagen in 
een plat houten raam geklemd en vastgebonden (zie afb. 8 boven). 

Op de foto zit het kapje aan de onderkant van het raam. Zit de 
hele strook op het raam, dan wordt het even boven de stoom gehouden 
en laat men het een dag zitten. Na het verwijderen van de stokjes worden 
de bouten weer aan de achterkant van het kapje vastgezet. 

Wanneer een muts nog niet gewassen hoefde te worden, maar de bouten 
wat slap werden, gebruikte men een koperen staaf met handvat, om de 
bouten wat op te frissen (zie afb. 8 midden). De koperen staaf, die dezelfde 
dikte had als de houten stokjes, werd in heet water gedompeld, daarna 
afgedroogd en de kant er stijf omheengetrokken. 

Men had verschillende soorten mutsen. Bij rouw gebruikte men mutsen 
die geheel van niet versierde tule waren. Bij zware rouw zelfs mutsen van 
batist. De voorrand van deze mutsen werd een beetje geplisseerd met 
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behulp van een gegroefd plankje en een gegroefde rol, die bij het plankje 
paste (zie afb. 8 beneden). 

Naast de kanten kwamen ook wel gebreide mutsen voor. Gebreid met 
„bargekop" garen W 60, later ankergaren no. 100. Het was een precies 
werkje. 

De heer T. Vogt sr. te Dokkum vertelde dat hij vroeger in zijn zaak kant 
verkocht voor de floddermutsen. De lengte van de strook was steeds 21/ i el. 
Hij verkocht kloskant (zgn. koppelkant) tegen een prijs van ƒ 80 à ƒ 120 
per 2V4 el. Deze kloskant kwam vaak uit Kortrijk, maar ook uit Duitsland. 
De machinale kant (zgn. geslagen kant) kostte ongeveer ƒ 20 en kwam uit
sluitend uit Duitsland. In de oorlog 1914—18 begon de verkoop van kant 
hard te verminderen en in de twintiger jaren verdween de vraag geheel. 

Voor de zwarte muts was 5 /8 el satijnzijde nodig op halve breedte. In de 
zelfkant zat een rood-wit-blauw streepje, ook wel lila. 

In de Dongeradelen, waar in de vissersdorpen geen flodder bij het zilve
ren oorijzer werd gedragen (men ging in het „fcfeaie earizer'), was het 
zwarte mutsje afgezet met een gekarteld zwart lint, ongeveer 2 cm breed 
en 40 cm lang. Vandaar de naam lintmûtse. 

Geborduurde tule werd ook voor de floddermuts gebruikt en hier ge
maakt. Het voorbeeld werd tussen een stuk zeildoek en de tule genaaid, 
waarna het motief op de tule werd geborduurd (zie afb. 10). Mevrouw 
Ringnalda te Dokkum (81 jaar) vertelde dat zij het als kind had geleerd van 
de gezusters Drielsma. Simon Drielsma en zijn drie zusters, een Joodse 
familie, hadden in Dokkum een winkel in de Vlasstraat. Zij verkochten 
daar geborduurde tule, die vaak gemaakt was door Leeuwarder weesmeisjes, 
maar ook door de gezusters zelf. Mevrouw Ringnalda maakte vroeger ook 
mutsen op voor 10 cent! Als jong meisje haakte zij ook morgenmutsen. Een 
muts was in vier avonden klaar en kostte dan ƒ 1,25. Moeder kreeg hiervan 
ƒ 1,— en zij mocht een kwartje houden. 

Sieraden 

Reeds zijn genoemd de mutsespelden, zij waren functioneel bij het op de 
plaats houden van de flodder. De knoppen van de mutsespelden van beppe 
waren altijd rond en stonden rechthoekig op de naalden. De knoppen zijn 
vaak van filigram, soms voorzien van granaatsteentjes of een stukje onyx. 
De doorsnede van een knop is meestal ongeveer 1 cm. Er zijn ook zilveren 
mutsespelden met diament en naalden met een zwarte knop (bijv. een zwarte 
kraal), deze laatste als rouwspeld (ook witte knoppen en eenvoudig ronde 
of gefacetteerde gouden knoppen werden voor de rouw gebruikt). 

Een luxe was een paar „juunelen fearren", twee bij elkaar passende voor-
hoofdsnaalden van zilver, bezet met diamanten. De veer en de daaraan 
zittende lange naald zijn beide iets gebogen. De naald wordt onder de 
zwarte muts geschoven, zover, dat de diamanten veer praktisch geheel op 
de kanten voorrand van de flodder komt te liggen (zie afb. 6). Nooit hebben 
wij vroeger in beppes tijd één grote diamanten veer zien dragen, zoals die 
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vrij veel voorkomt op schilderijen vooral uit de eerste helft van de vorige 
eeuw. Blijkbaar was dit een mode uit vroeger tijd. Ook gouden fearren heb
ben we nooit zien dragen. Ook de heren Kramer uit Leeuwarden en Sytema 
uit Gorredijk, beiden goudsmid en bekend met de friese hoofddracht, meen
den deze paren gouden voorhoofds-veren niet bij de gewone friese dracht 
te moeten plaatsen, wel bij de drentse. 

Beppe G. droeg door de week korte oorbellen met granaatjes. 's Zondags 
korte zilveren oorbellen met diamant. Van haar zijn ook bewaard gebleven 
twee gouden oorbellen met een parel en een bijpassende broche. Zo'n 
bijelkaar passend stel heette dan ook vroeger „in steltsje". Aldus de heer 
Sytema. Ook zijn bewaard gebleven twee lange peervormige gouden fili
gram oorbellen. Deze droeg beppe niet meer, maar we hebben een foto 
uit omstreeks 1870, waarop zij, als jonge vrouw, deze oorbellen draagt. Ze 
waren dus later blijkbaar uit de mode geraakt. 

Voor halssnoeren waren in Friesland geliefd de bloedkoralen, evenals 
gitten met slot, maar ook de „gitten yn 't goud", d.w.z. de gouden „bootjes-
kettingen" met granaten. Want met git werd hier meestal granaat bedoeld. 
Cornalijnen (klinen) kralen kwamen hier veel voor. De „gitten" en „Klinen" 
zijn meest gefacetteerd. In het noorden was cornalijn zeer in zwang, ook 
in Groningen, ja tot in Gelderland toe. Wit cornalijn in Noord-Holland. In 
het zuiden (Zeeland, Brabant en Limburg) was cornalijn niet geliefd 
(mededeling J. Duyvetter). Nu nog, aldus goudsmid Kramer, is er in Fries
land veel vraag naar sieraden met cornalijn, terwijl men die in het zuiden 
niet kwijt kan. 

Natuurlijk droeg men ook broches (doekspjelden), soms een fraaie dia
manten doekspjelde, vaker een eenvoudige gouden filigram broche. 

In het algemeen was het zo, vertelt goudsmid Sytema, dat men in de 
Wouden goedkoper spul kocht dan op de Klei. Het dragen van goud was 
vroeger echt een status-kwestie. Ja, het vergrootte zelfs de huwelijkskansen. 
Als jongen hoorde hij achter de winkeldeur eens het gesprek tussen twee 
jammen die het over de †einten hadden. Zo hoor hij zeggen: „Nou, dy †eint 
wie ek net †olle, hy hie net iens in gouden (horloge) ketting". 

Als het maar enigszins kon, moest de dochter op haar achttiende verjaar
dag een „breed gouden earizer" hebben (jongere meisjes droegen wel zilveren 
of koperen oorijzers). Daarvoor werd dan bij de goudsmid vaak ducatengoud 
ingeleverd. (Ook gouden rijders en gouden tientjes). De meeste oorijzers zijn 
van 20 karaat goud, sommige, vooral in de Zuid-westhoek van 18 karaat. De 
knoppen zijn van 14 karaat. 

Het maken van een oorijzer nam drie dagen in beslag, vertelde de heer 
Sytema. De goudsmid bracht hiervoor ƒ 10,— in rekening. Het was lang 
geen gemakkelijk werk een goed passend oorijzer te maken, alle hoofden 
waren verschillend, Lang niet alle goudsmeden maakten oorijzers. Bekend 
waren o.a. Fokke Hofman in Kollum, Johannes Schijfsma in Sneek, Sjoerd 
Hendriks Gaastra in Gorredijk en ook de grootvader van de heer Sytema, die 
in Oldeboorn een goudsmidszaak begon. 
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Aft. 8. Houten raam met kant-
strook. 
Koperen staaf met handvat. 
Gegroefd plank/e met gegroefde 
rol. 

Afb. 9. Drie stroken van tip-
mutsen. 
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Afb. 10, Het maken van naald-
kant. 
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Hofman in Kollum zal wel de laatste goudsmid geweest zijn die in Fries
land oorijzers maakte. Zijn weduwe vertelt dat haar man in de goede tijd 
wel met zes of zeven knechten werkte. Elke knecht maakte een bepaald 
onderdeel, tenslotte gaf Hofman zelf de eindvorm aan het oorijzer. Men had 
verschillende genummerde houten koppen, die een bepaald model hoofd 
voorstelden. Daarop werd het in bewerking zijnde oorijzer gepast. Het goud 
werd eerst in staven gesmolten en kwam daarna in de pletmolen om er 
plaatgoud van te maken, waarna dan de vorm er in gehamerd werd. Hofman 
maakte niet alleen oorijzers voor Friesland maar ook voor Drente en zelfs 
wel voor Zeeland en voor Scheveningen. 

Toen hij er allang mee opgehouden was, kwam in de laatste oorlogsjaren 
een verzoek uit Veenklooster, waar Leeuwarder wezen waren ondergebracht, 
om nog zes zilveren oorijzers te maken. Dat heeft hij toen nog gedaan. 

Het opmaken van het oorijzer 

Was de kermis in aantocht in Oldeboorn, aldus de heer Sytema, dan kwa
men velen in de zaak om het oorijzer te laten „opmaken'. Soms moesten 
er in korte tijd wel 50 onder handen worden genomen. Dus 's morgens om 
6 uur beginnen! 

Alle krasjes en deukjes moesten eruit. De oorijzers werden gebruineerd, 
met een bruineerstaal glad gemaakt. Hiertoe werd het oorijzer geplaatst op 
een holle halve koperen bol en met zeepsop nat gemaakt. Door het wrijven 
met de bruineerstaaf werden de oneffenheden er uit gehaald. Er moest 
voor worden opgepast, niet de rand te bruineren, daar het oorijzer dan 
„wynsk" (scheluw, krom) werd. Soms moest het worden uitgegloeid, wan
neer het door het vele bruineren te stug geworden was. Voor het „kleuren" 
van oorijzers werden ze eerst uitgekookt in vitriool en daarna gekleurd. 
Hiervoor waren verschillende recepten. 

Oorijzers en knoppen 

De gouden oorijzerknoppen kon men bij de goudsmid uitzoeken. Er waren 
weer aparte goudsmeden, die knoppen maakten, bijv. de firma P. Attema 
Dzn. in Leeuwarden en Anne Gerbens Kijlstra te Drachten. De knoppen 
werden twee aan twee bij elkaar gebonden en verstuurd. Vandaar, zo 
vertelde de heer Sytema, dat in de knoppen onderaan vaak één of twee 
gaatjes zitten. 

De gouden oorijzerknoppen zijn een knap stukje soldeerwerk. De uiterst 
kleine onderdelen werden met arabisch gom ter plaatse vastgezet op een 
gouden ondergrond. Daarna werd het geheel met borax en soldeer-vijlsel 
gesoldeerd. In tegenstelling met de gouden, werden de zilveren knoppen 
op een model geslagen; dit is ook vaak veel ruwer werk. 

Het is bekend, dat van de 17e eeuw af de oorijzerknoppen steeds groter 
zijn geworden tot de zgn. potknoppen, in de vijftiger jaren van de vorige 
eeuw, een afmeting hadden van 5 1 / 2 bij 5V2 cm. Er is toen een tussen
stadium geweest, waarin men meer „open" knoppen had. In tegenstelling 
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met de potknoppen, waren deze knoppen geperforeerd en de gouden dan 
ook vaak met filigrainwerk versierd. De afmetingen waren nog 51 /2 bij 
5V2 cm. Daarna zijn de „dichte" knoppen gekomen, die ook kleiner waren, 
nl. 4V2 bij 4V2 cm. Het valt op, dat er veel zilveren oorijzers zijn overge
bleven met grote open knoppen, alsof bij het zilveren oorijzer dit type knop 
langer gedragen is. 

Zij die geen gouden oorijzer konden betalen, hadden een breed, maar nog 
vaker een smal zilveren oorijzer. Vooral in de Bildthoek, aldus de heer 
Kramer, werden door de arbeidersvrouwen veel zilveren oorijzers gedragen. 

Er zijn verder koperen en verguld koperen oorijzers, soms met gouden 
knoppen. Ook verguld zilveren oorijzers komen voor. Bij het aanschaffen 
van een oorijzer kon men een keuze maken uit de knoppen die de goudsmid 
in voorraad had. De stiften waarmee de knoppen aan het oorijzer zijn vast
gemaakt, braken nog wel eens af, omdat men bij het opzetten het oorijzer 
aan de knoppen vasthield. (Er kwamen dan geen vingerafdrukken op de 
bladen). Ook bij het winden van de draad van de flodder om de stiften 
kwam breuk voor. Het gebeurde wel, dat men dan eens andere knoppen 
aan het oorijzer liet zetten. 

In „minne tiden" werd een gouden oorijzer wel eens ingeruild tegen een 
koperen, maar men liet de gouden knoppen overzetten op het koperen oor
ijzer. Men hoopte, dat er dan voor de buitenwereld niets veranderd was. 

81 



T I N Z E N OER IT ÜLEBOERD 
S. J . V A N DER MOLEN 

It ûleboerd op ús Fryske skuorren — net op de nije, der't it heal-platte 
platedak der gjin plak foar jowt — wie ien fan de earste dingen der't ik 
niget oan krige, doe't ik yn de tritiger jierren mei Fryske folks- en geakunde 
úteinsette. Ien fan myn foarste stikjes dy't publisearre waerden, gyng dan 
ek oer dit ûnderwerp. It stie yn it wilens fordwoune tydskrift De Wandelaar 
en ik koe it illustrearje mei inkelde tekeninkjes dy't ik sels „yn it fjild" 
makke hie. Letter haw ik dy tekeningen kado dien oan it Frysk Museum 
en dêr wiene se ek wol to-plak, hwant guon fan de moaiste foarbylden fan 
de swannehalzen oan wjerskanten fan de ryk-bisniene „makelaer" binne al 
lang fordwoun. 

Ik wit eins sels net mear hoe't ik sa'n niget krige oan it ûleboerd. It wie 
fansels oan de iene kant it dekorative elemint — hwat in forskaet fan typen! 
—, oan'e oare ek it riedsel, dat der oan forboun wie. Nei't ik yn dy Wandelaar 
fan maeije 1934 de nestor fan de Nederlândske folkskundigen, Prof. Jos 
Schrijnen, oanhelle hie dy't fan bitinken wie: „Zonder twijfel hebben wij 
hier te doen met een stamteken. De zwaan dient als Fries stamdier te 
worden beschouwd, evenals haan en paardekop (de learde skriuwer sil wol 
„paard" miend hawwe, mar dat foei my doe net sa op) Saksische stamdieren 
waren", wiisde ik dêr foaroer ek op de theoryen fan Herman Wirth, hwaens 
tsjokke ûnlêsbere boeken ik út de Kânselerije kennen leard hie. En ik 
hâldde my moai op 'e romte mei to bisluten: „Hoe dit ook zij, moeilijk is 
het zeker om het „geheim" van de ulebord-symboliek te doorgronden en het 
valt zeer te betwijfelen of wel ooit een bevredigende absolute oplossing 
gevonden wordt". 

Wichtich is dat net. Ek net, dat ik noch altiten it ûleboerd in pronkstik 
op ús skuorren fyn — binammen mei de rike foarmen yn de Súdwest-hoeke: 
de Walden hawwe op dit stik net sa folie to bieden — en dat ik de literatuer 
der oer bisykje to folgjen. 

Mar oft it nou Joast Hiddes Halbertsma of Waling Dykstra wie, W. Hiel-
kema of Drs H. Halbertsma, om fan Wirth en Augustin mar to swijen, ik 
koe nea alhiel meigean mei it bisykjen om dit nijsgjirrige gevelteken to 
forklearjen. Halbertsma (Lexicon Frisicum hs Bi . 224—225, P.B.) skreau 
fan de swannen: „De zwanen duiden het recht van den edelman of eigen
erfde aan om in de grachten rondom zijn slot zwanen te houden of in een 
uitgebreid district het recht der zwanenjacht" en foar it oare („Het heimet 
en vizier, De halve maan, De klaver", lykas er de ûnderdielen neamde) woe 
er op in heraldysk komôf oan. „Diergelijke emblemen als op de tegenwoor
dige uleborden staan, dus bij eiken adellijken bezitter of gebruiker voor-
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komend, zo zijn zij eerst door de eigenerfden en later door iedereen 
geusurpeerd." Tusken heakjes: Halbertsma hat nei alle gedachten de earste 
west dy't omtinken oan it ûleboerd jown hat. Waling Dykstra (Uit Fries-
lands Volksleven I, 264) hat grif Halbertsma syn hânskrift ek lézen: „Deze 
zwanen waren vroeger 't kenmerk van een eigenerfden gras- of greidboer. 
Oorspronkelijk duiden zij aan, dat de eigenaar der plaats, edelman of 
eigenerfde, het recht had om in de grachten om het huis zwanen te 
houden." It sitaet is suver hast plagiaet. . . 

Fansels koe Prof. Dr. J. H. Gallée yn syn Het N ederlandsche boerenhuis 
en zijn bewoners (1909) de ûleboerden ek net oer de holle sjen. Mar hy 
liet it by in koarte biskriuwing en in pear (minne) foarbylden. Bettere, ja 
tige moaije tekeningen fan ûleboerden hie er oars fine kind yn C. H. Peters 
syn Overzicht over de Boeren-Flaatsen-Bouw in Nederland, dat al yn 1875 
to Snits útkommen wie (PI. 9 fig. 10 en 11: by myn witten nea yn artikels 
oer it ûleboerd neamd). Dizze ôfbyldingen1 binnen einen better as it rûge 
sketske fan Joast Hiddes yn syn Lexicon (A, f. 224): dêr sitte de swannen to 
heech en konstruktyf ûnkrekt. Wylst K. Uilkema yn syn boek Het Friesche 
Boerenhuis (in Genoatskipsútjefte fan 1916) mei gjin wurd oer de swannen 
op naelsein rept, wie de yn Utert berne Herman Felix Wirth yn syn Snitser 
tiid op 'e smaek kommen. 

Al hat Wirth yn syn pseudo-wittenskiplike turven Der Aufgang der 
Menschheit (1928) en Die Heilige Urschri†t der Menschheit (1931—1936) ek 
noch safolle mytologyske koal forkoft, syn foto's fan ûleboerden binne 
wurdich jitris byinoar brocht to wurden, ek al om't der yn de heale ieu dy't 
sûnt forroun is, frijhwat moaije foarbylden weiwurden binne. Jierren foar't 
syn boeken útkamen, wie Wirth al fol fan syn idéen, der't er sa't it liket 
alhiel yn opgyng. Wé dejinge dy't him útnoege om in lezing to halden: 
it waerd nachtwurk, alteast neffens it 95ste Verslag van het Friesch Genoot
schap oer 1922—1923. Yn dat winterskoft kaem Prof. Dr. H. Wirth út Mar
burg nei foaren mei de lezing: „De uileborden en andere zinnebeeldige 
teekens in Friesland." Neffens him wiene dy „zinnebeeldige teekens" 
(rounom wei), der't er hûnderten (!) lantearneplaetsjes fan sjen liet, „als het 
ware een handboek der mythologie" en as sadanich biskôge er ek it red, 
sûnder speaken, mei seis en mei acht speaken, it krús en allyksa it ûleboerd, 
dat by it folk spitigernôch syn bitsjutting kwytrekke wie („Dit is o.m. het 
geval met de uileborden, welke den levensboom voorstellen."). De sprekker 
„besloot zijne geestdriftige rede, welke hij noode te middernacht eindigde (!), 
met een levendig pleidooi voor de echtheid van het Oera-Linda-bok" (s. 
4-5). 

It soe de léste kear net wêze, dat de Genoatskipsleden omtinken frege 
waerd foar it ûleboerd. Op 20 jannewaris 1934 kaem juffer Dr. A. Roes, fan 
Heemstede, yn it Genoatskip foar it (ûle)boerdtsje mei: „De voorgeschie
denis van de zwanen op het ulebord". It Nieuwsblad van Friesland naem 
der in wiidweidich forslach fan op, grif fan de hân fan W. Hielkema, fan 
hwa't ek it wurdearjend ûnderskrift wie: „Deze lezing is voor de Friesche 
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Ofb. 1. Unkrekt werjown ûleboerd op in tekening fan J. Bulthuis 
fan in gesicht op Wotnmels oan de feart út 1786 (Fries Museum). 
Nei dizze tekening is de gravure makke dy't Halbertsma repro-
dusearje liet foar syn artikel yn it „Bulletin van de Kon. Ned. 
Oudheidk. Bond" (1956). Foto: Fries Museum. Ofb. 2. Ule-
boerd mei in heal forsierde „makelaer" op de ôfbylding fan in 
Fryske bouboerspleats om 1811 hinne, fandele fan Jan Kops 
(tekening nr. 33). Foto: Stichting Historisch Boerderij Onderzoek, 
Arnhem. 

cultuurbeschouwing van groot belang. Zij heeft b.v. een einde gemaakt àan 
de door Uilkema (het Friesche Boerenhuis)2 gelanceerde en door velen 
overgenomen stelling, dat het ulebord een toevallige uitvinding van de een 
of andere dorpstimmerman zou zijn". Mar der bliuwe fragen oer, seit de 
forslachjower. Bygelyks: „Hoe komt het, dat juist uitsluitend in Friesland 
het zwanenmotief zoozeer volkseigen is geworden, dat het thans nog leeft?" 
Ofsjoen fan de fraech oft dat motyf noch libbe(t), hat de skriuwer der net 
om tocht, dat yn in net-Fryske kontrei lykas it Alteland by Hamboarch ek 
swannen op 'e wynfearren fan de skuorren sitte, al is dat dan op in oare 
menear as to uzes. 

Woe Wirth de myte út it hege noarden komme litte, Dr A. Roes socht it 
komôf yn it easten: al 1500 foar Kristus kaem it rêd, yn 'e mande mei fûgels, 
foar yn Mesopotamië. Hja naem oan, dat dizze symboalen dêrwei har paed 
foun hiene nei Grikelân lykas ek nei it foarhistoaryske Itaelje, by de Viïïa-
novans en de Etruriërs. Dizze Villanovans binne nei alle gedachten om 
1200 fóár Christus hinne út de Donaukontreijen nei Itaelje kommen, wylst 
de Etruriërs in Aziatyske stamme wiene, dy't neitiid de Villanovakultuer 
oernommen hat. Yn dizze Villanovakunst nou komt men gauris twa fûgels 
tsjin, yn forbining mei in skiif of rêd. Dy kunst liket gans sleet yn kommen 
to wezen yn Europa (import oant yn Denemarken). Yn alle gef allen fynt 
men yn Itaelje, Denemarken en Stiermarken al om 100 fóár Christus it 
symboal fan de skiif mei de twa fûgelhelten, sa't it liket ek as gevelforsiering 
brûkt neffens de hûsurnen út Villanova. „Op deze nabootsingen van wo
ningen of schuren ziet men de zwanen op dezelfde wijze voorgesteld als bij 
het latere oelebord". De ynliedster wie fan bitinken, dizze symbolyk — werom 
to lieden ta it bigjin fan de izertiid — soe „toevallig als gevelteken bij de 
Friezen in zwang" bleaun wèze. It stamlân fan de gevelswannen wie nef
fens har lykwols Perzië. 

Mei de lezing fan Dr Roes wie de ein der noch net. Yn 1936 kaem Hiel-
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Ofb. 3. Folsleine ûleboerden (en as sadanich de âldst bikende ôfbyldingen) yn: Overzicht over de 
Boeren-Plaatsen-Bouw in Nederland, fan C. H. Peters (1875). It fûgeltsje mei de kop omdraeid, yn 
it ûlegat, komt hjir ek al foar. Ofb. 4. Unkrekt werjown ûleboerd op in sketstekening fan dr. J. 
H. Halbertsma (Lexicon Frisicum hs B. Prov. Bibliotheek, Ljouwert). Ofb. 5. „Hynstekopûleboerd" 
út Gonetsreith by Ried (Eastenryk). Ut: Die gekreutzten Pferdeköpfe als Giebelzeichen, fan Richard 
Wolfram (1968). 

kema — dy't by de bitinkingsfeesten Ljouwert 1435—1935 yn de optocht 
ûleboerden op stangen of stokken meidrage litten hie (hy wie as toanielman 
regisseur fan de histoaryske show) — mei in rige artikels yn de Hepkema 
en it Leeuwarder Nieuwsblad, dy't ek printe binne, mei de ûndertitel: zin-
looze versiering of nationaal symbool? Oanlieding wie de útliz fan it ûleboerd 
troch Dr G. A. Wumkes, earst yn Yn ús eigen tael, al gau ek yn syn boekje 
Kristlik Frysk Leautve (1936), as „it wûnderlike teiken, dat de godlike 
Trijefâldichheit forhearliket". Wumkes skreau û.o.: „Under it klaverbied, 
de wûnderrune fen God Trijiennich, prielet op it welleboerd fan it Fryske 
boerehûs de Noardske libbensbeam Ygdrasyl út de Edda, de wrâldesk, dy 
syn woartels slacht yn ûnderierdske djipten en mei syn top rikt oan de 
heechste himelen, it symboal fen de memme-ierde. En oer him hinne 
wintelet it sinnerêd mei it ivich rythme fen nacht en dei, nei de fêste wiksel 
fen jiertiden, jierren en ieuwen. ( . . . ) Hwent net minder as wy hawwe ús 
âffaers neitocht oer it earste oanbigjin en dreamd oer de heitelânske oar-
sprongen. En den seagen hja troch it gevelteiken twaderlei yn byld brocht: 
Midgard en Utgard. Ef oars sein: Fryslân en de himel." 

Hielkema wiisde der op, dat Wumkes net út „witten", mar út yntuysje wei 
skreaun hie en dat saeklik sjoen, it der sa hinne lei: „men weet omtrent het 
oelebord met zekerheid niets." Mar, sa wie syn riddenaesje, as immen as 
Wumkes „zijn naam in de waagschaal stelt, dan is dit feit reeds voldoende 
om te doen inzien, dat het hier gaat om meer dan een eenvoudige gevel
versiering zonder meer." En dêrom giet er oan 'e slach, hwerby't er de 
opfettingen fan Wirth en Roes popularisearret, sûnder mei in eigen miening 
nei foaren to kommen, al mei er graech hwat fantasearje: „Het oelegat 
(miend wurdt de iepenina; foar de ûlen vn it trijekantich boerd op 
naelsein) is in het Friesche huis de poort ten hemel; het is de weg van den 
mensch tot God: het is het oog, waardoor het licht Gods zijn zegen spreidt 
over gezin en have; het is het oog Gods." Goed bigripe: Hielkema seit net, 
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dat it sa is, mar yn syn hypothese jowt er it ûlegat dat forheven plak, al lit 
er der fuort op folgje: „Men gevoelt, zoo moet het zijn! Doch daarmede is 
het nog niet bewezen." 

Hy seach der lykwols mear yn as de architekt-restaurateur G. A. Veenstra, 
dy't oan alle mystyk in ein makke doe't er yn de Hepkema fan 21 augustus 
1936 der op út woe: it ûleboerd wie net fan Frysk, mar fan Saksysk komôf 
en hie syn uterlik to tankjen oan de stylkunst fan de 17de en 18de ieu. Fan 
de dekorative eleminten waerd op it lest in gehiel gearstald mei twa tige 
realistyske swannen: it wurk fan de 19de ieuske doarpstimmerman. Hiel-
kema kóé him net stilhâlde en skreau der yn de krante 10 noaten by! Op 
Wirth doarst er him net biroppe, mar Dr Roes liet er àl opdrave. Doe't 
Veenstra it „zeer onwaarschijnlijk" neamde, dat oan de foarm fan de for-
siering „de door Wirth en Wumkes geuite gedachten ten grondslag liggen", 
ek al om't neffens him dy foarm net altiten deselde west hie, lei Hielkema 
dêr tsjin yn: „Volgens Dr Roes is dit juist wel het geval, zelfs over een tijds
verloop van meer dan 3000 jaar!" Yn de oarlochsjierren kamen de swan
nen op 'e nij op it aljemint. Dr Alarich Augustin joech yn 1942 — nei hjir mar 
ien simmer omsneupt to hawwen — út: Das Schwanengiebelzeichen in 
Niederländisch-Friesland (ûndertitel fan: Germanische Sinnbilder als Hof-
giebelzeichen) en socht de oplossing de kant fan Wirth út, mar mei in 
strangere metoadyk. Der siet ien tige swak plak yn syn riddenearring, dat 
de oarsprong fan it ûleboerd yn de Germaenske tiid socht wurde moat en de 
swan symboal wêze soe fan it geande en it kommende ljocht en libben. Dat 
plak is de meidieling: in âlde Fryske boer soe him meidield hawwe, dat by 
âlds gauris de iene swan wyt en de oare swart west hie. Dy twakleurigens 
helle er dan op s. 104 ek oan as in biwiis fan de „formale Überlieferung der 
alten Anschauung vom Schwan als dem Holer (schwarz) und Bringer (weisz) 
der Sonne." As it wier wie, soe it moai útkommen wêze, mar it woe my 
doe al min oan, om't oaren en iksels ek nea fan sa 'n wite en sa 'n swarte 
gevelswan heard hiene. Ik bin dan ek bang, dat dy âlde boer fan de skriuwer 
út Rostock optocht is. Of immen hat de man to wille wêze wollen. Joast 
Hiddes warskôge yn syn tiid al tsjin sokke freonlike helpers dy't krekt mei-
diele hwat in ûndersiker graech wol of tinkt. . . 

Yn dy snuorje hâldde Tsj. Gs. de Vries in lezing oer de swannehâlderij 
yn Nederlân, pas nei syn dea fan Mr N. E. Algra biwurke ta It boek fan de 
swan (Swannejacht en swannemerken yn Fryslân, 1959). Dat boekje komt it 
ûleboerd net yn foar, mar yn syn lezing op 31 july 1942 forklearre De Vries, 
dat er neat ha moast fan de stelling, dat it ûleboerd forbân hâlde soe mei 
it rjocht fan swannejacht. It hie him nammentlik bliken dien, dat de swanne
hâlderij to uzes út Hollân wei as moadeforskynsel oernommen wie en dat 
net inkeld de eallju, mar ek de einierde boeren yn Fryslân al yn de 14de ieu 
swannen hâlde mochten. Yn in persoanlik petear mei my forklearre dizze 
fûgelkundige, dat er ek greate bis wieren hie tsjin de theory fan Dr A. Roes. 
Ommers, sa sei er, de swan is in arktyske fûgel dy't net yn Perzië briede 
kin, mar dêr op syn heechst op de trek foarkomme kinne soe. Hy koe de 
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âlde Perzen dan ek ûnmûglik sa bitroud wêze, dat hja dizze fûgelta objekt 
fan in kultus meitsje koene, of dy swanneforearing soe eame oars wei dêr 
hiem wurden wêze moatte, lykas yn de midsieuwen yn ús heraldyk de Huw 
ynfierd is. 

Nei't de redaksje fan it Frysk Studinte Almenak 1956 sûnder ek mar in 
krom krityk in forfryske fantasy (better: dwylpraet) fan in W. P. Zeilmaker, 
titele It oeleboerd, symbool fan in goed en in eigen Frysk godsbilibjen (!) — 
ek as boekje útjown — opnommen hie, like it wol oft it léste wurd sprutsen 
wurde soe fan Drs H. Halbertsma, dy't, ek yn 1956, syn bitinken joech oer 
it ûleboerd yn: Zwanenjachten en zioanentekens in Friesland, yn: Bulletin 
van de Kon. Ned. Oudh. Bond (6e serie, jrg. 9, afl. 2, april 1956). Hy wol 
neat witte fan Roes en Wirth, hat krityk op Augustin, mar neamt syn „ge-
dachtengang toch wel serieus genoeg (. . .) om een nadere beschouwing te 
verdienen" en hellet hwat folkloristysk materiael oan foar syn bitinken: 
„Zeker, ook bij de Friezen heeft de zwaan — de witte zwaan, cygnus olor 
(...) — een bijzondere rol in de kosmische, vóór-Christelijke gedáchten-
wereld gespeeld." Dat biwiismateriael bistiet dan út Waling Dykstra syn 
meidieling, dat neffens it sizzen de lytse poppen út de Walden helle waerden 
yn in boatsje mei twa witte swannen der foar („een verhaal, dat zijn iïlus-
tratie vindt in de afgebeelde taaiplank": in swan net foar in boatsje, mar foar 
in weintsje . . .) en it bernesankje fan de „witte en koene zwanen, die ons 
naar Engel-land, het land aan de overzijde van het leven brengen." As men 
dit lest, soe men hwat bang wurde, dat de nofterene Halbertsma ek yn de 
dizen fan it mytologyske op 'e doele rekke wie. Mar dan seit er ynienen, 
tige ad rem: „Maar wat baat ons al deze wetenschap (dêr soe men noch wol 
in fraechteken efter sette kinne), zolang niet bewezen is, dat de zwanen van 
oudsher op geen enkel Fries boerenhuis ontbraken! Want dit laatste staat 
allerminst vast" (s. 102). En dêr giet it om. 

Halbertsma wol noch wol oannimme: „versierde makelaars zullen van
ouds wel op de Friese hoeven hebben geprijkt" (noat 15 mei in forwizing 
nei in stik hout fan 35 sm lang, ier-midsieusk en út de terp fan Hegebein-
tum), mar de swannen moatte fan gans lettere tiid wêze. Hy kin gjin âlder 
foarbyld fine as in ûleboerd op de tekening fan J. Bulthuis, Gesicht op 
Wommels (1786), en wol der dêrom op út, de swannen binne pas yn de 18de 
ieu der by kommen. Ja, freget er, as er wiisd hat op it foarkommen fan 
S-foarmige forbiningen tusken de makelaer en it boerd, „ligt het nu niet 
voor de hand, dat men in een land, dat zo geheel in het teken der zwanen-
jachten stond, in deze S-vormige onderdelen, die blijkbaar niet vóór de 18de 
eeuw in gebruik genomen werden, zwanenhalzen zag en deze daartoe alras 
fatsoeneerde?" De echte ûleboerden „bereiken (boppedat) tegen het midden 
van de 19de eeuw (pas) hun rijkste vorm". En yn it einbislút leze wy: „De 
zwanen bewaken het uilengat nog te kort om de Friezen tot totemdieren 
gediend te kunnen hebben. Alle „Sinnbild-Forschung" ten spijt." 

En dêrmei koe dan it doek falie. Mar in swan moat in taei bist wêze en 
sa komt Cygnus olor yn it jier 1968 alhiel yn Wenen doch noch wer ris op 'e 

87 



S. J. VAN DER MOLEN Tinzen oer it ûleboerd 

lappen. Forline jier is nammentlik útkommen Die gekreuzten P†erdeköp†e 
als Giebelzetchen, fan Prof. Dr Richard Wolfram (Veröffentlichungen des 
Instituts für Volkskunde an der Universität Wien). Dy hynstekoppen as 
sadanich kinne ús op dit plak net safolle skele, mar de swannen wurde der 
ek by helle en dat kin ek hast net oars, hwant Wolfram bisjocht syn hynste
koppen yn in great forbân. Dat bistekoppen boppe op in skuorre al ier foar-
kamen, lit er bygelyks sjen mei in skilderstik fan master Franke op it 
Thomasalter yn Hamboarch, om 1424 hinne skildere. Op it stâltsje fan 
Marije binne de beide oerstekkende of better útstekkende wynfearren oan 'e 
úteinen dúdlik bisnien ta in hynste- of fûgelkop. Dit is doch wol in moaije 
fynst. Dat it bliken docht, dat de hynstekoppen op naelsein wier net inkeld 
yn it „Saksyske" gebiet foun wurde, mar ek yn Midden-, East- en Súdeast-
Europa, wie hjir net bikend en makket fansels foargoed in ein oan de op-
fetting, dat it hynder it Saksyske stambist wêze soe. 

Wolfram hat nea yn Fryslân west en biropt him dan ek op Augustin. Mar 
hy hat de eagen wol iepen. Dy swannen kinne konstruktyf net forlike wurde, 
sa skriuwt er, mei de hynstekoppen. Dy sitte op 'e ein fan de wynfearren 
en meitsje dêr ien gehiel mei út. Mar de swannen binne „frei auf dem 
Dache gesetzt und mussen gegen den Winddruck durch eine eigene Stange 
gestützt werden (de „makelaer"). Hier besteht keine organische Verbindung 
zwischen Schmuck und zweckbedingten Bauglied. Die Zeichen entspringen 
nicht der Konstruktion". Soks hie destiids W. Hielkema ek al opmurken, 
mar dy loek net de konklúzje fan Wolfram, to sizzen: „Dies liesze sich unter 
Umständen als spätere Entwicklung au††assen" (s. 22). It is oars spitich, dat 
de professor allinne mar weet hat fan Augustin. In kearmennich biropt er 
him op dy âld boer mei syn wite en swarte swannen, al jowt er allinne mar 
de opfetting fan de Dútsker wer: „Für Augustin sind Schwan und Pferd in 
ihrer Symbolik verwandt, und er leitet auch ihre gleichartige Verwending 
als paarige Giebelzeichen bei Friesen und Niedersachsen aus einer ver-
wandten Funktion und Sinngebung ab" (s. 92). 

Foar de Fryske lezer is tige nijsgjirrich de fynst fan in tekening yn it Lan-
desmuseum to Linz fan in sierlik-moai hynstekoppegevelteken út Gonetsreith 
by Ried (Innkreis). Wolfram skriuwt der oer (s. 33): „Abermals ist es keine 
aus den gekreuzten Giebelbrettern hervorgehende Darstellung, sondern ein 
auf die Giebelspitze gesondert aufgesetztes Gebilde, das am ehesten an die 
Art erinnert, wie die paarigen Schwäne Frieslands auf den Giebeln auf-
gesetzt sind". Wy soene sizze: in ûleboerd mei hynstenekken yn pleats fan 
swannehalzen. En in foarbyld, dat sjen lit hoe't sa'n opstelling fan mei-de-
rêch-neienoar-ta ek sûnder ynfloed oer en wer „spontaen" ta stân komme kin. 

Wy kinne it boek fierders rêste litte. Mar it hat my àl oanlieding jown om 
yn it foarste plak nochris de ûnderskate mieningen oer to eidzjen en yn it 
twadde plak in pear opmerkingen to meitsjen. Dy jilde dan binammen de 
frage, hoe âld ús ûleboerd (net it eigentlike boerd dus, mar de swannen 
mei de makelaer) is. Lit ús mei in fundamentele opmerking bigjinne: it 
ûleboerd sit op de beide einen fan de skuorrenaei. It kin dêr dus net sitten 
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hawwe doe't er noch gjin skuorre wie en it hea of it nôt yn in berch opslein 
waerd. Skuorren — sjoch myn Het Friesche boerenhuis in twintig eeuwen — 
wiene der al oan de ein fan de 15de ieu, mar hawwe doch yn de 16de en 
frâl de 17de de oerhân krige. Dan is ek de yn it earstoan frijsteande skuorre 
(Postma hat ûnderskate archivalyske foarbylden jown) mei bin- en bûthús ta 
ien gehiel fortimmere. Lit ús mar sizze, dat om 1600 hinne de ûntjowing 
dien wie en it type ré. 

Yn bigjinsel soe dan — om hokker reden ek — it swannepear syn plak 
krije kind hawwe. En dêrfoar? Dan hawwe wy hjir (en hjir net allinne) it 
âld-Fryske spul, dêr't inkeld plak foar in ûleboerd wie oan 'e ein fan it 
bûthús, alteast as de dakkonstruksje der romte ta joech. Mei oare wurden: 
as it efterskyld of efterhou krekt sa by de sydskylden (sydhouwen) oansleat 
as by de skuorre en der dus in trijekantich „boerd" ûntstie. Hoe wie dat? 

Postma (De Vrije Fries dl 34, 1937) hawwe wy inkelde biskriuwingen fan 
âld-Fryske pleatsen oan to tankjen, frâl út Kollumerlân (dêr't de measte 
bysûnderheden opjown waerden). Hy neamt in hûs to Kollum „op torp", 
dat lang wie „van voor tot achteren met het binnenhuys een ende twintich 
facken met drie opgaende gevels" Postma ljochtet ta: „Deze drie opgaande 
gevels, voor-, midden- en achtergevel, welke in Kollumerland dikwijls ge
noemd worden, geven duidelijk het oud-friesche huistype aan" (s. 11). Hy 
herhellet efkes fierderop: „Zeer solide is de afscheiding der onderdeelen 
gewoonlijk in Kollumerland. Dikwijls vinden wij daar vermeld dat het huis 
drie steenen gevels heeft. De middengevel kan dan tusschen voorhuis en 
keuken of middelhuis zijn, maar ook tusschen keuken en achterhuis". It giet 
hjir dus om hûzen mei net allinne in topgevel oan it binhûs, mar ek ien 
oan it bûthús: in hiel oare konstruksje dus as by de lettere Fryske skuorre. 
Lykwols: „niet altijd zijn er drie opgaande gevels; ook nog al eens is er 
achter een gevel met „huive" of „cap" en een zeer enkele maal ook vóór 
(dus deels muur, deels dak). Ook zijn er wel eens vier opgaande gevels; dan 
zijn dus alle drie hoofdafdelingen door muren gescheiden" (s. 13). Yn it 
gefal fan in „huive" of „cap" kin der dus in sitewaesje west hawwe lykas 
by de skuorre, al wol dat net sizze, dat der in selde oansluting fan de skeane 
efterside by de sydhouwen wie. 

It is spitich dat wy sa'n bytsje foarbylden fan âld-Fryske hûzen út ús 
Fryslân hawwe. By dy't ik noch sjoen haw, hie it lytsbûthús by it fan 
Uilkema biskreaune spul yn it Hoflân tusken Wergea en Grou (ôfbarnd yn 
1934: it lytsbûthús bleau to'n earsten stean) gjin trijekantich boerd en koe 
der fan in wolfdak praet wurde. Ek de fan my ûntdutsen âld-Fryske spullen 
to Warten (doarp, noch bisteande) en Westhim (fordwoun) hiene gjin plak 
om in ûleboerd kwyt to wurden. Dat hie wol kind by it bûthúske fan it 
spultsje Klein Suffenstra ûnder Grou, lykas eltsenien dy't de rykswei del 
rydt, noch altiten sjen kin: dêr is in lyts trijekantich houten boerd. Mar: 
sûnder makelaer of swannen. As J. H. Halbertsma yn syn Lexicon Frisicum 
in sketske tekenet fan „de oude boutrant der boerenhuizen" (sjoch myn 
Boerenhuis, s. 14) sit der neat op 'e útein fan it bûthús. En ek de beide 
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moaije wetterfervetekeningen fan âld-Fryske pleatsen ûnder Grou dy't 
Hidde Halbertsma yn 1839 makke doe't er 19 jier âld wie (sjoch de repro-
duksjes by myn artikel „De Halbertsma's en het Friese boerenhuis", Leeu
warder Courant 12-8-1950) is der neat fan in ûleboerd to fornimmen, wylst 
oare details àl werjown binne. 

Spitich, dat wy sa'n bytsje âlde kaerten hawwe mei dúdlike ôfbyldingen 
fan boerepleatsen. Dat is yn Grinzerlân oars. Op de kaerten fan de stêds- en 
provinsjepleatsen, om 1730 hinne makke, steane âld-Fryske hûzen by de rùs. 
Ik haw der destiids gans fan oertekene (sjoch bygelyks myn artikel oer 
it Grinslânsk boerehûs yn it K. ter Laan-nûmer fan Neerlands Volksleven, 
july 1961). It opfallende is, dat dizze hûzen altiten of frijwol altiten by it 
bûthús in steile eingevel hawwe, sûnder ûleboerd. Ek de saneamde „Gro
ninger schuur", dy't los njonken bin- en bûthús stie, wurdt mei steile foar-
en eftergevel werjown. Yn de rin fan de 17de, mar binammen yn de 18de 
ieu moatte de „langhûzen" stadichwei plakromje foar gebouwen dy't ik 
yn de ynvintarissen sa biskreaun foun: binnenhuis met vriesche schuire, 
boereplaats met vriesche schuur. 

Yn Eastfryslân gyng it deselde kant út. Yn Reiderlân krigen tusken 1690 
en 1703 fiif pleatsen „ein Nije Vriesche schuir", lykas Kurt Junge (Das 
friesische Bauernhaus, 1936) meidielt. As dit type skuorre net by ús weikaem, 
hie it gjin doel en praet fan Fryske skuorre. Nammers, by it Vorwerk 
Upjever wurdt yn 1692 „die Hollandische Scheur" neamd (s. 66), hwerby 
Junge taljochtet, dat yn Jeverlân mei Hollânsk Nederlânsk miend wurdt. 
Ek de Eastfries Cadovius-Müller seit yn syn Memoriale linguae Frisiae, fan 
1691, dat men yn syn tiid yn Eastfryslân „die Heuser und Scheunen nach 
der holländischen Arth" bout. De beide printsjes (fan in „Abriszz von ein 
altes Oistfrisisches Bawrenhaus" en „ein new oistfrisisches Bawrenhaus") 
binne frijhwat stumperich, mar it nije spul hat it fetsoen fan in stjelp mei 
in great trijekantich boerd op 'e ein fan 'e nael en dêr boppeop in forsierde 
makelaer. De tekening is to amateuristysk om dêr hwat de details oangiet 
djipper op yn to gean. 

Op de kaerten fan de Grinslânske pleatsen komme ek frijhwat pleatsen 
mei in Fryske skuorre foar, mar al liket de dakkonstruksje tige op uzes, de 
printsjes binne to lyts om se to brûken. Lykwols, wy witte út in 19de ieuske 
boarne, dat de skuorren (fan it Frysk fetsoen dus) yn Grinzerlân àl swannen 
hawn hawwe. H. Dijkema skreau yn de Groninger Volksalmanak voor 1847 
yn in artikel oer „Het landleven in de provincie Groningen in de vorige 
eeuw" (dus de 18de): „Tusschen deze nederige woningen zag men hier en 
daar de groote Vriesche schuur met het deftige kimna (kimnoa: hoofdvertrek, 
waar gestookt kon worden) zich trotsch boven hare nederige buren ver
heffen. Deze schuren prijkten met de sierlijke zwanentempels... (s. 116). 
Dit is fan bilang, tinkt my. As wy witte, dat de skuorre yn Grinzerlân út ús 
Fryslàn wei om 1650 hinne oernommen wurden is en swannen hie op hwat 
Ter Laan (Nieuw Groninger Woordenboek) neamt it oelbred, oelbòrd of 
oelgevel — „het driehoekig voor- of achtergeveltje bij de vorst van 't dak 

90 



S. J. VAN DER MOLEN Timen oer it ûleboerd 

van een boerenschuur" — dan kin it net oars, of hja moatte mei dy skuorre 
ek de „zwanentempel" (tempel is makelaer) oernommen hawwe. En dat wol 
dus sizze, dat de Fryske skuorre al swannen op naelsein hie. Oars: op 
inkelde plakken (Zuidhorn, Adorp, Tolbert) haw ik noch pleatsen foun mei 
swannehalzen, lykwols njonken in net-forsierde „tempel" (sjoch myn artikel 
„Uileborden in Groningerland" yn ts. Groningen, juny 1948). 

Sa bisjoen kinne wy dus ús ûleboerd (der't sa't it liket by de pleats sûnder 
skuorre gjin plak foar wie) werombringe ta de 17de ieu 3. En dat moat ek 
hast wol, hwant om 1800 hinne, sa docht it bliken, komt it ûleboerd, lykas 
wy dat nou kenne, algemien foar. De pleatsen op de Warkumer gildebieren 
(min to datearjen, mar doch wol om 1800 hinne skildere) jowe tige klear 
allegearre folsleine ûleboerden oan (sjoch de ôfbyldingen yn Geschiedenis 
van de Friese landbouw, 1952, dl 1, s. 303); in tekening fan in ûleboerd op 
Orxma-state to Menaem (by forsin yn it earstoan op 1653 datearre, mar 
neffens Spahr van der Hoek yn de neamde skiednis op „even vóór 1800" 
set) is sa dúdlik as hwat; de print fan J. Bulthuis dy't in gesicht op Wommels 
oan de feart jowt (1786) hat ek in moai ûleboerd (to 'n earsten de âldste 
ôfbylding) en — hwat tige wichtich is — yn de samling tige krekte tekeningen 
fan boerepleatsen út Nederlânske kontreijen dy't Jan Kops as „Commissaris 
voor de zaken van den Landbouw" yn 1811 sammele, hat de tekening (mei 
wetterferve) fan in „Bouwboereplaats in de Kleistreken van Vriesland" in 
ûleboerd met swannen en in makelaer, dy't ûnderoan net útsnien is, mar ál 
bikroane fan in krúske of in klavertrije (sjoch: De Nederlandse boerderij in 
het begin der 19e eeuw, 1967, print nr 33). Neam ik út dyselde tiid ek noch in 
tegeltablo mei in pleats der op yn in pleats op Lòrburren by Balk, dan is 
der materiael genôch om oan to nimmen, dat om 1800 hinne it ûleboerd tige 
gewoan wie en yn Gasterlân likegoed foarkaem as by Warkum om, yn 
Hinnaerderadiel likegoed as yn de Bouhoeke. 

It leit yn 'e reden, dat it tiid nommen hat om ta sa'n forsprieding to kom
men, lykas ek de „Tradierung" (lykas de Dútskers it sa handich neame) 
net fan de iene dei op de oare syn bislach krije koe. En tiid hat ek frege 
it ûntstean fan uïeboeiåtipen, der't yn It Pleatseboek fan Ir G. J. A. Bouma 
seis fan ûnderskaet wurde. De skriuwer seit, dat it net mei wissichheit to 
sizzen is hoe't dy ûntstien binne, mar ornearret, „dat kundige timmerlju in 
moai model makken, dat der yn it iene of oare gea sa goed ynfoel, dat it 
algemien neifolge waerd" (s. 58). Dat is grif de spiker op 'e kop. As wy it 
ûleboerd biskôgje as in stikje folkskunst fan de doarpstimmerman; moatte 
wy útgean fan in yndividuele prestaesje, dy't neigeraden folksriem waerd 
(„Tradierung"). Oars, ek Bouma wol it net oan, dat makelaer en swannen 
tige âld binne (net foar it opkommen fan de skuorre) en him tinkt: „To'n 
earsten hat it ûleboerd nei alle gedachten mei in ienf âldige peal kroane west 
sûnder swannehalzen. It wol my wol oan, dat de forsieringen, sa't wy dy 
nou hawwe, ûntstien binne yn de 18de ieu." Foar in algemiene forsprieding 
en it ûntstean fan safolle streektypen liket my dat to let ta: ek de forsprieding 
fan ús skuorre nei Grinzerlân mei yn de 18de ieu, lykas wy sjoen hawwe, 
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algemien de swannetimpels, wiist earder op it ûntstean yn de 17de. Der 
bliuwe lykwols noch wol in mennich fragen oer: 

1. hwerom is de makelaer to uzes àl bisnien mei âlde motiven út de 
folkskunst (it hoege gjin „symboalen" west to hawwen) en yn Grinzer-
lân net? 

2. hwerom hat men krekt de knobbelswan útkeazen, bytiden ek mei in 
ring om 'e hals (oantsjutting — doch! — fan de swanneringen lykas it 
Fries Scheepvaartmuseum in pear út de Beemster hat?)? 

3. Hoe is men der ta kommen it trijekantich boerd op naelsein to for-
sieren? (Dat dit hwat de makelaer oangiet mei folkskunstmotiven 
barde, docht jin gjin nij: tink mar oan beddebankjes, stoven, mangel
planken ensaf., dy't ek soksoarte motiven sjenlitte. Ek yn húske-
doarren, by hinneljedderkes, yn blinen en op lânhikken koe de tim
merman — dy't by ûleboerden mei mallen arbeide en arbeidet — syn 
foarbylden fine.) 

It sil wol in toer wurde en los dizze problemen op. Ienfâldich om't der 
gjin genôch materiael is út de tiid der't it ûleboerd him yn ûntjown hawwe 
moat. Mar dat jildt foar in heap dingen en forskynsels op folkskundich en 
folkskunstich mêd en wy sille ús der wol by dellizze moatte. Ik hoopje 
lykwols àl in pear tinzen nei foaren brocht to hawwen dy't it „oertinzgjen" 
wurdich binne. Faeks komt dèr nochris in reaksje op. En, hwa wit, in nije 
fynst. 

Noalen 

1 Peters Ijochtet ta: ,,de zijschilden van het dak eindigen in een paar uileborden, zijnde opgeklampte 
planken, die in den vorm van een paar zwanen of iets dergelijks uitgezaagd zijn" (s. 20). 
2) Ik haw dêr nea hwat by Uilkema oer fine kind. 
3 Dat alteast yn de Walden de skuorren noch gjin ûleboerd hiene en alhiel gjin swannen, soene 
inkelde skilderijen út de 17de ieu biwize kinne. Op „Kalkoen, pauw en kippen" fan Margareta de 
Heer (om 1650 hinne) is in kop-romp-pleatske werjown mei reid op foarein en skuorre (Fries 
Museum). Gjin „boerd" en gjin forsiering! Ek de pleatsen by Mancadan út deselde tiid (Opsterlâns 
easthoeke?) hawwe itselde fetsoen. 
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HET H U W E L I J K V A N A D A M P I J N A C K E R 
EN E V A M A R I A DE GEEST 
A . W A S S E N B E R G H 

Zoals uit benedenstaande huwelijksakte uit het Rechterlijk Archief Dan-
tumadeel K4 blijkt, trouwde op 20 september 1658 voor het gerecht Adam 
Joseph Pijnacker van Schiedam met Eva Maria de Geest van Leeuwarden, 
de oudste dochter van de schilder Wijbrand de Geest. 

De portretten van dit echtpaar, die zich in het Fries Museum bevinden, 
werden door de vader van de bruid geschilderd; dat van Eva in 1652, waarbij 
op de achterzijde vermeld staat: „Eva de Geest, inter filias natu maxima à 
patre picta", terwijl de beeltenis van de man 1660 gedateerd is. 

Het is bekend dat W. de Geest de rooms-katholieke godsdienst beleed 1. 
Wij kunnen aannemen, dat ook de dochter, die wij op het portret getooid 
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zien met een fraai kruisje, rooms was. Vandaar dat het huwelijk voltrokken 
werd voor het gerecht, als zijnde van dissenters, roomsen en doopsgezinden. 
Waarom het in Dantumadeel plaats had, is niet helemaal duidelijk. Misschien 
wilde W. de Geest, die de schilder was van het protestantse Hof, het huwe
lijk buiten de Leeuwarder sfeer houden. 

Wij hebben gezien dat Eva de oudste dochter is van W. de Geest, maar 
wie is de echtgenoot Adam Joseph Pijnacker van Schiedam? Deze is niemand 
minder dan de vermaarde schilder van Italiaanse landschappen, die op 15 
februari 1622 te Pijnacker bij Delft werd geboren en drie jaren in Italië 
verbleef2. Curieus is, dat de schilder gedoopt werd als Adam Pijnacker. 
Eerst ter gelegenheid van zijn huwelijk met Eva Maria de Geest gaat hij 
zich Adam Joseph noemen. In de huwelijksakte kunnen we duidelijk zien 
hoe deze verbintenis tussen het Oude en Nieuwe Verbond werd uitgevoerd 
door het bijschrijven van de eerst niet opgenomen naam Joseph. In 1644 
was Pijnacker in Delft en in 1657 en '58 in Schiedam. Dit klopt volkomen 
met de Dantumadeelse huwelijksakte uit 1658. 
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In hoeverre de Italiaanse landschappen van Pijnacker van invloed zijn 
geweest op de Friese schilderkunst is nog niet te zeggen. Wel zien wij in 
de 18e eeuw landschappen in de Italiaanse trant; wij weten dat de Leeu
warder schilder Johannes Buma uit de eerste helft van de 18e eeuw, een 
leerling van R. Versijl, zich bezighield met het copiëren van schilderijen 
van Pijnacker. Het is een hoofdstuk op zichzelf dit alles kunsthistorisch na 
te gaan. Wij volstaan met de huwelijksakte. Adam Pijnacker en zijn gade, 
trokken naar Amsterdam, waar de schilder in 1673 overleed. 

Noten 

i A. Wassenbergh, Reisindrukken van de Fransche Gezantschapsecretaris Charles Ogier uit Friesland 
en Groningen in het jaar 1636, in: De Vrije Fries, nr. 37 (1943). 
2 In de binnenkort te verschijnen nieuwe catalogus van het Frans Hals Museum wordt vermeld, 
dat Pijnacker gehuwd was met een dochter van W. de Geest. 
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W O P K E W O P K E N S , 
M E N N I S T F O L K S R E P R E S E N T A N T 
J. J . K A L M A 

Ta de ynbring fan J. H. Halbertsma yn it Kabinet fan Aldheden, dêr't 
letter it Frysk Museum út groeid is, bihearre ek forskillende foarwerpen, 
dy't oan Willem van Haren (1710—'68) tabiheard hawwe. Dat Halbertsma 
him tige ynteressearre foar de Van Harens wie bikend. Hy is de skriuwer 
fan „Het geslacht der Van Haren's. Fragmenten" (Deventer, 1829). Under 
it great tal hânskriften, dy't op de Provinsiale Bibliotheek biwarre wurde, 
binne der hiel hwat, dy't de Van Harens oangeane en faek is de fraech 
dien: Hoe komt er der winliken oan? Halbertsma hat noch alris oer de 
Van Harens, sawol oer Willem as oer Onno Zwier op de tekst west. Dat by 
de stikken, dy't út it famyljebisit fan de Van Harens by him kommen binne, 
ek ûnderskate binne, dy't it oan to sjen is, dat se út it grytmanshûs fan 
St. Anne komme, dat yn desimber 1732 opbarnd is, wiist ek op in bisûnder 
kontakt krekt mei Willem van Haren, de grytman fan It Bildt. 

Men soe fansels tinke kinne oan de freonskip, dy't der bistien hat tusken 
Willem Anne van Haren (1749—1835) en Halbertsma. Wy witte, dat Joast 
Hiddes forskillende kearen, ek mei syn âldste soan Petrus, op Fogelsangh-
state under Feankleaster west hat. Willem Anne, dy't Halbertsma sa foreare, 
dat er syn jongste soan Binnert, de lettere séofsier (1833—'61), nei him neamd 
hat, wie lykwols in soan fan Onno. Hy hie yn de Frânske tiid yn it bûtenlân 
sitten en der is net oan to nimmen, dat hy yn it bisit west hat fan alderlei 
curiosa 1. 

De oplossing fan it riedsel moat yn in oare rjochting socht wurde. De 
man, hwaens namme boppe dit opstel stiet, hat de tuskenpersoan west, dêr't 
Museum en Provinsiale Bibliotheek yndirekt dus it ien en oar oan to 
tankjen hawwe. Om't er ek yn oar opsicht in opmerklik man west hat út 
in tiid fan oergong diele wy hjir inkelde bisûnderheden oer him mei. 

Wopke Wopkens (ca. 1741—1807) wie de soan fan Claas Wopkes, in 
Mennist lekkenkeaper op de Greftswâl to Ljouwert en fan Sjoerdje Beets, 
dy't 6 desimber 1722 yn de Westertsjerke to Ljouwert troud wienen. In omke 
fan him wie de Menniste foargonger Thomas Wopkens (?—ca. 1760), dy't to 
Harns stien hat en ek as classicus namme hie. Sels troude Wopkens 20 
desimber 1767 to Goutum mei Catharina Accama, in dochter fan de kunst-
skilder Matthijs accama (1702—'83). Ut dit houlik binne gjin bern berne2 

Wopkens waerd kaptein fan de recherche, in soarte fan opspoaringsamt-
ner en hat, alhoewol't er Mennist wie, ek yn provinsjetsjinst stien. Neidat 
de bankerotte Willem van Haren him 4 juny 1768 to St. Oedenrode sels 
tokoart dien hie waerd Wopkens oanwiisd as „curator bonorum" fan de „ge
abandonneerde" ynboedel fan de ealman. Hy die as âld-kaptein fan de 
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recherche 25 septimber 1771 rekken en forantwurding foar de provinsje. Om 
de saek op to nimmen hienen de Fryske Steaten him nei Brussel tastjûrd, 
dêr't Willem van Haren gesant west hie. Sa kamen der net allinne hiel hwat 
hânskriften en curiosa ûnder syn eagen, mar hy naem se ek mei nei Ljouwert 
ta en — hwat foar dy tiid net sa frjemd is — hy hâldde se ûnder him. Nei't 
it liket hat der net folie neifraech nei west en sa koe it barre, dat doe't 
Wopkens sùnder bern nei to litten yn 1807 forstoar, de Hareniana noch 
altiten by him wienen. 

Foar syn dea hat de man, dy't wy ek as praktisyn tsjinkomme, bioardere, 
dat dizze Van Haren-oantinkens by syn neef en erfgenamt, de Ljouwerter 
Menniste preker Jan Brouwer (1760—1838) to lânne kamen. Nei de dea fan 
Brouwer hat dy syn soan, professor Seerp Brouwer (1793—1856), de man fan 
de „Bibliotheca Brouweriana" op de Provinsiale Bibliotheek de saek fordield 
lusken twa fan syn freonen, t.w. Jacob van Leeuwen (1787—1857) en Joast 
Hiddes Halbertsma (1789—1869). Sa komt it, dat sawol de earste as de leste 
ûnder har hânskriftlik en oar bisit hiel hwat Hareniana hawwe. 

Wopke Klazes Wopkens, dy't dus yndirekt soarge hat, dat sommige papie
ren en curiosa fan Willem van Haren net forlern gien binne 3, hat in man 
west, dy't foar 1800 noch al hwat in rol to Ljouwert spile hat. As Mennist 
wie hy — men soe hast sizze fansels — patriot en waerd sa lid fan de 
Ljouwerter Fraterniteit en ek fan it Frijkorps. Hy wie lykwols gjin skerp-
sliper en sa hoecht it ús gjin nij to dwaen, dat sawol de forneamde Petrus 
Wierdsma (1729—1811), „de Fryske Salomo" as Valentinus Slothouwer 
(1738—1822), de rector fan de Ljouwerter latynske skoalle, twa orangisten, 
ta syn freonen bihearden. Hy hie mei har drokke omgong. Ut de oanteke-
ningen fan Halbertsma witte wy b.g., dat Slothouwer by Wopkens oan hûs 
in lyts sjongkoar hie. 

Wopkens hat yn syn jonge jierren radikaler west as letter. Wy fine dizze 
sakeman en bistjûrder fan de hannelssoasiteit „Door vrijheid en ijver" 4 

letter (1795) net ûnder de leden fan de fûle Ljouwerter Folkssoasiteit. Wol 
komt syn namme foar ûnder de earste keazen Folksrepresentanten, dy't fan 
23 juny 1795 oan de Jacobynske steatsgreep fan 22 febrewaris 1796 ta it 
biwâld hienen. Under de federalistysk fielende, „moderate" representanten 
stie er mei foaroan. Hy hie vice-president wurde kinnen, mar hie him 
„wegens zwakte" forûntskuldige. Wy hearre net, dat er sa hate waerd as 
b.g. Ds. Thomas Joha, mar ek hy bihearde ta de 27 representanten, dy't 
febrewaris 1796 nei Grins ta útwike moasten. Hy hie doe al efkes op it Blok-
hús fêstsitten. De radikalen hawwe him net as in to forwaerloazgjen 
tsjinstanner sjoen, hwant 23 juny 1796 fait er net ûnder de amnesty. Wy kinne 
neigean, dat er ein 1797 noch altiten buten Fryslân siet. 

Der binne gjin redefieringen fan de ôffurdige Wopkens bikend, mar hy 
moat in kopstik west hawwe. Halbertsma, dy't him in neef fan syn beppe 
neamt en noch al kontakt mei him hawn hat, doe't er to Ljouwert op de 
latynske skoalle gie, fortelt, dat syn âldere freon letter tankber wie, dat er 
sitten hie, hwant sa hied er de wearde fan in suver gewisse kennen leard. 
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Wopkens hie ek oan Halbersma sein, dat de finzenen meiinoar de 25ste 
psalm fan D. R. Camphuyzen yn it Blokhús ophelle hienen, in biwiis, dat 
der noch al hwat Mennisten ûnder har wienen, 

Bihalven efkes as moderaet folksrepresentant komt Wopkens foaral nei 
foaren as stipe fan de Ljouwerter en oare Mennisten. Yn syn hûs skean 
foar it Blokhús oer op de Greftswâl (G 727), dêr t in poartsje wie mei de 
wurden „Viget, vigebit, victa vincit veritas" dêrop, hat er hiel hwat lju 
to wurd stien. It hûs „'t Poortie" hie de âlde Claas Wopkes yn 1737 kocht en 
Wopke sels hat it, krekt troud, yn 1772 noch útwreide. Fan hwa't it opskrift — 
„De wierheit is en bliuwt fan krêft; ek as er oerwoun wurdt oerwint er dochs 
wer" — is witte wy net, mar safolle is wol fan ús Wopkens bikend, dat wy 
sizze meije, dat de namme fan syn hûs ek hwat seit fan de eigen oertsjûging. 

Ut de Halbertsma-papieren kinne wy opmeitsje, dat er ek de Grouster 
freonen ta in stipe west hat. Doe't de jonge Joast op Ljouwert op skoalle 
wie seach Wopkens hwat op him ta. Hy soarge, dat de bakkerssoan dounsles 
krige en ek — de Mennisten wienen alear yn de wrâld, mar nou komt de 
wrâld aloan mear yn har! — yn de manege op in hynder riden learde. 
Wopkens dy't Halbertsma syn Maecenas neamt, treau him ek fan en ta in 
dofke ta. Doe't Joast Hiddes nei Amsterdam ta soe en syn mem eigentlik 
woe, dat er him allinne mar yn Mennist formidden biweegde, skreau Wop
kens 15 april 1807 oan Ruerdtsje Tsjallings en rette har oan, om har soan 
net allinne nei de Menniste kweekskoalle, mar ek nei it Amsterdammer 
athenaeum gean to litten. It is wier, dêr wienen ek Grifformearden, mar 
Wopkens, dy't de jonge Joast ken en wol sjoen hat, dat er net mei alle wyn 
fan lear meigean sil, seit, dat der hwat foar is in breed opsette oplieding to 
folgjen. Ut de brieven, dy't yn it Halbertsma-archyf (nr. 3 A) biwarre wurde 
en dêr't ek in pear fan Wopkens by binne, hearre wy ek, dat er Hidde en 
Ruerdtsje oanret hat gjin proses to bigjinnen tsjin Epke de Roos, dy't de 
studint Joast earst in jierjild fan 250 goune tasein hie en dêr letter om 
ûnbikende redenen mei ophâlde woe. 

It oantinken oan Wopkens is Halbertsma nea wer kwyt rekke. Yn de 
„Rimen en Teltsjes" (7de printinge, 1952, p. 431/2) stuitsje wy ynienen op 
dizze sin: „In âlde nift fan de Greftwâl, juffrou Wopkens, forhelle my wol 
ris, dat der, doe hja in jongfaem wie, fjouwer hearen fan de kunde fan har 
heit wiene, dy't jouns by it kaertspyljen elts in kwartke wyn efter har stean 
hiene, en as hja opstiene, hie elts syn alve flessen himmele. Dêr kuijeren dy 
hearen hiel dimmen mei nei hûs, of hja in kopke thé brûkt hienen." Hal
bertsma fortelt dit ek, om oan to jaen, hoe't de seden foroaren. De jenever 
hie de wyn forfongen en it geslacht fan syn eigen dagen kin hast neat mear 
forneare. Hwat er seit soe tagelyk ek in biwiis wêze kinne fan de foroaring, 
dy't der yn de Menniste wrâld to sjen foei en dy't Halbertsma min nei it sin 
wie. 

Dat net allinne de famylje Halbertsma him oan Wopke Wopkens, dy't ek 
wol, mar net torjochte, mei de titel „mr" foarkomt en nei Petrus Wierdsma 
de twadde praktisyn yn Fryslân hiet, forplichte fielde, komt yn in pear lyk-
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dichten út, dy't by syn forstjerren printe waerden. Ds. Jan Brouwer joech 
in „Lijk-dicht by het afsterven van mijnen vaderlijken vriend en newe, den 
Heere Wopke Wopkens overleeden tot Leeuwarden den 6 Sept. 1807, oud 
bijkans 77 jaren" (oanwêzich P.B.), wylst in oar foaroansteand Ljouwerter 
Mennist Klaas Tigler út de hoeke kaem mei „Aan ons vrienden-gezelschap 
ter gelegenheid van het afsterven van den Heere Wopke Wopkens . . . 
(oanwêzich U.B. A'dam). 

Noaten 

1 Sj. L. E., Een vergeten proces (1929). 
- Tank oan de hear W. Dolk foar de ynformatys, dy't dit artikel hwat festichheit joegen. 
3 Ek Van Leeuwen syn papieren binne op it Frysk Genoatskip kommen en dêrwei nou op de P.B. 
4 Hwa wit hjir mear fan? 
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IN R E G L E M I N T U T 1 7 5 2 F O A R IT P L A K F O R H 1 E R E N 
Y N DE T S J E R K E F A N W A L D S E I N 
R. S T E E N S M A 

Yn elke seal sit it iene plak moaijer as it oare. Dat is sa yn in bioskoop, 
mar ek yn in tsjerke. Yn it earste gefal wurde kaertsjes yn ûnderskate prizen 
forkocht, yn it twade gefal hat men al sûnt ieuwen de oplossing socht yn 
it jierliks forhieren fan de plakken. Dit forhieren barde yn forskate gemeen
ten op nijiersdei of himelfeartsdei nei ôfrin fan de preek, itsij by opbod, itsij 
mei fêste bidragen. Beide systemen wiene net idéael, hwant yn it earste 
gefal krige dijinge dy't it measte jild hie ek it moaiste plak, wylst yn it twade 
gefal de tsjerkfâden it plak tawize moasten as mear as ien der gading oan 
makke. 

By it forhieren by opbod waerden somtiden de prizen heech opjage as 
mear as ien syn sin op itselde plak set hie: om't heit of pake krekt dèr 
altiten sitten hie, om't it in moai plak wie, mar ek wol om op dizze wize 
in oar to narjen. Ien en oar hat yn forskate gemeenten ta folie strideraesje 
oanlieding jown en der binne tal fan gefallen bikend dat minsken, dy't 
mienden by it plakforhieren oan 'e krapperein kommen to wezen of har sin 
net krige hiene, tiden lang net yn tsjerke kamen. It foargeande is yn de 
doetiid skreaun om 't dit plakforhieren foar in great part ta it forline heart, 
lykwols noch net oeral. Yn party plakken bart it hjoed de dei noch. 

Yn 1752 hie de grytman fan Wymbritseradiel syn nocht fan de tsjierderij 
op dit stik fan saken yn Wâldsein en hy liet in reglemint1 meitsje, om voor 
te komen de menigvuldige disputen, die er dagelijks sijn. De stuollen wurde 
nùmere fan 1 oant 83 en alle plakken krije in fêste priis. De djûrste plakken 
binne dy yn it midden fan de tsjerke om hek en preekstoel hinne, de goed-
keapsten dy efteryn, dêr't men tichteby de doar siet en it faeks hwat siichde, 
wylst dûmny dêr mooglik ek hwat minder goed to forstean wie. De stuollen 
wurde fordield yn acht soarten of „rangen" sûnder oantsjutting fan de reden 
hwerom't hja by in biskate rang hearre. Oer de mannebanken wurdt net 
praet, mar it is dochs wol wierskynlik dat ek dy forhierd waerden, lykas yn 
de 19de ieu it gefal wie, nei't út lettere stikken bliken docht. It soe oars ek 
hwat frjemd wêze dat de pastorijebank en dy fan de ûntfanger wol hier 
bitelje moatte, elk twa goune. De wichtichste oanlieding ta it opmeitsjen fan 
dit reglemint wie mooglik de omstannichheit dat foar de stuollen gjin fèste 
regels bistiene. 

Ien fan de wichtichste gegevens yn dit stik is de plattegroun fan de tsjerke 
mei it bankeplan. Dizze tsjerke waerd boud yn 1660 en ôfbrutsen yn 1837, 
yn hokker jier de hjoeddeiske tsjerke mei syn klassisistyske foargevel en 
T-foarmichgrounplanboudwaerd-. Stellingwerf hat fan de tsjerke fan 1660 
yn 1722 de noard- en eastkant tekene. Syn tekening jowt de yndruk dat it 
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1:doop hek. 
2:mansbanken. 
3: rekenmeesters bank. 

6: ontvangers- en burgermeester bank . 
5: portaal van de kerkedeur. 

Ofb. 1. 
Sketsplattegroun fan it bankeplan mei de stuollen yn de tsjerke fan Wâldsein, as taljochting 

by it reglemint oer it plakforhieren út 1752. 

Ofb. 2. 
Rekonstruksje fan it bankeplan mei de stuollen yn de eardere tsjerke to Wâldsein (1660— 
1837).^ Dizze rekonstruksje is makke nei de skets op ôfb. nr. 1. Giet men allinne op de 
skets ôf, dan soe it ynterieur fol stuollen komme to stean. Dêrom is ek mei it folgjende 
rekkening halden: it plak fan in stoel is troehstrings 50 cm. breed en 75 cm. lang; foar in 
paed mei de breedte fan 150 cm. oanhàlden wurde; de banken fergje mear romtc as op 

de skets oanjown wurdt (it gong derby nammers allinne om de stuollen). 
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gebou in trijekantige sluting hie, mar út de plattegroun docht bliken dat it 
in rjochthoekige sealtsjerke wie. Wol hat men noch fêsthâlden oan de 
âlde yndieling mei de preekstoel oan de súdkant en banken yn't lang by de 
noardmuorre lans. Ek steane sokke banken lans de eastmuorre en it eastlik 
part fan de súdmuorre. It docht hwat frjemd oan dat it doophek oan de 
westkant fan de preekstoel twa banken bifettet; mooglik is it tofier troch-
tekene. De manlju sitte foar in great part yn de banken om de froulju hinne, 
itjinge hwat tinken docht oan de âlde yndieling fan de formanjes. 

Wy fine yn dit stik noch in dúdlike illustraesje fan de nauwe bân tusken 
de (staets)tsjerke en de wrâldske oerheit: de grytman skriuwt it reglemint 
foar, de twa âldste boargemasters sille de frijkommen plakken tawize en de 
doarpsûntfanger moat de sinten barre. 

REGLEMINT UT 1752 

De Hoogwelgeboren Heer Jr. S. G. J. van Burmania Rengers, grietman over Wym-
britseradeel, heer van Oosterbroek en Camingaburgh, gedeputeerde ter vergaderinge van 
haer hoog moggende etc. etc. doet te weeten, om voor te komen, de menigvuldige dispu
ten, die er dagelijks sijn, in de dorpe Woudsendt over de sit-plaetsen in de kerke, het 
naevolgende reglement omtrent de plaetsen in de gemelde kerke te statueren. 

Art. 1 
Dat de standplaetsen der stoelen sullen blijven, so als deselve thans in den jare 1752 

sijn, met sodanige nommers gemerkt werden, als deselve in afbeeldinge hier anex getekent 
staen. 

Art. 2 
Dat bij versterven of vertrekken van eenig stoel besitter, de plaets open sal sijn, sonder 

dat de erfgenamen of vrienden van deselve of jemant anders eenig regt aen deselve 
sullen hebben. 

Art. 3 
Dat de open gevallene plaetsen, begeven sullen werden, door beide de oudste burge

meesters in der tijt, die hier over vryelijk na haer welgevallen sullen kunnen disponeren, 
mits altijt een ledemaet, en getrouwde vrouw boven andere begunstigende. 

Art. 4 
Die eenige open gevallene plaets begeerdt, sal binnen de tweemael vier en twintig 

uuren, aen voorschreven begevers daer van kennisse moeten geven, dewelke verpligt 
sullen sijn, om daer van te disponeeren binnen de vier mael vier en twintig (uur) nae de 
plaets vacant sal sijn geworden. 

Art. 5 
Elk sal jaerlijks verpligt sijn van sijne stoel, of sit plaets te betalen sodanigen stuyver 

geld, als deselve op aen geslagen staet in het register hier achter volgende. 

Art. 6 

Het stoel geld sal in gaen met den eersten Januarius 1753. 

Art. 7 
Het stoelgeld sal betaelt worden in twee terminnen te weeten, de eene helite voor 

den 12e May en de ander helfte voor den 12e November, in handen van de dorps ont
vanger, bij peena van parate executie. 
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Register der stoelen, wat sij sullen moeten betalen en wat het in t geheel 
aan rughgeld, in het jaer sal komen op te brengen. 

Nommers der stoelen maken een yder stoel beloopt 
getal van geeft tesamen 

No. 1, 2, 5, 6, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 
29, 33, 36, 39, 42, 45, 47̂  49, 50, 52, 
55,57,58. 23 20 st. 2 3 - : 
No. 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 
35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 51, 
53, 54, 56, 59. 34 
No. 9, 10, 61, 60, 62, 64. 6 
No. 63, 65, 66, 68. 4 
No. 67, 69, 71, 73. 4 
No. 70, 72, 74,76. 4 
No. 75, 77, 81, 82, 79. 5 
No. 78, 80, 83. 3 

Stoelen 83 
De pastorije bank 
De bank van de ontfanger 2 

— 7 5 - 1 

Ter ordonnantie van sijn Hwgb. Dit reglement, moet des sondaegs voor 
nieuwe-jaer, door de dorp-regter worden afgeleesen. 

Noaten 
1 Gem. Archyf Wymbritseradiel, òfd. XIII, Kerkelijke zaken, nr. 251. 
- A. Algra, De historie gaat door het eigen dorp, III, Leeuwarden z.j-, side 288. Sjoch ek: C. 
Boschma, Thomas Romein, een classicistisch bouwmeester in het Friesland van de 19e eeuw, Opus 
Musivum, Assen 1964, p. 450. 

18 st. 
17 st. 
15 st. 
14 st. 
12 st. 
9st. 
6st. 

fanger 
2 
2 

3 1 - 1 2 
5 - 2 
3 - : 
2 - 1 6 
2 - 8 
2 - 5 
: - 1 8 

7 1 - 1 
2 - : 
2 - : 
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VOORLOPIGE LIJST V A N BRIEVEN 
V A N OF A A N J O O S T H. H A L B E R T S M A 
S. S Y B R A N D Y 

In het kader van de Halbertsma-stndiën, gepubliceerd in de bundel „Joast 
Hiddes Halbertsma, 1789—1869, brekker en bouwer", Drachten 1969, is heel 
wat overhoop gehaald. Daarbij kwamen ook vele brieven aan het licht van 
de hand van Halbertsma of aan hem gericht. Verscheidene daarvan zijn ook 
in de genoemde bundel gebruikt, maar er is nog geen overzicht gegeven van 
wat er op dit moment aan materiaal beschikbaar is. In de volgende lijsten 
worden eerst de brieven van ƒ. H. Halbertsma opgesomd (A), die zich uiter
aard in verschillende bibliotheken, verspreid over het land, bevinden. Hoe
wel niet iedere correspondent zijn brieven even zorgvuldig bewaarde als 
Halbertsma zelf, moeten er toch wel meer bewaard zijn dan nu bekend is. 
Aan het onderzoek naar in het buitenland voorhanden brieven is nog erg 
weinig gedaan. 

Omdat, zoals gezegd, Halbertsma de brieven die hij ontving, zorgvuldig 
bewaarde — hij ordende ze zelf en gaf vaak een karakteristiek van de 
auteur — en omdat bovendien zijn nalatenschap vrij goed bijeen gebleven 
is en nu in hoofdzaak verdeeld over de Provinciale Bibliotheek te Leeuwar
den en de Halbertsma-stichting, zijn de lijsten van brieven aan Halbertsma 
veel omvangrijker (B). Deze afdeling vermeldt eerst de brieven in de col
lectie die door Halbertsma zelf werd aangelegd (Prov. Bibl., Hs. 6158, 3 
portf.), en vervolgens allerlei brieven die in boeken uit Halbertsma's biblio
theek zijn ingeplakt of in andere handschriften zijn bijeengebracht tot een 
samenhangend geheel over één onderwerp. Hierbij is het betreffende boek 
c.q. handschrift in „Kurzfassung" aangeduid. Niet in deze lijsten vermeld 
zijn de brieven in het archief van de Halbertsma-stichting (vnl. familie-
brieven) en evenmin de in druk verschenen werken van Halbertsma in 
briefvorm of brieven aan Halbertsma, die alleen in gedrukte vorm bekend 
zijn. De werken van Halbertsma zijn wel te vinden in de bibliografie in de 
aan het begin genoemde bundel, de overige werken in J. J. Kalma, Hal-
bertsma-bibliografie, Ljouwert 1968, die ook in de noten steeds geciteerd is. 
Alleen literatuur die het lezen van de brieven min of meer kan vervangen, is 
vermeld; dus niet bloemlezingen van aforismen o.i.d., zoals die in populaire 
tijdschriften wel verschenen zijn. 

De afkorting P.B. staat voor Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden, U.B. 
voor universiteitsbibliotheek. 
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S. SYBRANDY Brieven van of aan J. H. Halbertsma 

BRIEVEN VAN JOOST H. HALBERTSMA 

(alfabetisch volgens geadresseerde) 

geadresseerde 

Alberdingh Thijm, J. A. 
Amorie van der Hoeven, A. des 
Anoniem 
Bergh, L. Ph. C. van den 
Beijerman Sr., H. 
Bilderdijk, L. W. 
Bilderdijk, W, 

idem 
Boneval Faure, R. van 
Bosworth, Jos. 

idem 
Clerq, W. de 
Dijkstra, T. R. 
Eekhoff, W. 
Eysinga-Heemstra, jvr. J. F. van 
Firmenich, J. Fr. 
Halbertsma, E. H. (broer) 4-

echtgen. 
Halbertsma, Hidde E. (neef) 
Halbertsma, Hidde J. (zoon) 
Halbertsma, Tsj. H. (broer) 
Jager, A. de 
Kramm, C. 
Loon Jzn., J. van 
Luzac, L. C. 
Mij. der Ned. Letterkunde 
Prov. Staten van Friesland 
Rector en Senaat Univ. Leiden 
Rogge, H. C. 
Tydeman, H. W. 

idem 
Voogden St. Anthony Gasthuis 
Vries, A. de 
Vries, Jer. de 
Vries Jr., Jer. de 
Wassenbergh, Ev. 

aantal en periode 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 

53 
1 
1 
2 

6 
1 
7 

15 
1 
1 
6 
1 

1 
1 
2 
1 

3 
11 

1 
2 

(1847-1858) 
(1842) 
(ca. 1836) 
(1837) 
(1832) 
(1832) 
(1825) (afschrift) 
(1829-1830) 
(1866) 
(1836) 
(1854) 
(1842) 
(1859-1861 
(1832-1887) 
(1858) 
(1845) 
(ca. 1825) 

(1848-1867) 
(1846) 
(1851-1852) 
(1835-1853) 
(1862) 
(1865) 
(1843-1847) 
(1843) 
ca. 1853-1866 
(1837) 
(1866) 
(ca. 1835) 
(1847) 
ca. 1824 
(1836-1837) 
(1830-1844) 
(1862) 
(1819-1825) 

bibliotheek 

U.B. Nijmegen 
U.B. Leiden (sign. BPL 2670) 1 

P.B. (in Hs 178 B) 2 

U.B. Leiden (Ltk 1095) * 
Kon. Bibl. (76 B 19) 
Bilderdijkmuseum (D 87) 
Halbertsma-stichting l 

P.B. (Hs 6158, no. 10) 
U.B. Leiden (BPL 885) 1 

P.B. (in Hs 178 B) 2 

P.B. (in Hs 117) 
Reveilarchief 
P.B. (Hs 13) 
Kon. Bibl. (78 C 81) 1 

Sted. Bibl. Deventer 3 

P.B. (Hs 176) * 
P.B. (Hs 1169) 

P.B. (Hs 1170) 
Ned. Letterk. Museum n 

Sted. Bibl. Deventer 3 

P.B. (Hs 746) 
Kon. Bibl. (67 D) 2 

P.B. (hs. 13) 
U.B. Leiden (BPL 1561) *• 3 

U.B. Leiden (Ltk 586) l 

Prov. Griffie (B 07 351) G 

U.B. Leiden (ms. A.S.F. 319) 
U.B. Leiden (Ltk 1646) 
Sted. Bibl. Deventer 3 

P.B. (Hs 746) 
Archief Gasthuis, Bolsward 7 

U.B. Leiden (Ltk 1868) 1 

Kon. Bibl. (121 B 5) * 
Bilderdijkmuseum (H 188") 
P.B. (Hs 1326) 

BRIEVEN AAN JOOST H. HALBERTSMA 

(alfabetisch volgens auteur) 

I IN HS 6185 (PROV. BIBL. LEEUW.) 

auteur 
1 Aa, C. P. E. R. van der 
2 Aa, Ch. M. A. S. van der 
3 Aebinga van Huir.alda, I. 

Alberdingk Thijm, J. A., z;„\-
Amorie van der Hoeven, Abr. .'. 

4 Arend, J. 
5 Baerdt van Sminia, H. 

Beeck Vollenhoven, J. van, zie: 

plaats 

Sint Anna (bij Nijmegen) 
Leeuwarden 
Leeuwarden 

jaar 

1837-1838 
1844 
1821-1824 

Thijm, J. A. Alberdingk 
zie: Hoeven, Abr. des Amorie van der 
Medemblik 
Bergum 
Vollenhoven, J. van Beeck 

1837-1845 
1836-1855 

aantal 

2 
1 
2 

3 
4 
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auteur 

5a 
6 
7 
8 

9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

Beets, Nic. 
Behrns, J. H. 
Bergh, L. Ph. C. van den 
Beucker Andreae, D. H. 

Beucker Andreace, J. H. 
Bilderdijk, W. 

( + L. W. Bilderdijk) 
Binkes, H. 
Biondelli, B. 
Birnbaum, J. M. F. 
Blaupot ten Cate, S. 
Blommaert, Ph. 
Boas, E. 
Bodel Nijenhuis, J. T. 
Bormans, J. H. 
Bosworth, Jos. 
Bowring, J. 

Brants, ? 
Brouwer, J. 
Brouwer, J. W. 
Brouwer, S. 
Brugmans, P. A. 
Budding, D. 
Buma, L. A. 
Burmania Rengers, ? van 
Camper, P. 
Castiglioni, C. O. 
Chapïn, A. B. 
Chijs, O. van der 
Clarisse, ] . 
Clereq, W. de 
Cnoop Koopmans, W. 
Collot d'Escury v. Heinenoord, H. 
Crane, J. W. de 
Dedel, S. 
Delecourt, W. 
Delprat, G. H. M. 
Doorninck, I. van 
Doorninck, M. van 
Duyse P. van 
Dijkstra, T. R. 
Eekhoff, W. 
Ehrentraut, H. G. 8 

Epkema, E. 
Ewijck, D. J. van 
Eysinga, I. F. van 
Fagel, Rob. 
Flowers, (O. N.?) 
Fontein, F . D. 
Gagern, F. B. von 

plaats 

Utrecht 
Franeker 
Utrecht 
Leeuwarden 

Leeuwarden 
Leiden/Haarlem 

Haarlem/Groningen 
Sneek 
Milan/Valence 
Utrecht 
Akkrum/Zaandam 
Gent 
Lansberg (Pruis) 
Leiden 
Luik 
meestal Rotterdam 

Gorsel (Gld.) 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Groningen/Leeuwarden 
Amsterdam 
's-Gravenhage 
Makkum 
Leeuwarden 
Zutphen 
Milaan 
New Haven (Connecticut) 
Leiden 
Rheden 
Amsterdam 
Amsterdam 
Leiden/Den Haag 
Franeker 
Londen 
Brussel 
Rotterdam 
Zwolle 
Deventer 
Gent 
Leeuwarden 
Leeuwarden 
Oldenburg 
Middelburg 
Haarlem 
Wommels 
Parijs 
Rotterdam 
Harlingen 
Haarlem, enz. 

jaar 

1854-1856 
1837-1839 
1837 
1826-1828 

( + 
1837-1855 
1825-1831 

( + 
1832 
1830 
1839-1840 
1837-1838 
1837-1843 
1845-1855 
1844 
1828-1840 
1853 
1831-1840 
1821-1836 

aantal 

3 
2 
1 
4 

2 varia) 
5 

24 
verzen) 

2 
1 
6 
2 
5 
7 
1 
6 
1 

33 
7 

( + 1 aant.) 
1849 
1819 
1838 
1813-1843 
1838-1839 
1841-1844 
1820-1839 
1848 
1835-1836 
1834-1838 
1842 
1854 
1843 
1841-1843 
1835 
1830-1843 
1822-1841 
1842 
1845-1853 
1830-1850 
1839 
z.j. 
1845 
1850-1852 
1831-1854 
1847-1848 
1827-1831 
1848 
1836 
z.j. 
1834 
1835-1842 
1842-1847 

1 
1 
1 

1.5 
2 
2 

1 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
3 

13 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

39 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
4 

11 
(+ 2 varia) 
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auteur 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
61 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

90 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 

Geel, Jacob 
Genois, J. de Saint 
Grimm, Jac. 9 

Guillon, Ch. 
Hagen, F. H. von der 
Hall, F. A. van 
Hall, M. C. van 
Halmael, A. van 
Hamaker, H. A. 
Haren-van Heemstra, C. J. van 
Haren, W. A. van 
Haarebomée, P. J. 
Hartsen, C. 
Hecker, A. 
Heemstra, B. F. van 
Heim, J. A. van der 
Heringa, Eliza'szn, Jod. 
Hesselink, G. 
Hettema, Montanus de Haan 
Heusde, Ph. W. van 
Hoeufft, J. H. 
Hoeven, Abr. des Amorie van der 
( + Hoeven, J. van der) 
Hofman Peerlkamp, P. 
Hogendorp, G. K. van 
Hohenlohe, W. C. H. van 
Jager, A. de 
Janssen, L. I. F. 
Jonckbloet, W. J. A. 
Juynboll, T. W. J. 
Kampen, N. G. van 
Kiehl, E. J. 
Koenen, H. J. 
Kuhn, A. 
Langerhuizen, P. 
Leemans, C. 
Leeuwen, J. van 

Lennep, D. J. van 
( + J. van Lennep) 

Lesturgeon, A. L. 
Lulofs, B. H. 
Luzac, L. C. 5 

Maanen, C. F. van 
Majo, Angelo 
Mazel, J. Z. 
Messchert, W. 
Moll, G. 
Muller, F. 
Nahuijs, J. J. (?) 
Nepveu, L. J. D. 
Nijhoff, M. 

plaats 

Leiden 
Gent 
Göttingen 
Roermond 
Berlijn 
's-Gravenhage 
Amsterdam 
Leeuwarden 
Leiden 
Veenklooster 
Veenklooster 
Gorinchem 
Amsterdam 
Meerenberg 
Kollum 
's-Gravenhage 
Utrecht 
Overveen 
Leeuwarden 
Utrecht 
Breda 
Amsterdam 
Leiden 
Leiden 
's-Gravenhagc 
's-Gravenhage 
Rotterdam 
Leiden 
Leiden 
Groningen 
Amsterdam 
Leiden 
Amsterdam 
Berlin 
Amsterdam 
Leiden 
Leeuwarden 

Amsterdam 
Amsterdam 

Oosterhesselen 
Groningen 
Leiden 
's-Gravenhage 
Rome 
's-Gravenhage 
Amsterdam 
Utrecht 
Amsterdam 
Utrecht 
Utrecht 
's-Gravenhage 

jaar 

1840-1848 
1845-1852 
1830-1856 
1844 
1837-1842 
1842-1855 
1829-1855 
1836 
1829-1834 
1832-1836 
1827-1829 
1852-1853 
1846-1855 
1851 
1828 
1847 
1811-1828 
1810 
1832-1844 
z.j. 
1837 
1831-1846 
1844-1846 
1837-1842 
1833 
1833-1837 
1835-1854 
1840-1853 
1840-1846 
1845 
1831 
1854 
1848 
1854 
1846 
1839 
1812-1855 

( + l £ 
1841 
1836-1845 

aantal 

3 
4 

12 
1 
2 

10 
6 
1 
2 

11 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
5 
1 

19 
1 
2 

19 
2 
2 
1 
3 

11 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

28 
fschrift) 

2 
6 

( + 1 stuk A'dams 

1846 
ca. 1822 
1843-1847 
1836-1847 
1838 
1836-1855 
1835 
1833-1836 
1854 
1837 
1851 
1854 

dialect) 
1 
1 
5 
4 
1 

10 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
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auteur plaats jaar aantal 

103 Peese Binkhorst, J. S. Oldenzaal 1843 1 
101 Perk, A. Hilversum 1841 3 
105 Pilaar, J .C . Medemblik 1846 1 
107 Posthumus, R. Waaxens 1828-1854 27 

(26 en 27 aan 
Tsj. Halbertsma) 

108 
103 
110 
111 

112 
113 
114 
115 

116 
117 
118 
119 
120 

121 
122 

123 
124 
125 
123 
127 
128 

129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
135a 
136 

137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

Puy de Montbrun, E. H. J. du 
Rafn, C. C. 
Rangabé, N. B. 
Rappard, | . A. van 

Rask, Erasmus 1 0 

Rinia van Nauta, B. 
Roll, J . B . 
Roven, J. A. van 
Saint Genois, J. de, zie: 
Salverda, J. C. P. 
Sandick, O. Z. van 
Scheltema, J. 
Schimmelpenninck, G. 
Schimmelpenninck van der 

Oije, W. A. 
Schinkel, A. D. 
Schmeller, J. A. 

Schroeder van der Kolk, ]. L. C. 
Sebastian, F. J. Ch. 
Serrure, C. P. 
Siccama, Abel 
Siegenbeek, M. 
Sloet tot Oldhuis, B. W. A. E. 

Snellaert, F . A. 
Southev, R.11 

Stahl, C. H. 
Staring, W. C. H. 
Swinden, J. H. van 
Sytzama, M. P. D. van 
Telting, A. 
Thorbecke, J. R. 
Thouars, G. A. C. W. de 

Thijm, J. A. Alberdingk 
Tollens, H. 
Turner, Sharon 
Tydeman, H. W. 
Tydeman, P. H. 
Valter, ? (generaal) 
Verloren van Themaat, P. 
Visscher, J. 
Visscher, L. G. 
Vloten, J. van 
Vollenhoven, J. van Beeck 
Vreede, G. W. 

Haarlem 
Kopenhagen 
Athene 
's-Gravenhage 

Kopenhagen 
Lycklamabosch 
Amsterdam 
Zwolle 
Genois, J. de Saint 
Bolsward 
Nieuw-Leusen 
Utrecht 
Huize Nijenhuis 
's-Gravenhage 

's-Gravenhage 
München 

Utrecht 
Heidelberg 
Gent 
Oxford 
Leiden 
Zwolle 

Gent 
Kerwick (Cuniberland) 
Rotterdam/ Haarlem 
Lochem 
Amsterdam 
Friens/Leeuwarden 
Franeker 
Leiden 
Koevorden 

Amsterdam 
Rijswijk 
Cornetmere Hill 
Leiden 
Tiel 

Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Leiden 
Amsterdam 
Utrecht 

1837 ? 
1833 
1846 
1836-1857 

2 
1 
1 

14 
( + 1 overdruk) 

1830 
1846 
1852 
1842 

1823-1832 
1836 
1823-1833 
1845 
1842-1849 

2 
1 
1 
.1 

3 
1 
6 
2 

19 
( + 2 varia) 

1841 
1838 

(-f 
1831 
1830 
1846 
1835 
1830 

1 
2 

5 varia) 
1 
l 
1 
1 
1 

1842-ca. l860 18 

1845-1854 
1830-1831 
1836-1837 
1845 
1815 
1835-1839 
1836-1854 
1840-1844 
1838-1839 

( + g e 
1846-1855 
1850 
1837 
1828-1854 
1836 
1842 
1855 
1855 
1834-1838 
1853 
1827 
1835-1854 

(10 z.j.) 
3 
2 
2 
2 
1 
7 
7 
5 
3 

dichten) 
8 
1 
1 

41 
1 
1 
2 
n 
O 

3 
1 
1 
5 
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149 Vries, A. de 
150 Vries, Jeronimo de 
151 Vries Jzn, Jeronimo de 
152 Vries, Matthias de 
153 Wap, J . J . F . 
154 Wassenbergh, Ev. 
155 Westerhoff, R. 
156 Windsma, R. B. 
157 Winkel, L. A. te 
158 Wiselius, S. I. Z. 
159 Zuylen van Nijevelt, J. A . van 

II IN ANDERE 

Haarlem 
Amsterdam 
Amsterdam 
Leiden 
Utrecht 
Franeker 
's-Gravenhage 
Bolswan 
Leiden 

ï 

Amsterdam 
Leeuwaï den 

HANDSCHRIFTEN OF 

1834-1844 8 
1829-1845 13 
1834-1840 7 
1840-1854 7 
1852 1 
1823 1 
1852 1 
1822 1 
1852 1 
1829 1 
1829 1 

BOEKEN 

(indien geen bibliotheek is vermeld, is dit de P.B.) 

auteur 

Bakker, J. 12 

Bilderdijk, W. 
Bodel Nijenhuis, J. T. 
Bonaparte, Louis Lucien 
Broers, H. J. 
Crane, J. W. de 
Eekhoff, W. 
Haagsma, B. B. 12 

Haasloop Werner, G. 
Halbertsma, E. (broer) 
Halbertsma, Hidde (zoon) 
Halbertsma, Tj. (broer) 

idem 
Hall, M. C. van 

Heeroma Kzn., A. 12 

Hoekema, fam. 
Horst, J. H. 
Kingma, J. 

Loon Jzn., J. van 
idem 

Marie, S. W. van 
Nischert, W. (?) 
Perk, A. 

Pijnappel, J. 
Rappard, J. A. (?) van 

idem 
Reuvens, C. J. C. 

Richthofen, K. von 
Scheltema, J. 
Scheltema, P. C. 
Schinkel, A. D. 

idem 
Schoonhoven, W. A. 
Sloet tot Oldhuis, B. W. A. E. 

aantal en jaar 

1 
1 
1 

23 
2 
3 
3 
1 
1 

100 
1 
3 
1 
1 

1 
3 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
5 
2 
3 

1 
1 
4 
1 

4 
1 
1 

(1856) 
(1830) 
(1862) 
(1849-1864) 
(1864) 
(1832-1836) 
(1831-1863) 
(1849) 
(1844) 
(1811-1845) 
(1858) 
(1825) 
(1831) 
(1855) 

(1856) 
(1825) 
(1836) 
(1835) 

(1865) 
(1865) 
(1837) 
(1834-1851) 
(1842) 

(1825) 
(1840-1845) 
(1862) 
(1832-1833) 

(1868) 
(1825) 
(1821-1822) 
(1863) 

(1861-1863) 
(1837) 
(1836) 

ribl. en sign 

Hs 243 
2793 TL 
Hs 142 
Hs 1370 
55Gnk 
Hs204 
Kon. Bibl. 
Hs243 
Hs 330a 
Hs 1169 
Hs 1170 
Hs 451 
Hs222 
2839 TL 

Hs243 
Hs451 
Hs 178 B 

3181 TL 

H s l 3 
Hs 234 
Hs 178 B 
H s l 4 2 
R 9 5 1 

Hs 451 
Hs488 
H s l 4 2 
Hs209 

443 R 
H s l 9 8 
H s l 9 7 
317 Gesch 

H s l 4 2 
H s l 4 2 
Hs178 B 

korte titel boek/hs. 

Woordenlijsten Friese dial 
Nieuwe vermaking 
Bilderdijkiana 
Drukproef Matthaeusvert 
Gesch. der piskijkerij 
Over Franciscus Junius 
Sign.: 78 C 81 
Woordenlijsten Friese dial 
Ontdekkingsreis Veluwe 
Familiebrieven 
Watersnood 1825 
Familiebrieven 
Eigennamen der Friezen 
Navolgingen oude latijnse 
dichters 
Woordenlijsten Friese dial 
Watersnood 1825 
Woordenboekje Overijsels 
Friesche-boere almanach 
1676 
Betr. schenking bibl. 
Friese woordenlijsten 
Woordenboekje Overijsels 
Bilderdijkiana 
Verslag omtr. den oorspr. 
en aard der gebruikregten 
Watersnood 1825 
Hemsterhusiana 
Bilderdijkiana 
Belang Friese taal (m. opm 
over hieroglyphen e.d.) 
Zur Lex Saxonum 
Papieren-Junius 
Tesk-laow to Achelim 
B.ab Overbeke, Reliquiae 
antiq. urbis Romae 
Bilderdijkiana 
Bilderdijkiana 
Woordenboekje Overijsels 
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auteur 
Smith, Ch. Roach 
Smith, J. Russell 

Sytzama, J. G. W. H. (?) van 
Vermeulen, P. J. 

Voogden St. Anthony gasthuis 7 

Vorssehnan de Heer, P. O. C. 
Vries, A. de 
Vries Jzn., J. de 
Wap, J. J. F. 

aantal en jaar 
6 (1844-1854) 
1 (1856) 

1 (1861) 
1 (1843) 

7 (1824) 

1 (1841) 
1 (1832) 
1 (1832) 
1 (1867) 

bibl. en sign. 
Hs560 
14 TL 

H s l 4 2 
2384 TL 

Archief 
gasthuis 
H s l 4 1 
Hs 142 
Hs 142 
Hs 142 

korte titel boek/hs. 

L. L. Bonaparte, Spec. le-
xici comp. omn. linguarum 
Bilderdijkiana 
Vanden levene ons Heren, 
ed. Vermeulen 
Bolsward. Betr. hulde 
Gysb. J. 
Verh. over Bilderdijk 
Bilderdijkiana 
Bilderdijkiana 
Bilderdijkiana 

Noten 

i Een fotocopie bevindt zich op de P,B., in Hs. 6158, IV. 
2 Kalma, Halbertsma-bibliogr., no. 468. 
'à Gepubliceerd in Publicaties Halbertsma-stichting, no. 18. 
4 Gepubliceerd in: Overijsselse Almanak 1846, p. 49—104. 
ö Kalma, Halbertsma-bibliogr., no. 555b. 
ö Van 17 brieven betr. de schenking van zij'n bibliotheek bevindt zich een fotocopie op de P.B., 
in Hs. 223. 
7 Verg. H. W. Keikes, Inventaris van het archief van het Sint-Anthony Gasthuis te Bolsward, 
Ljouwert, 1969, no. 326 en 327. 
£ Kalma, Halbertsma-bibliogr., no. 264. 
o A.w., no. 114. 
10 A.w., no. 263. 
i l A.w., no. 372. 
12 Verg. Us Wurk 17 (1968), p. 6 e.v. en de daar geciteerde lit. 
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DE HOEKKAMER V A N HET E Y S I N G A H U I S 
C. B O S C H M A 

De zonnige hoekkamer van het Eysingahuis te Leeuwarden, thans Fries 
Museum, werd volgens archivalische overlevering in 1806 van een geschil
derd behang voorzien. Helaas wordt ons de naam van de behangselschilder 
niet overgeleverd. Vergelijkingen van deze schilderingen met een schoor
steenstuk afkomstig uit het huis Weaze 29, dat wèl gesigneerd is, bracht 
Dr A. Wassenbergh in 1952 tot toeschrijving aan Luitie Feits, Mr Verver te 
Leeuwarden. (Leeuwarder Courant, 29 maart 1952). 

Nu het geschilderde behang in het afgelopen jaar geheel gerestaureerd 
is door de heer N. van Bohemen te 's-Gravenhage is het een goede gelegen
heid een tekening te publiceren van A. Martin, die gemaakt werd juist voor
dat het Eysingahuis overgedragen werd aan het Fries Genootschap om de 
bestemming van museum te krijgen. De tekening werd waarschijnlijk in op
dracht van het bestuur gemaakt, zoals het bestuur dikwijls opdrachten ver
leende aan Martin om in- en exterieurs van al of niet verdwijnende monu
menten vast te leggen. De hier besproken tekening is ongedateerd, maar 
waar de akte van verkoop van het pand in 1879 voor notaris Horatius Al-
barda verleden werd, zal de tekening wel omstreeks dat jaar vervaardigd 
zijn. 

De tekenaar heeft zich geplaatst staande met zijn rug naar de Turfmarkt 
en neemt de kamer met een panoramische blik op, zodat geen detail hem 
ontgaat. Nu vallen er zeer vele details waar te nemen, in het bijzonder van 
botanische aard. De kamer, die de meest zonnige is van het huis, is namelijk 
ingericht als plantenkamer. Op piëdestallen en lage banken zijn palmen en 
andere groene planten geplaatst, terwijl de echte kasplantjes onder hoge 
glazen stolpen zijn opgesteld. Ondanks dat alles wordt de rustige landelijk
heid van de behangselschildering niet direct aangevoeld als harmoniërend 
met de blijvend groene inhoud van de kamer. Immers, portretjes en ingelijste 
platen zijn aan de wand bevestigd, alsof het behang slechts een neutraal 
patroon vertoonde. Blijkbaar vond ook het voorgeslacht deze hele toestand 
curieus genoeg om hem te doen vastleggen, alvorens de sporen uit te wissen 
en het vertrek — nu als museumvertrek — in ere te herstellen. 

Wie moeten wij ons nu als bewoner van dit toenmaals zo plantenrijke 
huis voorstellen? Sedert omstreeks 1864 was Jkvr. C. A. de Beaufort door 
vererving eigenaresse geworden van het in 1781 op de grondvesten van het 
Vegelinhuis door Jhr F. J. J. van Eysinga gebouwde pand. Zij verhuurde dit 
huis per 12 mei 1867 aan Ir Ph. J. H. Hayward, die met ingang van 1 januari 
1867 tot Hoofdingenieur van de (Rijks)Waterstaat in de dienstkring Fries
land was benoemd met als standplaats Leeuwarden. Hayward trouwde op 
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29 mei 1844 met A. H. C. baronesse van Hoëvell, die hem op 1 april 1879 
door de dood ontviel. Hierna ging Hayward kleiner wonen in een huis aan 
de Voorstreek en daardoor kon in 1879 de verkoop van het huis aan het 
Fries Genootschap plaats vinden. Hayward verhuisde 11 mei 1880. Zoals 
vermeld was Hayward ingenieur van de Rijkswaterstaat. Voor 1876 had 
Friesland nog geen Provinciale Waterstaat en was het de gewoonte, dat 
de hier gestationeerde ambtenaar van de Rijkswaterstaat Gedeputeerde 
Staten adviezen gaf in bouw- en waterbouwkundige kwesties. Het is in dit 
verband vermeldenswaard, dat Hayward zich ambtshalve ook met het latere 
Fries Museum heeft moeten bezighouden. 

Toen namelijk in 1867 de lokaliteiten, die in het Paleis van Justitie waren 
ingeruimd tot huisvesting van het Provinciaal Kabinet van Oudheden, weer 
door de rechterlijke macht werden opgeëist, deed de Provinciale Bibliothe
caris-archivaris T. R. Dijkstra het voorstel een aan de Provincie behorend 
huis in de Korfmakersstraat (toenmaals Sectie B. no. 1502) daarvoor ge
schikt te maken. 

Op het desbetreffende verzoek van G. S. antwoordt Hayward, dat hij het 
onmogelijk acht van dit huis „een waardige bewaarplaats van oudheden te 
maken, zonder het gehele gebouw naar de grond te werpen en opnieuw op 
te bouwen". Ook verbouwing acht hij niet raadzaam, want al is het vloer -
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C. BOSCHMA De hoekkamer van het Eysingahuis 

oppervlak van de lokaliteiten in het Paleis van Justitie 42 vierkante el, en 
bedraagt dat in de Korfmakersstraat 62 vierkante el, eventueel uit te breiden 
tot 90, zodat een uitbreiding van de verzameling kan worden opgevangen, 
dan nog kan het geen aanzienlijke uitbreiding zijn, „en alleen het vooruitzigt 
eener aanzienlijke uitbreiding zou, dunkt mij, aanleiding kunnen geven tot 
het stichten van een nieuw en dus altijd vrij kostbaar gebouw". Hayward 
stelt daarom voor ter plaatse van het huis in de Korfmakersstraat een nieuw 
gebouw voor de Rijkstelegraaf te stichten (dit zou tenslotte aan de Wortel-
haven komen) en de lokalen der telegraaf in het Provinciehuis te bestemmen 
voor het Kabinet van Oudheden (Verg. van G. S. 19 maart 1868 no. 42). 
Dit laatste zou uiteindelijk geschieden: in 1872 wordt het Kabinet aldaar 
heropend. Nog geen 10 jaar zal het daar blijven: spoedig daarop beginnen 
de voorbereidingen voor de Historische Tentoonstelling van Friesland in 
1877, die sloot met een batig saldo, waaruit de aankoop gefinancierd kon 
worden van het huis, waarin Hayward gedurende het grootste deel van zijn 
ambtelijke leven in Friesland gewoond had. 
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FRIES GENOOTSCHAP 

FRIES MUSEUM 

JAARVERSLAGEN 1968 



Aan hen, die het Fries Genootschap, of het aan dit Genootschap in eigendom 

toebehorende Fries Museum, dat zelf geen rechtspersoon is, bij uiterste wil zouden 

willen gedenken, wordt de volgende formule aanbevolen: 

„Aan het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden 

de som van 

Desverkiezende met de vermelding „vrij van rechten". 
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FRIES GENOOTSCHAP 
V A N GESCHIED-, O U D H E I D - EN T A A L K U N D E 

BESCHERMVROUWE H.M. KONINGIN J U L I A N A 

140E VERSLAG. OVER HET J A A R 1 9 6 8 

In dit verslagjaar namen de bestuurswerkzaamheden toe, zoals duidelijk 
blijkt uit de verhoging der vergaderfrequentie: het algemeen bestuur 
kwam tien en het dagelijks bestuur elf maal bijeen (in het voorafgaand 
decennium gemiddeld vijf, respectievelijk negen maal). Grondige be
sprekingen leidden tot beslissingen, waarvan er enkele van groot belang 
schijnen voor de toekomst van het Genootschap. Veel aandacht vergden 
weer de verbouwing van het museum en de daaruit voortvloeiende pro
blemen. Na reeds eerder het fiat op ir. Kiewiet de Jonge's plannen te 
hebben verworven van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en van 
de plaatselijke schoonheidscommissie, werd op 9 december de gemeen
telijke bouwvergunning verkregen, zodat — na oplossing van thans nog 
bestaande financiële moeilijkheden — met het werk kan worden aange
vangen. In de zomer kwam ook de reeds aangekondigde verbouwing van 
de costuumafdeling gereed. 

De zilvercatalogus kon begin oktober worden gedistribueerd onder de 
intekenaren, het eerste (ongeannoteerde) deel van het Album studiosorum 
der Franeker academie kwam in december van de pers en het vijfde 
deel (Vlieland) van de Grafschriften tussen Flie en Lauwers werd groten
deels afgedrukt. Deel XLVIII van De Vrije Fries, met een zeer ge
varieerde inhoud, kwam in november gereed. Besloten werd, bij wijze 
van proef, het 49e deel reeds het volgend jaar te laten verschijnen en 
dat dan te combineren met het Jaarverslag. 

Aanzienlijke vorderingen werden gemaakt in besprekingen met de over
heid over de positie van het museumpersoneel; er is goede hoop, dat 
deze in 1969 tot een gunstig resultaat zullen leiden. Onder het personeel 
kwamen enkele mutaties voor. Het gelukte ons, de reeds lang bestaande 
vacatures bij de costuum- en de archeologische afdeling te vervullen door 
aanstelling van mej. H. S. Veenink en mej. T. van der Brug. Mej. E. Hei-
big werd als telefoniste-typiste opgevolgd door mej. C. Salverda. Het 
conciërge-echtpaar Boonstra—Duyf verliet ons, na bijna vijfjarige dienst. 
Op 28 september overleed te Zeist, 88 jaar oud, de heer H. Martin, eerste 
directeur (1916-'19) van het Fries Museum. Tot op hogere leeftijd bleef 
deze tekenleraar-archeoloog actief: nog in 1957 publiceerde hij een 
interessant rapport over „Vroeg-middeleeuwse zandstenen sarcophagen 
in Friesland en elders in Nederland". 

De algemene vergadering werd 29 april gehouden in het zaaltje van 
de educatieve dienst. Na de gebruikelijke verslagen te hebben aange
hoord, genoten de 37 aanwezigen van een uitstekend, door de heer 
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Kingmans samengesteld klankbeeld over Friese schilderkunst in de 17e 
eeuw. De aftredende bestuursleden Fogteloo, Schootstra en Van Slooten 
werden op deze bijeenkomst herbenoemd. Op 6 december overleed te 
Beetsterzwaag onze medebestuurder en oud-secretaris mr. S. J. Fockema 
Andreae, sedert 1963 Rijksarchivaris in Friesland. Wij bewaren de her
innering aan een beminnelijk bestuurslid, van wien vele initiatieven uit
gingen. 

Aan het eind van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld: 
Mr. Ff. Schootstra, voorzitter; 
W. Dolk, secretaris; 
Ff. G. van Slooten, penningmeester; 
Jhr. C. van Eysinga, St. Nicolaasga; 
A. S. Fogteloo, Haren (Gr); 
Ff. Halbertsma, Amersfoort; 
J. J. Kalma; 
Jhr. M. J. van Lennep; 
Mevrouw T. P. Straat—Osinga, Tietjerk; 
S. van Tuinen, Dokkum. 

De „winteravondlezingen" vonden plaats op 16 januari, 19 maart en 
22 oktober, alle in het gehoorzaaltje. De in Oostfriesland werkzame 
archeoloog dr. Karl Ff. Marschalleck besprak onder de titel „Christiani-
sierung und früher Kirchenbau im Nordseeküstenraum" voornamelijk de 
door hem gevonden aanwijzingen, dat in de Friese streken de eerste, 
houten kerken op dezelfde wijze waren geconstrueerd als de nog in 
Noorwegen bestaande staafkerken (verslag in Leeuw. Crt. van 17 jan.). 
De heer J. Ff. Leopold, wetenschappelijk assistent aan het Groninger 
Museum, gaf op welsprekende wijze een overzicht van de „Klein-uurwerk-
makerij in Nederland en speciaal in Friesland"; verschillende toehoorders 
hadden (oudere) specimina uit eigen bezit medegebracht, waarover de 
inleider met enthousiasme zijn oordeel gaf (verslag in Leeuw. Crt. van 
20 maart). De aan ons museum verbonden educator Ff. Kingmans ver
telde van zijn ervaringen op een educatief congres te Moskou, waar hem 
o.m. bleek, dat in de Russische musea alle aandacht wordt geconcen
treerd op groepsrondleidingen en dat daar voor de „visiteur isolé" niets 
wordt gedaan (verslag in Leeuw. Crt. van 23 okt.). Alle lezingen trokken 
50 à 60 toehoorders. 

Een door de heren Van Eysinga, Penning en Nauta voorbereide en 
geleide excursie voerde 15—17 mei voornamelijk langs „Wasserburgen" 
in Westfalen, waardoor de 68 deelnemers een goede indruk kregen van 
de verschillende typen: kastelen met ronde weermuur (Burgsteinfurt, 
Vischering, Gemen), idem met haaks op elkander staande vleugels (Ffiils-
hoff, Raesfeld), rechthoekige woonhuizen (Welbergen, Ffavixbeck) en 
meer complexe bouwwerken (Westerwinkel, Nordkirchen, Lembeck, 
Anholt). Sommige daarvan worden nog door particulieren bewoond (Vorst 
Christiaan van Bentheim en Steinfurt toonde het gezelschap het in restau
ratie zijnde deel van zijn imposante slot, Clemens Baron van Twickel-
Havixbeck stond de excursisten op zijn voorplein te woord), andere bleken 
instellingen te herbergen, weer andere werden in meer of mindere mate 
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als museum geëxploiteerd (de Annette Droste-Hülshoff-cultus maakte niet 
op alle tochtgenoten een even diepe indruk). De reisroute was, zelfs bij 
het minder fraaie weer, dikwijls bijzonder aantrekkelijk, het verblijf in 
Munster zeer genoegelijk. Op de heenreis werden de deelnemers door 
de graaf en gravin van Rechteren Limpurg allervriendelijkst ontvangen 
op het huis Almelo; weer terug in het vaderland wachtte hen een rond
leiding in de Deventer musea De Waag en De Drie Haringen door onze 
oud-directeur en mevrouw Wassenbergh-Clarijs. Na een maaltijd in het 
Zwolse hotel Gijtenbeek ging het gezelschap uiteen. 

In de voormalige muziekkamer van het Eysingahuis werd op 25 oktober, 
onder auspiciën van de vereniging Kunst Aan Allen, met veel succes een 
programma van oud-Nederlandse kamermuziek ten gehore gebracht. De
zelfde vereniging hield op 2 oktober in het gehoorzaaltje haar jaarver
gadering. 

Na de nog tot 30 januari geopende tentoonstelling „Portretkunst in 
Friesland in de 17e eeuw" verdient bijzondere vermelding de, in samen
werking met andere musea georganiseerde, indrukwekkende expositie 
,,De Chinese porseleinkast" (7 okt.—6 nov.). Op 19 december werd een 
overzichtstentoonstelling van het werk van de 75-jarige Leeuwarder kunst
schilder Johannes Elsinga geopend. 

Door overlijden verloor het Genootschap in het verslagjaar 19, door 
bedanken 81 leden, het corresponderend lid mr. N. E. Algra werd ge
woon lid en 150 nieuwe leden traden toe, zodat de ledenwinst 50 be
draagt. Wij kenden aan het eind van 1968: 1 erelid, 8 buitengewone, 
9 corresponderende en 1784 gewone leden, tezamen 1802 leden. 

Het bestuur waardeert ten zeerste de steun, die het zowel van mede
werkers als van derden mocht ondervinden. 

Leeuwarden, 17 april 1969. De secretaris, 
W. Dolk. 
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J A A R R E K E N I N G 1 9 6 8 

Ontvangsten: 
Saldo vorig jaar ƒ —,— 
Subsidies „ 207662,46 
Toegangsgelden Fries Museum „ 4983,88 
Ledencontributies „ 27923,— 
Verkoop boeken, foto's, catal. en div „ 11926,42 
Renten „ 307,03 
Tentoonstellingen „ 5756,97 
Kerkmuseum Janum ,, 1821,— 
Landbouwmuseum Stania ,, —,— 
Museum Fogelsangh State „ 725,75 
Bijdragen uit bijzondere fondsen „ 82091,70 
Nadelig saldo „ 22981,33 

ƒ 366169,54 

Uitgaven: 
Nadelig saldo vorig jaar ƒ 17370,31 
Aankoop en onderhoud museumverzamelingen ,, 25173,98 
Archeologische afdeling „ 11730,28 
Bibliotheek „ 732,35 
Liquidatie bibliotheek „ 990,30 
Publicaties „ 34270,99 
Salarissen, pensioenen en sociale lasten . . . . . . . ., 180534,73 
Gebouwendienst „ 22307,43 
Secretariaat, vergaderingen en lezingen . . . . . . . , , 1979,68 
Administratiekosten 3764,26 
Reis- en representatiekosten . . . „ 2581,91 
Educatieve dienst „ 997,42 
Reclame „ 600,— 
Tentoonstellingen „ 7317,50 
Algemene onkosten en diversen . „ 4212,04 
Kerkmuseum Janum „ 620,13 
Museum Fogelsangh State „ 1227,75 
Landbouwmuseum Stania „ 279,55 
Fries Museum verbouwingsrekening „ 9993,10 
Bijdragen aan bijzondere fondsen „ 39485,83 

ƒ 366169,54 

H. G. van Slooten, 
penningmeester. 
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TOELICHTING OP DE REKENING 1 9 6 8 

In het verslag over 1987 hebben wij geschreven: "hoewel wij vrezen, dat 
in 1968 dit tekort niet zal worden ingelopen, vertrouwen wij in 1969 door 
aanzienlijke verhoging van de subsidies de achterstand te kunnen ver
kleinen". 

Dit vertrouwen hebben wij nog. Hoewel het tekort in 1968 is gestegen 
tot ƒ22.981,33, een vermeerdering ten opzichte van 1967 van ƒ5611,02, 
blijven wij er naar streven in de komende jaren dit tekort te verminderen. 

In 1968 waren wij genoodzaakt wederom aanzienlijke bedragen voor 
aankopen te besteden, waarbij wij dankbaar hulp ondervonden van enige 
instanties met name de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden. Toch 
kunnen wij belangrijke stukken voor de verzameling niet laten "lopen". 

Ook de post salarissen, pensioenen en sociale lasten onderging weder
om een aanzienlijke stijging. Wij hebben ons personeel thans geheel inge
schaald in provinciale rangen en volgen ook de trend van de overheids-
salarissen met alle consequenties van dien. 

De Gebouwendienst vroeg behalve het jaarlijkse onderhoud een extra 
uitgave in verband met de reorganisatie van onze costuumafdeling. Ge
lukkig bezit ons Genootschap enig vermogen en kon de financiering hier
van daaruit geschieden, waarbij wij de jaarlijkse rekening met een be
paald afschrijvingspercentage belasten. Het zelfde geldt voor de post 
Publicaties. Behalve de Zilvercatalogus van ons Museum, verscheen dit 
jaar het Album Studiosorum van de Franeker Hogeschool, een oude ere
schuld van ons Genootschap, waarbij wij aanzienlijke daadwerkelijke 
steun ondervonden van verschillende kanten, met name deze keer ook 
van het bedrijfsleven. Ons Publicatiefonds onderging een aanzienlijke 
aderlating, maar wij vertrouwen in de loop der jaren de vrijkomende 
gelden uit de verkoop der boeken te kunnen laten terugvloeien. 

De a.s. verbouwing van een vleugel van het museum zal nog aanzien
lijke middelen vragen en onze liquiditeit bedreigen. Wij streven er dan 
ook bij voortduring naar onze inkomsten te vermeerderen, waarbij wij 
dankbaar een kleine ledenstijging signaleren, terwijl zowel het Rijk als 
de provincie Friesland ons bij voortduring krachtig financieel steunen. 

Met een nog verder doorgevoerde kostenbewaking hopen wij ons bud
get in evenwicht te kunnen brengen. 

April 1969. De penningmeester, 
H. G. van Slooten. 
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V E R S L A G 
V A N DE DIRECTEUR V A N HET FRIES M U S E U M 

Personeel. 

Als conservatrice van de costuum-afdeling trad — aanvankelijk als sta
giaire — per 2 september in dienst mejuffrouw H. S. Veenink. 

Met ingang van dezelfde datum trad mejuffrouw T. van der Brug in 
dienst als assistente van de archeologische afdeling. 
De typiste-telefoniste mejuffrouw E. Helbig aanvaardde per 8 oktober 
een andere werkkring. In de door haar vertrek ontstane vacature werd 
voorzien door aanstelling van mejuffrouw C. Salverda met ingang van 
1 november. 

Aan de conciërge F. Boonstra werd per 1 december ontslag verleend. 
Medio december werd tot zijn opvolger met ingang van 1 januari 1969 
benoemd de heer J. Jonkman. 

De personeelssamenstelling per 31 december 1968 was: 
Drs. C. Boschma, direkteur. 
E. J. Penning, hoofd museumdienst. 
G. Elzinga, archeoloog. 
H. Kingmans,hoofd educatieve dienst. 
Mej. H. S. Veenink, conservatrice costuum-afdeling. 
K. Huisman, administrateur. 
M. R. Nauta, museumassistent. 
J. Hofstra, schrijver-suppoost. 
Mej. T. v.d. Brug, assistente van de archeologische afdeling. 
Mej. C. Salverda, typiste-telefoniste. 
J. Jonkman en mevrouw P. Jonkman-Mathey, conciërge-echtpaar 
(per l-l-'69). 
M. Rademaker, toegevoegd medewerker voor rondleidingen en sup-
poostendienst. 
A. Struiksma, toegevoegd medewerker: fotograaf en encadreur. 

Gebouw. 

Ten behoeve van fotografische werkzaamheden werd een donkere 
kamer ingericht op de tweede verdieping van het hoofdgebouw. Deze 
ruimte werd vóór 1931 ook als donkere kamer gebruikt. Voor de daar 
naderhand in depot opgeslagen uniformen en wollen goederen werd een 
grote kast ingericht in de kelder. 

De totale beschikbare depotruimte blijft ook na de ingebruikneming 
van het pakhuis naast de conciërgewoning onvoldoende. Het ruimtege
brek in de depots wordt steeds nijpender, zowel in de archeologische 
afdeling als in de depots der overige verzamelingen. Een plan tot ver
betering van de situatie hopen wij in 1969 voor te leggen. 

Het op 28 februari 1967 door het Bestuur goedgekeurde schetsplan 
voor de verbouwing van de museumvleugel aan de Turfmarkt werd door 
de architect Ir. D. H. Kiewiet de Jonge bestekklaar gemaakt. De bouw
vergunning werd nog in het verslagjaar verleend, zodat met de ver
bouwing in het begin van 1969 aangevangen kan worden. 
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Met medewerking van het Centraal Laboratorium voor onderzoek van 
voorwerpen van Wetenschap en Kunst te Amsterdam werd in het najaar 
een onderzoek ingesteld naar de relatieve vochtigheid in de museum
zalen. Dit onderzoek wees uit, dat in eerste instantie geen correctie nood
zakelijk was. 

Opstelling verzamelingen. 

De costuum-afdeling kreeg in afwachting van de realisering van meer
omvattende plannen een voorlopige nieuwe opstelling. Het belangrijkste 
daarvan is de nieuwe middenvitrine, waar in een klein interieur vier 
poppen met costuums uit de periode ± 1780— ± 1860 getoond worden. 
De poppen voor deze nieuwe opstelling werden gemaakt door de heer 
Fred. van der Laken. Mevrouw G. van Slooten-Kaan en mevrouw T. P. 
Straat-Osinga hebben zich speciaal belast met de aankleding van de 
poppen. Voor het overige is getracht zoveel mogelijk met handhaving van 
de bestaande gegevens de afdeling een strakker en voor deze tijd aantrek
kelijker aanzien te geven. 

In de kleine zilverkamer werd een vitrine aangebracht in het penant tus
sen de ramen van de expositie van zilveren lepels, die na de vernieuwing 
van 1963 niet meer in de opstelling opgenomen waren. 

Onderhoud verzamelingen. 

De behangselschilderijen uit de hoekkamer werden medio juni na restau
ratie door de heer N. van Bohemen te 's-Gravenhage weer terug bezorgd. 

Tevens restaureerde de heer Van Bohemen het gezicht op Leeuwarden, 
toegeschreven aan Emanuel Murant en een aantal portretten. 

Evenals andere jaren konden deze restauraties uitgevoerd worden dank
zij een speciaal daarvoor beschikbaar gesteld Rijkssubsidie. 

Een 17e eeuws juwelenkastje uit de collectie Bisschop ging ter restau
ratie naar het Centraal Laboratorium voor onderzoek van Voorwerpen 
van Wetenschap en Kunst te Amsterdam. 

De heer ]. van de Kamp te Leeuwarden nam de restauratie van een 
in het verslagjaar verworven buikorgeltje ter hand. 

Werkzaamheden. 

Aan de catalogus Fries Zilver werd de laatste hand gelegd en op 26 
september werden de eerste exemplaren door de binder afgeleverd. 

De werkzaamheden ten behoeve van de her-uitgave van Elias Voet's 
Merken van Friesche Goud- en Zilversmeden, werden vooral voortgezet 
door Dr. A. Wassenbergh en E. T. Penning. 

Mejuffrouw Veenink bracht enkele malen een week door in het Neder
lands Openluchtmuseum te Arnhem om zich te oriënteren omtrent de 
daar gevolgde werkwijze bij het beschrijven, reinigen en opbergen van 
textilia. Vervolgens stelde zij een globaal overzicht op van de in het Fries 
Museum aanwezige textilia. Tenslotte maakte zij een aanvang met de 
beschrijving op inventariskaarten, waarvoor zij als eerste onderwerp koos 
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de knottedoeken, letterlappen en merklappen. Bij alle stukken wordt een 
duplicaat-inventariskaart gemaakt, het origineel komt op volgorde van 
inventarisnummer in het kaartsysteem, de duplicaten worden chrono
logisch gerangschikt. Van elk geïnventariseerd stuk werd een foto ge
maakt. 

De inventarisatie "per kamer" van het Fries Museum werd op elk mo
ment dat daarvoor tijd beschikbaar was voortgezet. Meer dan de helft van 
het Museum is thans beschreven. 

De heer Struiksma ging voort met het opzetten van prenten en teke
ningen op het formaat 42,5 x 30 cm. De voor dit formaat geschikte bladen 
van de steden zijn thans gereed. Aan het eind van het verslagjaar was 
voor de dorpen de letter E in bewerking. De in 1966 aangeschafte dozen 
zijn thans vrijwel alle gevuld. Het ligt in de bedoeling na voltooiing van 
het opzetten op 42,5 x 30 cm kartons de overige bladen op te zetten op 
formaat 60 x 42,5 cm. 

Na het gereedkomen van de donkere kamer werd de heer Struiksma 
ook meer ingeschakeld voor foto-werk ten behoeve van documentatie en 
bestellingen door derden. Aan het eind van het verslagjaar bestond het 
kleinbeeld negatieven-archief uit 37 films. 

Voor de controle van bruiklenen werd een bezoek gebracht aan musea, 
oudheidkamers, raadhuizen enz. in: Bolsward, Buitenpost, Dronrijp, 
Eernewoude, Franeker, Lemmer, Marssum, St. Nicolaasga, Oosterwolde, 
Rijperkerk, Sneek, Twijzel en Zwartewegsend. Het lijkt gewenst de fre
quentie der controlebezoeken op te voeren tot een driejaarlijkse regel
maat. Een schema daarvoor zal worden opgemaakt. 

Met de door de Federatie van Friese Musea en Oudheidkamers opge
richte commissie ter voorbereiding van de Friese inzending op de museum 
manifestatie Musement, werden diverse vergaderingen gehouden. Muse-
ment is een iniatief van de Vereniging De Museumdag en heeft tot doel 
in een gezamenlijke presentatie belangstelling te wekken voor het Neder
landse museumbezit, en bekendheid te geven aan de activiteiten van de 
Nederlandse Musea. De manifestatie wordt gehouden in de lrenehal van 
de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht, van 19 juni t/m 13 juli 
1989. Ontwerper van de Friese stand is de heer Bep Mulder te Wieuwerd. 

Aanwinsten. 

De lijst van aanwinsten telt dit jaar 371 nummers, waarvan wij de vol
gende hieronder bespreken: 

De Ottema-Kingma Stichting kocht op ons verzoek ter plaatsing in het 
Fries Museum een staand horloge (1968-132) gesigneerd op de wijzerplaat: 
J:L: SMIT LEEUWAARDEN. Het gaande werk geeft aanwijzing van 
seconde, minuut, uur, datum, dag van de week en maanstand. De klok 
is voorzien van slagwerk voor heel en half uur en speelwerk met 15 bellen 
voor 2 x 7 melodieën. Er is een z.g. schroef-ton, dit is een betrekkelijk 
ongewone constructie, die echter speciaal in Friesland en Groningen wel 
vaker gebruikt is. Bij dit systeem wordt steeds de melodie gewisseld na 
één maal spelen; er is steeds een lange melodie voor het hele uur en een 
korte voor het halve uur. Daar de ton lang is en loodrecht op de wijzer-
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Tas met gouden beugel en haak door Lucas Oling, 
Leeuwarden 1784 (inv. 1968-74). 

Staand horloge door J. L. Smit, Leeuwarden circa 1790 
(inv. 1968-132). 
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ChocoJadeketel en komfoor van 
aardewerk, 
Harlingen 1769-1773 
(inv. 1968-133). 

plaat staat is de klok vrij diep. De Lod. XVI kast is mahonie gefineerd, 
hij is te dateren omstreeks 1790. 

Jacob Levi Smit werd geboren ca. 1765 te Bunde in Oostfriesland. Hij 
werd in 1790 burger van Leeuwarden en ging in 1799 naar Groningen, 
waar hij in 1826 overleed. Hij was de schrijver van het eerste Nederlandse 
boek over het horlogemaken. Werk van deze maker is zeldzaam. 

Wij zijn de heer J. H. Leopold van het Groninger Museum ten zeerste 
erkentelijk voor zijn ter zake verleende adviezen. 

Mevrouw D. Honig-Prager te Zaandijk verraste ons met de schenking 
van een tas met gouden beugel en haak (1968-74), gemaakt in 1784 
door de Leeuwarder goud- en zilversmid Lucas Oling. De beugel en haak 
in Lod. XVI-stijl zijn voorzien van medaillons met allegorische voorstellin
gen van o.a. Liefde, Vrede en Gerechtigheid. Uit een ingepunt opschrift: 
B B 1784 kan afgeleid worden, dat de tas een geschenk was van Tiberius 
Horatius Bolman (Leeuwarden 1754-1811), koopman in koffie en thee, vaan
drig en voogd van het Nieuwe Stadsvveeshuis, aan zijn vrouw Baukje Ro-
denhuis, met wie hij te Jelsum trouwde op 13 juli 1783. 

De tas is thans geëxposeerd in de grote vitrine op de costuum-afdeling 
op de pop met costuum ca. 1780. 

Zes zilveren avondmaalsbekers (1968-168 A t/m F) werden het museum 
in bruikleen gegeven door de Doopsgezinde gemeente van Holwerd en 
Blija. De bekers zijn in 1781 vervaardigd door de Leeuwarder zilver-smid 
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Aene Feenstra. Zij zijn genummerd 1 t/m 6 en dragen de volgende op
schriften: 

1. AAN. DE. DOOPSGEZINDE. GEMEENTE./VAN. JESUS. CHRIS
TUS. IN. HOLWERD./: O Chrissten die zoo ijverig pleit/ voor Liefde en 
voor verdraagzaamheid/ Wat kweet Ge U braaf van, deeze Plichten/ 
Toen Gij mij; Welk een gunstgenot!/ Den Eerdienst aan mijn, lieven 
Godt, Liet in uw Beedehuis verrichten/ terwijl in plaatze van mijn oud, 
een Nieuw voor mij wierde opgebouwt. 

2. Uw Reklijkheid, die mij bekoort/Uw Daad, dien Gij mij prijzen 
hoort/Moet in Elks oog vol luister blinken/Ses beekers van het blankste 
Metaal/ om bij des Heilands Avondmaal/Met God = gewijden wijn te 
drinken/Schenk ik u voor dit heusch gedrag,/waar door 'k mij graag 
verplichten zag. 

3. God kroon nog meer dat Liefde werk/Hij Zeegene en behoè uw 
Kerk/Steeds bloei' de Vrijheid van Geweten/vervolgzucht, die hij haat 
en doemt/In elk die Zigh een Christen noemt,/Dies, Spreekt d'hervormde 
Erfgezeeten/van Holwerd Schuw van Dwinglandij/Baar nimmer Ramp 
aan U nog mij! PETRUS STEENWIJK PASTOR / IN HOLWERD, 1781. 

4. Ter GEDAGTENISSE/ Dewijl de hervormde Gemeente van Hol
werd toen in Plaatze/ van de oude een nieuwe Kerk gebouwd wierde, 
Haaren/Godsdienst in de Kerk der Doopsgezinden/Mogte Oefenen, in 
welken tijd, begonnen/d. 7 Jannuwarij 1776 en geëindigt in nov. 1778. 
Daar drie en dartig Paar/Menschen getrouwt, en sestig kleine/Kinderen 
in Menno's Kerke gedoopt zijn. 

5. Zoo hebben de Eedele Erfgezeetene van Holwerd/op voorstel Van 
den Hoog Wel Gebooren Heer/Jr. S:D van Aylva, Grietman over West-
dongeradeel Ex/den 13 July 1781 bij de Kerke Reekening gedaan/Ses 
zilveren Beekers voor, voor die/Vergunninge, aan de Doopsgezinde Ge
meente Aldaar/Geschonken. 

6. Welke de thans Administreerende Kerkvoogd/ I. Reinders Bleinsma, 
aan Haar behandigd heeft/Aan de Meede Leeraaren in de gecombineerde 
/Doopsgez. Gemeenten van/Holwerd Blija en de/Visbuurt— 

Enige zilveren lepels werden het Museum gelegateerd door mejuffrouw 
W. C. B. Land, overleden te Bilthoven op 27 januari 1968. Eén der lepels 
(1968-190) draagt het gegraveerde opschrift: "Deese met Schaatsen over 
Zee gehaald door H s van Coppenolle Sneek den 24 jan. 1763". 

Als aanvulling op de reeds bestaande collectie werd enig 17e eeuws 
damast met Friese wapeninwevingen aangekocht. Daaronder servetten 
met de wapens Cammingha-Ockinga en Grovestins-Jongema, Anno 1645 
en randen met jachtpartijen. Voorts servetten met dezelfde wapens en 
datering, doch overigens met vissen en zeemotieven. Van deze laatste 
tenslotte nog één gedateerd 1655 (1968-20 t/m 23). Voor uitvoerige be
schrijving zie men in het artikel van C. A. Burgers in de Vrije Fries, deel 
44, de bladzijden 131, 135, en 136. 

De 150-jarige Bondsspaarbank te Leeuwarden vereerde het Museum 
met een jubileumgeschenk bestaande uit een grote chocoladeketel van 
Harlinger aardewerk op comfoor van gelijke makelij (1968-133). Dit ge
schenk werd tijdens de jubileumreceptie op 23 september door de voor-
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zitter namens het Genootschap in ontvangst genomen. Het is thans per
manent geëxposeerd in de afdeling Fries aardewerk. 

Het comfoor, waarvan de wand in blauw met bloemranken beschilderd 
is, is onder op de bodem gedateerd: Anno 1773. De wand van de ketel 
is eveneens in blauw beschilderd met zes ranken, bestaande uit Lod. XIV 
ornament en bloemranken. Het vaste oor bestaat uit twee gebogen slan
gen, die tezamen een rechte staaf ir, de bek houden. De ketel is onder 
op de bodem gedateerd: Anno 1769. De zeldzaamheid van deze stellen 
moge blijken uit het feit, dat ons slechts één vergelijkbaar stel bekend is, 
aanwezig in het aardewerkmuseum te Makkum. 

In de Kunsthandel te Amsterdam werden drie borden van Harlinger 
aardewerk aangekocht (1968-80, 81, 82), in blauw beschilderd met Nieuw
testamentische voorstellingen. Van dit type bezaten wij tot nu toe slechts 
exemplaren van kleinere diameter. 

Een merkwaardig 17e eeuws eikehouten hangkastje (1968-131) dat van
ouds aan de familie Kat te Nes op Ameland toebehoorde, werd het 
museum geschonken door mejuffrouw A. H. Bossinade te Groningen. Daar 
van het Amelander meubel nog te weinig bekend is, vormt dit kastje een 
belangrijke aanwinst. 

Van de erven kocht het museum het door de bekende Leeuwarder 
straatmuzikant Hart de Vries gebruikte buikorgeltje (1968-24), dat ver
volgens in restauratie genomen werd door de heer J. van de Kamp. 

De heer N. H. Bulthuis te Huizum (Leeuwarden) schonk het museum 
zijn gehele verzameling houtsnijwerk, bestaande uit door hem zelf sedert 
1924 vervaardigde beeldjes en reliëfs uit eikehout, (1968-194 t/m 271). 
Door deze schenking blijft de verzameling, die als volkskunst van belang 
is, bijeen. De heer Bulthuis houdt de collectie in bruikleen voor de duur 
van zijn leven. 
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Uit de nalatenschap van mejuffrouw A. V. Bieruma Oosting, gewoond 
hebbend op den huize Oranjestein te Oranjewoud schonken de erven 
enig antiek speelgoed alsmede antieke kleding (1968-282 t/m 344). 

Tentoonstellingen. 

De tentoonstelling "De portretkunst in Friesland in de 17e eeuw" werd 
gesloten op 30 januari. Dankzij speciale toestemming van de Direktie der 
Staatsgalerie Stuttgart kon het groepsportret van de familie Verspeeck 
door Wybrand de Geest (1621) nog de zomer over op de schilderijenzaal 
blijven hangen. Op 3 oktober werd deze laatste herinnering aan de ten
toonstelling op retourtransport gesteld naar Stuttgart. 

Van 7 oktober—6 november werd de tentoonstelling "De Chinese porse
leinkast" gehouden. Deze tentoonstelling was voorbereid door een comité, 
waarin ook ondergetekende zitting had, onder voorzitterschap van de heer 
D. F. Lunsingh Scheurleer. De tentoonstelling zal circuleren langs een 
aantal Nederlandse en Belgische musea en, naar later bekend werd, andere 
buitenlandse. Het tentoongestelde geeft een beeld van wat door Neder
landers aan porselein uit China geïmporteerd en besteld werd in de 17e 
eeuw en 18e eeuw. Nadat het Amsterdamse museum Willet-Holthuysen 
de primeur had gehad, werd de tentoonstelling op 27 oktober in het 
Fries Museum geopend, door de heer Jaap Romijn, direkteur van het 
gemeentelijk museum Het Princessehof. De belangstelling voor de ten
toonstelling was goed te noemen en het bestelde aandeel in de catalogi 
werd uitverkocht. 

Op 19 december opende wethouder J. ten Brug van Leeuwarden de 
tentoonstelling van werken van de kunstschilder Joh. Elsinga, die ingericht 
was ter gelegenheid van diens 75ste verjaardag op 5 december 1968. De 
tentoonstelling gaf een overzicht van 50 jaar werk van de kunstenaar en 
trok veel belangstelling, vooral van Leeuwarders en oud-Leeuwarders. 
De tentoonstelling duurde tot 15 januari 1969. Televisie-opnamen werden 
gemaakt voor het N.T.S.-programma "Van Gewest tot Gewest". Helaas 
moeten wij hier vermelden, dat de kunstenaar op 18 maart 1969 overleed. 

Uitgegeven bruiklenen. 

Schilderijen en voorwerpen werden tijdelijk uitgeleend aan de volgende 
tentoonstellingen: "Luister van het orgel" in de gemeentemusea te Arnhem 
en Schiedam; "Kunsthandwerk der Blütezeit Hollands" in Schloss Char-
lottenlund te Berlijn; "De Chinese porseleinkast" in het museum Willet-
Holthuysen te Amsterdam, het gemeentemuseum te Arnhem en het Cen
traal Museum te Utrecht; de zomertentoonstelling in het Nationaal Rij
tuigmuseum te Leek; 'Nationale Spaarpotten" in het museum Boymans-
van Beuningen te Rotterdam; Stichting restauratie kerk te Lochem; "IJlst 
700 jaar stad"; "Twee eeuwen uurwerken" in het Ned. goud-, zilver- en 
klokkenmuseum te Utrecht; voorts aan de provinciale Friese V.V.V. ten 
behoeve van een tentoonstelling in Zweden en voor tentoonstellingen in 
het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen, het Admiraliteitshuis 
te Dokkum, het Kunsthistorisch Instituut te Amsterdam en het Poortje 
van Beers. 

129 



FRIES MUSEUM Jaarverslag 1968 

Terugontvangen bruiklenen. 

Van het Bureau Bescherming Bevolking te Leeuwarden werd een 
schilderij van D. Komter terugontvangen en van de Rijksmiddenstands-
consulent een schilderij van Piet van der Hem. Van het Gemeentebestuur 
van Lemmer werd een bord van gekleurd Delfts aardewerk terugont
vangen. 

Teruggenomen bruikleen. 

Een gelakt tinnen gangfonteintje, sedert 1889 in bruikleen, werd op 
verzoek teruggegeven aan Jhr. C. van Eysinga. 

Bezoek. 

Het totale bezoekersaantal bedroeg 15.951, wederom een teruggang 
ten opzichte van het voorafgaande jaar. 

Op 31 januari werden de Burgemeester van Leeuwarden, de heer 
J. S. Brandsma en wethouder J. ten Brug in het museum ontvangen. 

Op 21 februari werd het museum bezocht door de Ambassadeur van 
Japan, Z.E. Torao Ushiroku en zijn echtgenote. 

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak vergaderde dit jaar in 
Leeuwarden. Op 24 mei werden de dames van de congresleden in het 
Museum ontvangen. 

Op 18 april bezocht de Ambassadeur van Ierland, Z.E. Mac. White het 
museum. De Ambassadeur van Italië, Z.E. Livio Theodoli bezocht het 
museum op 25 juni. 

De jaarvergadering van de vereniging "Kunst aan Allen" te Leeuwarden 
werd op 2 oktober in het gehoorzaaltje van het museum gehouden, ter
wijl op 25 oktober in de grote zilverkamer, de oorspronkelijke muziek
kamer, een kamerconcert door "Kunst aan Allen" werd georganiseerd. 
Uitgevoerd werden Nederlandse liederen van Hooft, Starter en Breero 
door Frans Schouten en Nel Burbach, zang, en Marijke Smit Sibinga, 
clavecimbel. 

Deelnemers aan een cursus georganiseerd door de "Union Interna
tionale des Villes et Pouvoirs Locaux" te 's-Gravenhage voor ambtenaren 
van lagere publiekrechtelijke lichamen in de ontwikkelingslanden werden 
op 17 oktober in het museum ontvangen. 

Op 21 december bezocht de Ambassadeur van Zweden, Z.E. Jens 
Mailing het museum. 

Het museum heeft steeds goede contacten gehad met de Zweedse 
Ambassade en wij moeten met leedwezen melden, dat de heer Mailing 
in januari 1969 onverwacht overleden is. 

In verband met studie van tegels bezocht Jkvr. Dr. C. H. de Jonge 
enkele malen het museum. Mevrouw E. J. Kalf bestudeerde de tapisse
rieën en mevrouw C. Grafstrem-Mendelssohn Bartholdy kwam onze col
lectie curiosa op het gebied van de ijssport bezichtigen. 
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Vertegenwoordigingen. 

De direkteur nam van 31 juli—10 augustus deel aan de I.C.O.M.-con
ferentie 1968 die gehouden werd te Keulen en München. Het thema van 
het congres was: "Museum en onderzoek". Van de gelegenheid andere 
musea te leren kennen werd ruim gebruik gemaakt hetgeen niet alleen 
leerzaam was voor wat betreft de inhoud der musea, maar ook voor de 
vorm. De architectonische vormgeving der na de oorlog herbouwde Duitse 
musea is dikwijls voorbeeldig en altijd instructief. 

Catalogi en Prentbriefkaarten. 

De gids in de Nederlandse taal geraakte uitverkocht. 1208 exemplaren 
werden in 1968 nog verkocht. In verband met de komende verbouwing 
werd geen nieuwe oplaag aangemaakt. Nadat het museum verbouwd is 
zal een geheel herziene gids het licht zien. 

Van de gidsen in de Duitse taal werden 198 en van die in de Engelse 
taal 146 verkocht. Het aantal verkochte prentbriefkaarten bedroeg 1141. 

Februari 1969. C. Boschma. 

K E R K M U S E U M J A N U M 

Het bezoekcijfer was hier wederom hoger dan in het voorafgaande jaar: 
2623 in 1968. Van de gids werden 813 exemplaren verkocht. De eerste 
oplage is thans bijna uitgeput, zodat begin 1969 een herdruk ter perse 
gelegd zal moeten worden. 

De heer Joh. Agema zegde toe nog gedurende het jaar 1969 het kerk-
museum te zullen blijven beheren. 

Februari 1969. C. Boschma. 

M U S E U M F O G E L S A N G H STATE 

Het aantal bezoekers bedroeg 1505. Er werden 105 gidsen verkocht. 

Februari 1969. C. Boschma. 
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LIJST V A N A A N W I N S T E N 
(1 J A N U A R I - 31 DECEMBER 1 9 6 8 

Inventaris
nummers 

1968 

1. Kindertrekwagen van gevlochten tenen. Met wasdoeken kap. Blauwgrijs ge
verfd. Ongeveer 1800. 
Geschenk van Mevrouw P. Gorter-Smids te Kortenhoef. 

2. Vaas van Lemster aardewerk. Kerfsneefiguren. Het stuk is aan de onderkant 
gemerkt: C. Steenstra / Lemmer 1893. Hoog 27,7 cm. Diam. 19 cm. 
Geschenk van de heer D. F. Lunsingh Scheurleer te 's-Gravenhage. 

3. Ring van gesmeed ijzer in de vorm van een 8. 
Geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

4. Apothekers- of drogisten weegschaal. 

5. Pillenplank met strijker. 
De nrs. 4 en 5 geschenk van de heer J. de Boer te Leeuwarden. 

6. Wielbandmeter van ijzer. Diam. 27,5 cm. 
Geschenk van de heer A. Zuiderhof te Sloten (Fr.). 

7. Potdeksel van lichtrood gebakken aarde voorzien van een knop. 
Diam. 17 cm. 
Geschenk van Mevrouw P. Landman-Dallinga te Leeuwarden. 

8—12. Verzameling textiel. 
Aangekocht. 

13—18. Verzameling textiel. 
Geschenk van Mejuffrouw I j . Richardus te Laren (N.H.). 

19. Zwartkrijttekening op papier voorstellende de familie Tijmstra te Staveren. 
Ongeveer 1875. Hoog 67 cm. Breed 55 cm. 
Geschenk van de heer M. J. van der Werf te Leeuwarden. 

20—23. Tafellaken en 12 servetten van damast, met de wapens Van Cammingha-
Van Ockinga en Van Grovestins-Van Tongema. Op het tafellaken geen 
wapens. Elf servetten Anno 1645 en één Anno 1655. 
Aangekocht. 

24. Buikorgeltje. 
Aangekocht. 

25. Geverfd houten uithangbord. Op de ene kant de kerk van Wirdum met 
twee torens en in zwart de letters: Oud Wirdum. 
Op de andere zijde de kerk van Wirdum met één toren en hieronder: 
Nieuw Wirdum. Hoog 60 cm. Breed 68 cm. 
Geschenk van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. te Wirdum. 

26. Haarspit met haarhamer. 

27. Tinnen nachtspiegel. Gemerkt: H. Kamphof Zwolle. 

28. Koperen rijtuigstoof met scharnierende handgreep. 
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Inventaris
nummers 

29. Twee bloemvazen. 

30. Wit linnen mannehemd. Anno 1769. 

31. Linnen stierendek. In zwarte letters opgedrukt: S. Cuperus/Boxum. 

32. Wit geverfde ijzeren schommelwieg. 
De nrs. 26-32 geschenk van de heer S. D. Cuperus te Leeuwarden. 

33. Engels wijnglas van wit glas. Midden XVIII. Hoog 17 cm. 

34. Idem. Hoog 16,5 cm. 

35. Idem. Hoog 13,5 cm. 

36. Likeurglas. Hoog 9,5 cm. 

37. Laatmes. Fabrikaat: Herder, Solingen. 

38. Idem. 

39. Knipmes. Gemerkt: D. Everts. 

40. Mes met benen heft. 

41. Ritsmes. 

42. Ovaal koperen zegelstempel: H. D. J. Ouwersloot/notaris/Oldeberkoop. 

43. Occarino. Lang 11,5 cm. 

44. Knopenschaar van iepehout. 

45. Cylindervormige koker van messing. 

46. Houten vuurhaal met ijzerbeslag. 

47 Schotel van grijswitte aarde. (Frechen). XIX A. Diam. 32,5 cm. 

48 Idem. Diam. 32 cm. 

49. Vier ijzeren kogels. Diam. 11 cm. 
De nrs. 33-49 geschenk van de Lagere Landbouwschool te Oldeberkoop. 

50. Bruidegomspijp. Lang 52 cm. 

51. Cylindervormig koffertje. 
De nrs. 50 en 51 geschenk van de familie Terpstra te Tzummarum. 

52. Zwart gelakte koekjestrommel. 

53. Idem. 
De nrs. 52 en 53 geschenk van Mejuffrouw A. T. C. de Jong te Leeuwarden. 

54. Tegel in blauw beschilderd met het gebouw van de R.H.B.S. te Leeu
warden.. Opschrift: R.H.B.S.-Leeuwarden/1867-1967. Vierkant 12,8 cm. 
Geschenk van de R.H.B.S. te Leeuwarden. 

55. Tegel in blauw beschilderd met een schoolgebouw. Opschrift: Munneke-
buren/O.L. School. Vierkant 15 cm. 
Geschenk van de O.L.S. te Munnekeburen. 
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Inventaris
nummers 

56—63. Verzameling textiel. 
Geschenk van Mejuffrouw Hooftman te Leeuwarden. 

64—70. Verzameling textiel. 
Geschenk N.N. 

71. Schilderij in olieverf op multiplex voorstellende het poortgebouw van het 
Poptaslot te Marssum. Rechtsonder gesign. en gedat : G. F. van Schagen 
1946. In bewerkte lijst. Hoog 50 cm. Breed 40 cm. 
Geschenk van de heer G. F. van Schagen te Laren (N.H.). 

72. Kannetje van rood gebakken aarde met een dunne korte hals. XVII-B. 
Hoog 15,4 cm. Diam. 14,3 cm. 
Geschenk N.N. 

73. Bodemfragment van een Friese schotel. Hierop met schrijfletters in paarse 
trek: de mond/der Goddelozen/spreek bedrog. XVIII. 
Geschenk N.N. 

74. Gouden beugeltas met haak. Op de gegoten beugel allegorische voorstel
lingen. De tas van groene damast met verticale strepen, waarop figuurtjes. 
Merken: L O (Lucas Oling, Leeuwarden, meester in 1780). 
Geschenk van Mevrouw D. Honig-Prager te Zaandijk. 

75. Ronde komvormige pan, met vlakke bodem en dikke rand, waaraan twee 
iets omhoogstaande oren, van lichtrood gebakken aarde. Aan de buitenzijde 
ingestempeld: L. J. Dorema / Leeuwarden. Hoog 11,5 cm. Diam. 26,5 cm. 
Aangekocht. 

76. Gevelsteen van grijze zandsteen. Op de voorzijde en reliëf ingebeiteld: 
IN DE HEERESTRAAT/ 1618. Hoog 33 cm. Breed 73 cm. Dik 9 cm. 
Afkomstig uit het pand no. 25 Heerestraat te Leeuwarden. 
Geschenk van Mejuffrouw A. M. de Jonge te Leeuwarden. 

77. Ruitvormig grafsteentje van Naamse steen. Opschrift: dns faspers Leouar-
diae Ao 1549. Lang 36 cm. Breed 35 cm. 
Aangekocht. 

78. Borstkolf van helder glas. Diam. 9,7 cm. 
Geschenk van de familie Mulder te Makkinga. 

79. Barometer, rond model gevat in een achtpuntige ster van gefineerd palissan
derhout. Vervaardigd door I. H. Arzoni (Leeuwarden 1831-1912). 
Bruikleen Dr. L. S. Meihuizen te Groningen. 

80. Bord van Harlinger aardewerk, beschilderd in blauw met de voorstelling 
van het vertrek van de verloren zoon. Onderschrift: Luc 15 : v : 11. 
Diam. 28 cm. 
Aangekocht. 

81. Bord van Harlinger aardewerk, beschilderd in blauw met de voorstelling 
van Jezus en de Kananese vrouw. Onderschrift: Mat 15 : v : 22. 
Diam. 28 cm. 
Aangekocht. 

82. Bord van Harlinger aardewerk, beschilderd in blauw met de voorstelling 
van Jezus wijzende naar een man in een boom. 
Onderschrift: Mat 19 : v : 2. Diam. 28 cm. 
Aangekocht. 
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Inventaris
nummers 

83. Doofpot van bleekrood gebakken aarde. Bruin loodglazuur. Hoog 28,6 cm 
Aangekocht. 

84. Stroopkannctje. Gemerkt: Petrus Regout & Co/Maastricht. Diam. 8 cm. 
Geschenk van Mejuffrouw I. van der Bijl te Lemmer. 

85. Tinnen lepel met vijgvormig blad en vierkante steel. XVII. Lang 16 cm. 

86. Fles van donkergroen glas. Hoog 25 cm. 

87. Flesje van lichtgroen glas. Hoog 16,5 cm. 

88. Idem. Hoog 7,5 cm. 

89. Flesje met hals. Hoog 17,5 cm. 

90. Twee flesjes met korte hals. Hoog 9 cm. 

91. Flesje van lichtgroen glas. Hoog 10 cm. 

92. Fles van donkergroen glas. Hoog 22,5 cm. 

93. Fles van lichtgroen glas. Hoog 28 cm. 

94. Merk van een wijnfles van lichtgroen glas, waarop en reliëf: HAUT/ 
SAUTERNE. 

95. Bodem van een beker van glas. Diam. 6 cm. 

96. Fragment van een roemer van lichtgroen glas. 

97. Bodemfragment van een glazen beker. 

98. Scherf van een glazen fles. 

99. Ronde glazen voet van een beker. Omschrift: VIVAT DE PRINS. 

100. Kannetje van rood gebakken aarde. Hoog 16,3 cm. 

101. Grape van rood gebakken aarde. Hoog 10,5 cm. 

102. Bolpotje van lichtrood gebakken aarde. Hoog 9,8 cm. 

103. Kruikje van grijs hardgebakken aarde. Hoog 9,3 cm. 

104. Zalfpotje van donkergrijs hardgebakken aarde. Hoog 4,8 cm. 

105. Zalfpotje van geelgrijs gebakken aarde. Hoog 4,5 cm. 

106. Zalfpotje van gres aardewerk. Hoog 6,8 cm. 

107. Glanzer van zwart glas. Diam. 9,9 cm. 

108. Halve tegel van grijs gebakken aarde. 

109. Tegel, polychroom beschilderd. XVII-A. 

110. Tegel, polychroom beschilderd. XVII-A. 

111. Ronde schijf van lichtrood gebakken aarde. Diam. 11,5 cm. 
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Inventaris
nummers 

112. Ronde schijf van geel gebakken aarde. Diam. 8 cm. 

113. Rond schijfje van bleekrood gebakken aarde. Diam. 5,2 cm. 

114. Rechthoekige tegel van bleekrood gebakken aarde. 

115. Groot bodemfragment van een Hessisehe schotel. Vroeg XVII. 

116. Scherf van een Hessisehe schotel. 1605. 

117. Idem. (16)07. 

118. Idem. (16)66. 

119. Idem. 

120. Fragment van een wijwaterbakje. 

121. Rookpijpje van pijpaarde. Gemerkt: W/ IB . 

122. Pijpekop van pijpaarde. 

123. Idem. 

124. Pijpekop van zwart hout. 

125. Fragment van een witbenen mesheft. Anno 1775. 

126. Plaatje ijzer met drie scherpe punten. 

127. Gegoten ijzeren plaatje in de vorm van een driehoek, waarop en reliëf 
een zeilende tjalk met een man aan het roer. 

128. Jacobakannetje van gres aardewerk. Hoog 18,5 cm. 

129. Kruikje met trechterhals. Hoog 12,3 cm. 

130. Kannetje van grijs gebakken aarde. Hoog 8 cm. 
De nrs. 85-130 aangekocht. 

131. Eikehouten kastje met lade, deurtje en twee open vakken, XVII. 
Hoog 86 cm. Breed 76 cm. Diep 34 cm. 
Geschenk van mej. A. H. Bossinade te Groningen. 

132. Staande klok in gefineerde kast. Lod. XVI. Op de wijzerplaat J. L. Smit 
Leeuwaarden. Ongeveer 1790. Hoog 330 cm. 
Bruikleen Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden. 

133. Komfoor met chocoladeketel van Harlinger aardewerk. In blauw beschil
derd met bloem- en bladranken. Het komfoor Anno 1773. De ketel Anno 
1769. 
Geschenk van de Bondsspaarbank te Leeuwarden. 

134—143. Verzameling textiel. 
Geschenk N.N. 

144. Sprei. Gehaakt van witte katoen. 
Geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

145—146. Twee karndoeken. 
Geschenk van de heer en mevrouw Oosterbaan-Dijkstra te Leeuwarden. 
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Inventaris
nummers 

147—152. Verzameling textiel. 
Geschenk van Mevrouw J. Bergstra-Tuininga te Hilversum. 

153—155. Verzameling textiel. 
Geschenk van Mevrouw M. Oosterbaan-Dijkstra te Leeuwarden. 

156. Mannekostuum. 
Aangekocht. 

j 57—158. Twee zonnehoeden. 
Geschenk van Mevrouw P. Gorter-Smids te Kortenhoef. 

159—167. Verzameling klompenmakersgereedschap. 
Geschenk van de heer K. van der Meulen te Leeuwarden. 

168. Zes zilveren avondmaalsbekers met gegraveerde opschriften. 
Genummerd 1-6. Versierd met bloemguirlandes. 
Merken: Friesland; Leeuwarden; jl. E gekr. (1781); mt. zespunstige ster 
(Aene Feenstra, 1775 mr. geworden te Leeuwarden). 
Bruikleen van de Doopsgezinde Gemeente van Holwerd-Blija. 

169. Blauwgras hooivork met drie tanden. Lang 137 cm. 
Geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

170. Gedraaid wortelnoten tabakspot met deksel. 
Geschenk van de heer W. Looijenga te Haarlem. 

171. Kannetje van gres aardewerk. Hoog 13,3 cm. 
Geschenk van de heer J. W. van der Veer te Koudum. 

172. Fles van bruingeel glas. Hoog 25 cm. 
Geschenk van de heer De Vries te Leeuwarden. 

173. Grote turfmand van gevlochten tenen met twee oren. Hoog 46 cm. 
Geschenk van de Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gem. te Langweer. 

174. Iepehouten schop. Lang 188 cm. 

175. Een paar klomplaarzen. 
De nrs. 174 en 175 geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

176. Graszodensteker. 

177. Graszodensnijder. 
De nrs. 176 en 177 geschenk van de heer W. van Steinvoorn te Tzum-
marum. 

178. Iepehouten slatschop met een vlak blad. 
Geschenk personeel N.S. fietsenstalling te Leeuwarden. 

179. Slootkantsikkël. 
Geschenk van de heer W. van Steinvoorn te Tzummarum. 

180. Aalsteker van ijzer. 
Geschenk van Douwe Wietsma te Pietersbierum. 

181. Bietensnijder. 
Geschenk van de heer S. J. van der Meer te Witmarsum. 

182. Bietensnijder. 
Geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 
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Inventaris
nummers 

183. Bijenkorf. 
Geschenk van de heer R. Jeelof te Hardegarijp. 

184. Welhaak. 
Geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

185. Cichorei-zaadzaaier. 
Geschenk van de familie T. J. Dankert te Ternaard. 

186. Grote groftandige ijszaag. 
Aangekocht. 

187. Stoplap. Anno 1788. 
Geschenk van de heer W. Looijenga te Haarlem. 

188. Zilveren lepel met vijgvormig blad met ronde steel. 
Achterop het blad gegraveerd: S T / 1702. Lang 17 cm. 

189. Zilveren lepel met getorste steel met op de top "de Hoop". 
Achterop het blad gegraveerd: T R / 1775. 
Merk: druiventros (Allert Wijngaarden, Leeuwarden). Lang 17,8 cm. 

190. Zilveren lepel met stomp ovaal blad en dunne platte steel. 
Achterop het blad gegraveerd: Deese met schaatsen over Zee gehaald door 
Hs van Coppenolle Sneek den 24 Jan 1763. Lang 20 cm. 
Merk: onduidelijk. 

191. Zilveren geboortelepel met een geslingerde steel en op de top een charitas. 
Stomp ovaal blad. Op de achterkant gegraveerd: Wiepkjen Rin-/tjes 
Bangma/is Geboren den/27 November/ 1821. Dit geheel in een cartouche. 
Lang 18 cm. 
Merken: Lopende leeuw; Hermeskop; jl. I (1818); mt onduidelijk. 

192. Zilveren lepel en vork. 
Achterop het blad van de lepel is gegraveerd: Trijntje Oneides is geboren 
den 13de December 1859. Lang. 19,8 cm. 
Merken: Lopende leeuw; Hermeskop; jl. H (1867); mt LVMi'161 (Lourens 
van Manen, Sneek). 
Achterop de vork is gegraveerd: T. Oneides/ geb 13 Decb/1859. 
Lang 18,8 cm. 

193. Broche van zilver, bezet met briljantjes. Lang 6,9 cm. 
De nrs. 188-193 legaat mejuffrouw W. C. B. Land te Bilthoven. 

194—271. Collectie houtsnijwerk, vervaardigd door de heer N. H. Bulthuis te Huizum, 
tussen de jaren 1924 en 1968. 
Geschenk van de heer N. H. Bulthuis te Huizum. 

272. Schotelfragment. Noord-Nederland. XVII-A. 
Geschenk van de heer H. IJ. de Vries te Suameer. 

273. Schotelfragment. Makkum. XIX. Opschrift: Daar liefde/woont, Gebiedt 
de/Heer den zegen. 
Geschenk van Gemeentewerken van Baarderadeel. 

274. Schoorsteen-steen van lichtrood gebakken aarde. XVI. 
Geschenk van Gemeentewerken van Baarderadeel. 

275. Vier nummerstenen uit het plaveisel van het Oldehoofster Kerkhof te 
Leeuwarden. De nrs. 83, 86, 88, 100. 
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276. Rond vergiet van rood gebakken aarde, rustend op drie pootjes. 
Diam. 20,5 cm. 

277. Langwerpig rechthoekige baksteen van geel gebakken aarde, waarin ge
stempeld: BOMMELER/WAARD. XIX. 

278. Dam- en molenspelbord. 
De nrs. 275-278 geschenk van de heer G. Elzinga te Leeuwarden. 

279. Kannetje van gres aardewerk voorzien van een oor. Hoog 19,3 cm. 
Gevonden ten zuiden van Parrega. 

280. Grape van lichtrood gebakken aarde. XVII. Hoog 12,7 cm. 
Geschenk mejuffrouw Kootstra te Leeuwarden. 

281. Potje van bleekrood gebakken aarde voorzien van een oor en rustend op 
drie pootjes. XVII-A. Hoog 13.1 cm. 
Gevonden door arbeiders bij het afbreken van het oude grietenijhuis te 
Mildam. 

282—300. Verzameling kinderspeelgoed. 

301. Klein riga-napje. Diam. 7,8 cm. 

302. Werpspel. 

303. Boterpronker. Hoog 10,5 cm. 

304. Houten citroenpers. In twee helften scharnierend. Lang 27,8 cm. 

305—311. Vuurmand en verzameling vuurmandkleden. 

312—344. Verzameling textiel. 
De nrs. 282-344 geschenk van de Erven mejuffrouw A. V. Bieruma 
Oosting te Oranjewoud. 

345. Herencostuum. 
Ingekomen via Mevrouw T. P. Straat-Osinga te Tietjerk. 

346. Kap van zwarte wollen stof. 
Bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden. 

347. Paardekapje. 
Herkomst onbekend. 

348—351. Verzameling textiel. 
Bruikleen van de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden. 

352—367. Verzameling textiel. 
Geschenk van Ds. W. Wilman te Oudeschoot. 

368—371. Verzameling textiel. 
Aangekocht. 
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EDUCATIEVE DIENST 

In het Fries Museum doet zich de paradoxale situatie voor, dat het hulpbetoon van 
de Educatieve Dienst het minst intens lijkt, wanneer het aantal bezoekers het grootst 
is, namelijk gedurende de zomermaanden. Maar dat is dan ook bij uitstek de periode 
van de individuele bezoekers, die slechts "aanspreekbaar" zijn door middel van de 
klankbeelden, welke in dit tijdvak dagelijks des morgens en des middags — en bij 
gebleken behoefte ook vaker dan twee keer per dag — worden vertoond. In de zomer 
is de begeleiding grotendeels geconcentreerd op de telkens weerkerende twintig 
minuten van een klankbeeld-voorstelling (al blijft daarnaast natuurlijk nog wel ruimte 
over voor een lossere individuele begeleiding). 

De seizoendrukte in het museum valt dus niet samen met de drukste perioden voor 
de educatieve dienst, die het wat de groepen betreft moet hebben van de herfst (maar 
de maand september is stil, omdat dan op de scholen de cursus pas begonnen is en 
geen tijd wordt gevonden voor activiteiten buiten het eigen gebouw), van de winter 
en daarna in afnemende mate van het voorjaar. De cijfers weerspiegelen deze gegevens: 
in het eerste kwartaal van 1968 kwamen er 54 groepen, in het tweede kwartaal 37 
groepen, in het derde kwartaal (met de vakantiemaanden en met september) geen 
groepen en tenslotte in het laatste kwartaal 37. Met elkaar 128 groepen, sterk wisselend 
van omvang, maar met een gemiddelde van ongeveer dertig personen. 

Bij deze groepen gaat het niet uitsluitend om scholieren. Er komen ook vrij veel 
groepen volwassenen naar het Fries Museum. Als daarbij gevraagd wordt om een 
rondleiding, dan kan deze wens slechts ten dele gehonoreerd worden. Grotere groepen 
zijn bij een op oude leest geschoeide rondleiding moeilijk te hanteren en bovendien 
wordt er te uitsluitend geluisterd naar de rondleider, zodat er weinig gelegenheid 
overblijft om zélf te gaan kijken. Het is mijn gewoonte geworden om deze groepen in 
het educatieve zaaltje te ontvangen en hen door middel van een lezing met dia's een 
inleiding (van omstreeks een uur) te geven op één afdeling van het museum. Na de 
lezing wordt de afdeling gezamenlijk bezocht en er is gelegenheid tot het zelf kijken 
en tot het stellen van vragen. 

In sommige gevallen wordt de lezing ter voorbereiding op het museumbezoek buitens
huis gehouden. In het afgelopen jaar reisden projector en dia's naar Leeuwarden (vier 
lezingen voor uiteenlopende gezelschappen), Sneek (2 keer), Minnertsga, Heerenveen, 
Beetsterzwaag, Bolsward, Grouw, Tietjerk, Koudum, Den Haag, Berlikum, Twijzel, 
Britsum en Rottevalle; in totaal 18 lezingen, die meermalen werden gevolgd door een 
bezoek aan het Fries Museum. De onderwerpen der lezingen waren het Fries Museum 
in het algemeen — als oriëntatie het meest gevraagd — het Friese zilver, Friese volks
kunst en Friese schilderkunst in de 17e eeuw. 

Tijdens een negentiende lezing, gehouden voor leden van het Fries Genootschap 
op 22 oktober, bracht ik verslag uit van de conferentie, welke door het Committee for 
Educational and Cultural Action van de International Council of Museums (ICOM) van 
14 tot 22 mei werd belegd in Leningrad en Moskou. Een afgerond geheel is deze 
internationale conferentie niet geworden. De meningen over educatief werk in de 
musea en over het museum als cultureel centrum bleken wel zo gedifferentieerd te zijn, 
dat er in internationaal, maar ook in nationaal verband werkgroepen zijn gevormd, die 
zich in de komende jaren zullen bezighouden met drie vraagstukken: het Museum als 
cultureel centrum, het Gebruik van audiovisuele middelen en Perceptie en opleiding. 

Klankbeelden. 

Het aantal klankbeelden nam in april toe met een dia-programma over de Friese 
schilderkunst van de 17e eeuw, ten doop gehouden tijdens de algemene ledenver
gadering. Tijdens de zomermaanden werd gewerkt aan een klankbeeld over Chine de 
Commande, dit in verband met de tentoonstelling "De Chinese porseleinkast", die haar 
rondreis door Nederland aanving in Amsterdam en vervolgens werd overgebracht naar 
Leeuwarden. Het door de educatieve dienst van het Fries Museum samengestelde klank-
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beeld reist met de tentoonstelling mee en werd in 1968 achtereenvolgens vertoond in 
Amsterdam, Leeuwarden, Arnhem en Utrecht. Als de langdurige rondrit ten einde zal 
zijn, kan het klankbeeld worden omgewerkt en aangepast aan het eigen porseleinbezic 
van het museum. 

Publiciteit. 

In het verslagjaar leverde de dienst bijdragen aan het Friesch Dagblad, aan "dit is 
Friesland", aan "Friesland" en werd aan de dagbladen een artikel gezonden over de 
uitslag van de gedurende de zomermaanden gehouden enquête, die in het vorige jaar
verslag is gepubliceerd. Medewerking werd verleend aan uitzendingen van de N.R.U. 
(voor de rubriek Zoeklicht), van de A.V.R.O. (voor de t.v.-rubriek Regiovizier) en van 
de R.O.N.O. 

Vertegenwoordigingen. 

Ook dit jaar weer waren er vergaderingen van commissies, waarin het hoofd van 
de educatieve dienst qualitate qua zitting heeft: de provinciale televisie-commissie, de 
provinciale radiocommissie, de commissie Friese schoolradio, de tentoonstellingscom
missie van de Fryske Kultuerried en de door de Federatie van Friese Musea en Oud
heidkamers in het leven geroepen commissie voor Musement, die zich bezig hield met 
de Friese inzending én met een begeleidende folder (die overigens ook als nieuwe 
museumfolder voor Friesland dienst zal gaan doen). 

H. Kingmans. 
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ARCHEOLOGISCHE AFDELING 

In de bestaande assistente-vacature kon tot genoegen worden voorzien door de be
noeming van mejuffrouw T. van der Brug te Selmien op 1 september. Na een proef
periode van twee maanden werd haar gaarne medegedeeld dat zij haar werkzaamheden 
kon blijven voortzetten. Hoewel mejuffrouw Van der Brug nog hoofdzakelijk admini
stratief bezig is, wordt zij in verband met het veelvuldig ambulant zijn van onder
getekende, zoveel mogelijk van alle lopende zaken op de hoogte gesteld. 

In het verslagjaar werd alle achterstand ingelopen betreffende het ordenen van de 
correspondentie en het foto-archief. 
Dit laatste omvat twee afdelingen, nl. van de voorwerpen en van de archeologische 
monumenten in de provincie. Deze laatste voor zover zij zijn opgenomen, waarover 
straks. 

Bovendien werd het inventaris-kaartsysteem nieuw geordend, terwijl de 500 beschrij
vingen van de benen kammen, kamfragmenten en foudralen, destijds vervaardigd door 
mevrouw Drs. G. M. W. v.d. Kamp-Hilt (zie verslag 1967, p . 25) in het systeem wer
den ingevoegd. 

Begonnen kon worden met het inhalen van de achterstallige inventarisatie van 
nieuwe aanwinsten. Vooral uit de jaren 1965 tot 1968 werden een aantal vondsten en 
vondstcomplexen gesorteerd, beschreven en genummerd. Dit betrof echter in hoofd
zaak kleinere collecties, de grotere, ondergebracht in het pakhuis, wachten nog steeds 
op bewerking. 

De werkzaamheden van de veld-assistent de heer J. K. Boschker te Heerenveen, 
vonden regelmatig doorgang, ook nu weer met medewerking van de provincie Friesland 
en de Cultuurtechnische Dienst. 

Ten behoeve van deze dienst werd een uitvoerig rapport over de activiteiten van 
de heer Boschker in de ruilverkavelingen samengesteld. Uit de honorering van onze 
aanvragen om deze activiteiten te kunnen blijven voortzetten, blijkt gelukkig dat ook 
de overheid het belang van het archeologisch speurwerk inziet. Een woord van dank 
mogen wij te dien aanzien hier zeker herhalen. Op verzoek van de redactie werd door 
het "Cultuurtechnisch Tijdschrift" een artikel over "Ruilverkaveling en archeologie" 
geschreven dat in 1969 zal verschijnen en waarin de voornaamste aspecten van de 
werkzaamheden in Friesland zijn belicht. 

Tijdens zijn werk kwam de heer Boschker verschillende interessante vondsten op het 
spoor, zowel van mobiele aard als van onroerend karakter. Zo ontdekte hij enkele 
nieuwe veelbelovende vuursteenvindplaatsen in de ruilverkavelingen Sneker Oudvaart. 
Gaasterland en Warns. Ook in Dantumadeel en de overige delen van Friesland werd 
het aantal archeologisch interessante plekken weer uitgebreid. 

Deze zijn van verschillende karakter; het betreft paleolithisch van ouderdom zijnde 
tot laat-middeleeuwse. Als mobiele vondsten werden, naast de grote hoeveelheid kleiner 
materiaal, ook enkele mooie vuurstenen bijlen opgeraapt, o.m. bij Noordwolde, Duurs-
woude en Ureterp. Een interessante vindplaats van terpenvaatwerk kwam aan het licht 
bij de brugaanleg over het Langdeel ten n. van Warstiens. Het betreft hier een 
overslibde, 2de tot 4de eeuwse nederzetting, waaruit ook enkele gave stukken vaat
werk werden geborgen. Bij de werkzaamheden aan de nieuwe weg Workum-Bolsward 
werden ook vele aardewerkresten uit de 11de tot 13de eeuw gevonden en éénmaal een 
nagenoeg gave 16de eeuwse kruik. 

Ondanks het dagelijkse speurwerk ontsnappen helaas toch nog wel vindplaatsen aan 
onze aandacht: het aantal snel en gelijktijdig werkende graafmachines is op het ogen
blik zo groot en over zo grote afstanden in Friesland vsrspreid, dat soms in één dag 
een belangrijk terrein wordt vernield of zodanig beschadigd dat een nader onderzoek 
nauwelijks meer de moeite loont. Zo is in 1968 b.v. een interessante vindplaats van 
de Hamburg-cultuur nabij Siegerswoude verloren gegaan, zij het dat door actieve 
amateurs wel een hoeveelheid materiaal is gered, waaronder fraaie krombekstekers. 
De veld-assistent was echter elders in Friesland zeer bezet, terwijl van de graafwerk -
zaamheden tevoren ook geen bericht was gegeven. Dit euvel doet zich helaas sterk 
gelden: van alle graafwerk in Friesland wordt slechts een zeer klein deel gemeld. Er 
wordt naar gestreefd hierin verbetering te brengen. 
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De in het verslag 1967 genoemde werkzaamheden van mejuffrouw Herweijer (thans 
mevrouw Drs. P. E. Schie-Herweijer) betreffende de collectie laat-romeinse en merovin-
gische munten vonden een goede afsluiting in een verslag over haar stage en het in
leveren van de door haar bemiddeling op het Klassiek Instituut der R.U. te Groningen 
getikte inventariskaarten, die ook in ons kaartsysteem werden opgenomen. Samen met 
haar werd een bericht geschreven over de vondstomstandigheden van een te Witmarsum 
gevonden pseudo-muntsieraad (pseudo-solidus) van Valentinianus II (375-392) voor 
het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. 

Vele malen werden onze collecties ook weer voor studiedoeleinden geraadpleegd. 
Wij noemen: 

Drs. J. H. F. Bloemers, Amersfoort (vuurstenen dolken); Drs. J. W. Boersma, Gronin
gen (laat-karolingisch beeldhouwerk); Mei. M. H. P. den Boesterd, Nijmegen (Romeins 
bronzen vaatwerk); Drs. J. A. Brongers, Amersfoort (schedeltrepanaties en schedel
napjes); Prof. Francis Celoria, Universiteit Keele, Engeland (opstellingstechniek); Prof. 
F. Dumas, Parijs (merovingische en karolingische munten); Miss Mairead Dunlevy, 
Universiteit Dublin (kammen); Prof. Dr. A. E. van Giffen, Zwolle (vroeg terpenvaat
werk); J. G. Hurst, Londen (karolingisch en middeleeuws aardewerk); Dr. K. H. Mar-
schalleck, Tever (karolingische graf vondsten); Mevrouw Drs. P. E. van Schie-Herweijer, 
Rotterdam (laat-romeinse munten); Mevrouw J. M. Swart-Poelman, Groningen (stenen 
strijdhamers); H. W. Tijben, Hardenberg (spingereedschap); W. Haio Zimmerman, 
Göttingen (veenvondsten). 

Aan deze bezoeken was verschillende malen een meerdaags verblijf verbonden; voor 
zoveel mogelijk is wordt dan met de bezoekers samengewerkt ten einde de door hen 
bestudeerde voorwerpen tegelijk voor onze inventaris te beschrijven. 

Onder leiding van Prof. Dr. P. T. R. Modderman bezochten studenten en mede
werkers van het Instituut voor Prehistorie te Leiden het Museum. Een excursie door 
Friesland met dit gezelschap werd door ondergetekende geleid, voorafgegaan door een 
lezing over oudheidkundige vondsten in Friesland. Ook een groep studenten van Prof. 
Dr. W. A. van Es van de Vrije Universiteit te Amsterdam brachten een bezoek aan 
de Archeologische Afdeling, waar ondergetekende hen rondleidde. 

Een televisie-ploeg van de V.A.R.A. maakte opnamen van Romeinse oudheden, ter
wijl aan de Wilhelmshavener Heimat-Verein und Volkshochsehule, alsmede aan enige 
groepen uit Leeuwarden en elders uit de Provincie toelichting op de collecties werd 
gegeven. 

Veelvuldig werden schriftelijke inlichtingen, alsmede foto's verstrekt, zowel voor 
wetenschappelijke doeleinden als voor werkstukken van scholieren. 

Naast deze activiteiten in het museum werd ook door middel van lezingen en excur
sies voorlichting buiten het museum verstrekt. Hierbij waren o.m. betrokken: de Christ. 
Middelb. Landbouwschool te Dokkum; de personeelsvereniging van de C.C.L.B. te 
Leeuwarden; de Doopsgezinde Zusterkring te Holwerd; de jeugdleden van "It Fryske 
Gea"; de Geografische Kring Friesland; de Stichting voor Bodemkartering te Assen; 
de Stichting "De Kleibouwstreek" te Sint Annaparochie en oud-leden van de S.S.R. 
te Leeuwarden. 

Op bijzondere wijze werd aandacht voor onze keramische collecties gevraagd door 
een tentoonstelling van in de Friese bodem gevonden oud aardewerk in de Herv. Kerk 
te Olterterp, gehouden van 2 tot 15 augustus. Deze tentoonstelling, die nogal wat voor
bereiding had gevergd, trok echter ruim 800 bezoekers, een aantal dat nog nimmer bij 
de Stichting "Olterterp" op een van zijn tentoonstellingen was geteld. Bij het opbouwen 
en afbreken van de tentoonstelling en het geven van voorlichting tijdens de openings
uren verleende mejuffrouw Van der Brug vrijwillig assistentie. 

De personele binding met het Biologisch-Archaeologisch Instituut leidde weer tot 
nauwe samenwerking bij opgravingen en veldonderzoek. Dit jaar zijn in Friesland twee 
opgravingen ondernomen die beide met succes werden bekroond. 

De eerste betrof een grafheuvel nabij De Knobben ten n.o. van Drachten, gem. 
Smallingerland. Deze heuvel, gelegen in een fraai bebost terrein, moest in verband met 
de uitbreiding en de veiligheid van het Philipsvliegterrein samen met de houtopstand 
op voorschrift van de Rijksluchtvaartdienst verdwijnen. Hoewel aan een gebruik als 
tumulus enige twijfel bestond, door de arts T. Siebinga te Opeinde echter steeds be
streden, werd met toestemming van de directie van N.V. Philips en met D.A.C.W.-
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subsidie de opgraving begonnen. Deze werd in het kader van een doctoraal studie 
uitgevoerd door de gebroeders A. E. en J. Lanting. Onder een waarschijnlijk 19de 
eeuwse, vrij aanzienlijke ophoging kwam een tumulus te voorschijn die zes crematies 
uit de midden-Bronstijd en enige z.g. Kümmerkeramik bevatte. In de ondergrond van 
de heuvel werden kuilen aangetroffen met scherven van wikkeldraad-aardewerk uit 
de Vroege Bronstijd. Hoewel uiteraard te betreuren valt dat de grafheuvel moest wor
den opgeofferd, vormen deze voor Friesland tot nu toe zeldzame vondsten een belang
rijke aanvulling van de kennis van de prehistorie van dit gebied. Een publikatie is in 
voorbereiding. 

De tweede opgraving had betrekking op het reeds in 1966 begonnen en in 1967 
voortgezette onderzoek van het Strieper Kerkhof op Terschelling. Thans werd dit op 
enkele kleine details na, die bij de voorgenomen restauratie van de grote kerkhof
heuvel kunnen worden bekeken, afgesloten. In een bijna 3 maanden durende campagne 
konden de plattegronden van drie stenen kerken en twee houten voorgangers vrijwel 
volledig worden vastgesteld. Daarbij viel het op dat de tweede houten kerk en de drie 
stenen opvolgers pas waren gebouwd, nadat een natuurlijk duin aanzienlijk was opge
hoogd. Het eerste houten heiligdom stond op een natuurlijk duin en was niet zuiver 
oost-west georiënteerd, maar vertoonde een afwijking naar het noord-oosten. Dit uit 
twee rijen van 5 palen bestaande kerkje mat 6 bij 5.80 m; ongeveer in het midden was 
een met ijzer beslagen kistje van 1.0 x 0.60 x 0.20 m ingegraven. Het geheel bevond 
zich midden in een grafveld, waarvan de graven op dezelfde wijze waren georiënteerd 
als het heiligdom. 

De tweede houten kerk was 3-schepig, wel zuiver oost-west gericht en ruim 11 m 
lang en 8.60 m breed. In de beide zijbeuken, elk 1.50 m breed waren de fundament
sleuven van de eerste (tuf-) stenen kerk uitgegraven. Deze was van een versmald rond-
gesloten koor voorzien en ruim 19.0 m lang. De westmuur diende later als oostelijke 
muur van een aangebouwde, eveneens met tufsteen beklede toren, die buitenwerks 
ca. 6.0 x 5.0 m mat. Deze kerk werd nadien vergroot, waarbij het eerste koor werd 
afgebroken en vervangen door een koor dat een gelijke breedte had als het schip en 
ook rond gesloten is geweest. De totale lengte bedroeg toen bijna 33.0 m. Van dit 
koor werd de ronde sluiting nadien verwijderd en vervangen door een bakstenen 
hoekige sluiting, die echter veel verder naar het oosten werd geprojecteerd, zodat de 
totale lengte tenslotte ruim 41.0 m was. In deze laatste kooruitbreiding werd een bak
stenen altaarfundament gevonden, waaronder zich een graf bevond. Dit bevatte nog 
resten van kleding voorzien van ijzeren sluithaken. Behalve deze kerkplattegronden met 
de verschillende vrijwel vondstenloze grafvelden zijn ook nog enkele interessante, lig
gende en staande, maar nu omgevallen zijnde, grafstenen en -palen aangetroffen, waar
onder twee van walvisbeen. 

Wat de datering van het gevondene betreft wordt voor het oudste heiligdom voor
lopig aan een ontstaan in circa 900 gedacht, het tweede kan circa 1000 zijn gesticht, 
terwijl de drie stenen bouwwerken resp. rond 1100, 1200 en in de 14de eeuw kunnen 
zijn opgetrokken. 

De afbraak (of verwoestende brand?) van het laatste bouwwerk moet kort vóór of 
rond 1600 worden gesteld. Een en ander is gegrond op het vondstmateriaal en op 
historische berichten. 

De opgraving stond ook nu weer onder auspiciën van de Stichting "Ons Schellinger-
land" en werd in het begin uitgevoerd met behulp van Groninger studenten, later met 
krachten van de Gemeente Terschelling, Staatsbosbeheer en een particuliere aannemer. 
(Zie ook Nieuwsbull. K.N.O.B. 1968, kolom 132-134 en Leeuwarder Courant van 
31-12-1968). 

Behalve deze grote onderzoekingen vroeg een groot aantal andere graafwerken in 
de provincie Friesland onze aandacht en zijn allerlei waarnemingen gedaan, vele in 
gezelschap van de veldassistent of met leden van het B.A.I. 
Bij de opgravingen op het Oldehoofster Kerkhof te Leeuwarden werd op verzoek van 
de heer Drs. H. Halbertsma assistentie verleend bij het selecteren van de vondsten. 
Een tufstenen grafkist met skelet werd opgenomen en naar het museum gebracht, 
evenals een met scherven bepleisterde vuurhaard. 

Veel aandacht vraagt de zorg voor de archeologische monumenten in het kader van 
de Monumentenwet 1961. Het opnemen daarvan in het veld vraagt veel tijd, maar 
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Eén der als monument voorgedragen terpjes bij Blija, gem. Ferwerderadeel. Foto Fries Mu 

werpt goede resultaten af, ook in de vorm van vele nieuwe bijzonderheden. In 1966 
werd de gemeente Ferwerderadeel geheel afgewerkt. Een uitvoerige foto-documentatie 
is in ons foto-archief opgenomen. Daar de tijd echter dringt moet in 1969 met de 
intensivering van het veldwerk rekening worden gehouden. 

Wat de uitbreiding en verzorging van de collecties betreft kan worden gesteld dal 
deze ook in 1968 een bevredigend verloop hadden. Behalve de genoemde inventarisatie 
werkzaamheden, werden door derden ook een aantal restauraties uitgevoerd. Het B.A.I. 
te Groningen herstelde een aantal stukken vaatwerk, terwijl op de R.O.B, te Amersfoort 
een begin werd gemaakt mat het reinigen van de vele kleinere bronzen voorwerpen in 
ons bezit. Het zal nog geruime tijd duren eer de gehele collectie is afgewerkt. 

Over de uitbreiding het volgende. Nog steeds geldt dat telkens opnieuw voorwerpen 
m het museum komen, die door hun enig zijn, aan wel door hun herkomst als zeer 
welkom kunnen worden beschouwd. Schenking, overdracht, aankoop en bruikleen zijn 
de pijlers waarop de aanwinstenlijst rust en voor 1968 betrof dit zeer uiteenlopende 
stukken. Aparte vermelding verdienen enige, overigens ook in onderstaande lijst ver
melde aanwinsten. 

In de eerste plaats een door aankoop verkregen groot laat-neolithisch depot uit 
Ravenswoud (gem. Ooststellingwerf), bestaande uit 24 zowel geslepen als gekapte 
stenen bijlen, disselbijlen, dolk- of speerpunten en beitels. Het werd op een aardappel
akker ontdekt in een hoop afvalstenen, maar de juiste vindplaats bleek nog aanwijsbaar 
Bij een na graving door het Biologisch-Archaeologisch Instituut werd de kuil waarin 
het zich had bevonden nog eens nagezocht, waarbij nog een sikkelfragment te voor
schijn kwam. 

Uit Donkerbroek (gem. Ooststellingwerf) werd, eveneens door aankoop, een bijzonder 
fraaie bijl van diabaas-porfiriet, vermoedelijk tot de Stand voetbeker-cultuur behorende 
verkregen en uit Fochteloo, tot dezelfde gemeente behorende, een reeds lang geleden 
door wijlen H. J, Popping ontdekte grafvondst van dezelfde cultuur bestaande uit 
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grote fragmenten van een standvoetbeker, een "groenstenen" bijltje en een zeer groot 
vuurstenen spaanmes. Deze grafvondst werd door Prof. Dr. W. Glasbergen overge
dragen. 

Van veel later karakter zijn de ceramiek- en andere aanwinsten uit Bilgaard, gem. 
Leeuwarden. Het betreft hier o.m. enkele zeer fraaie gave stukken, waarvan speciaal 
de tuitpot met radstempelversiering (z.g. Badorf-pot) moet worden genoemd. Wij be
zaten nog maar slechts één dergelijk exemplaar uit Torwerd, gem. Baarderadeel (inv.nr. 
F.M. 133-3). Verder bestond deze collectie, genereus geschonken door de Erven mej. 
A. V. Bieruma Oosting te Oranjewoud, nog uit enig terpen- en middeleeuws vaatwerk 
en drie benen "glissen". 

Een en ander is een belangrijke aanvulling op de in 1962 door mevrouw A. J. W. 
Bieruma Oosting geschonken geschonken collectie — ook uit het familiebezit Bieruma 
Oosting afkomstig — over het algemeen kleine oudheden, die ook in Bilgaard was 
gevonden (zie Verslag 1962). 

Het bestuur van het Diakonessenhuis te Leeuwarden stond een middeleeuwse kook-
pot en een daarin aangetroffen schapeschedel af, gevonden in de bouwput van de 
kobaltkelder. Deze vondst ontleent zijn belang vooral aan de vindplaats: er was daar 
niets van middeleeuwse bewoning bekend. 

De heer T. Woudstra te Nes op Ameland schonk de in zijn bezit aanwezige vondsten, 
gedaan ter plaatse van de reeds lang verdwenen oude kerk van Nes op het kerkhof 
aldaar en vooral voor de documentatie van belang zijnde. Tevens bemiddelde hij bij 
het verkrijgen van laat-middeleeuwse vondsten uit het dorp Nes, waaronder scherven 
van Deense "Jydepotten". Wij kennen van dit eiland thans twee belangrijke vind
plaatsen van dit materiaal, nl. Hollum en Nes. Deze vormen daardoor een interessante 
aanvulling op ons verspreidingskaartje in "It Beaken" 1962, waarop in dat jaar alleen 
nog maar vindplaatsen van het vaste land konden worden vermeld. 

Deze voorbeelden mogen voldoende zijn om het belang van alle aanwinsten aan te 
tonen: elke bodemvondst die het museum bereikt, wordt zo goed mogelijk getoetst op 
zijn waarde voor het algemene beeld van de vroegere bewoningen van Friesland. Deze 
waarde varieert van een stipje op de verspreidingskaart tot een (helaas noodzakelijker
wijs) bescheiden plaatsje in de expositie met, onzichtbaar voor velen, echter zijn bete
kenis in onze documentatie en studie-collecties. 

Alfabetisch gerangschikt zijn de gemeenten waaruit bodemvondsten het Fries Museum 
bereikten (vóór het Romeinse cijfer denke men zich steeds als begin van het inventa-
risnr. FM 1968): 

Ameland. Ter plaatse van het voormalige kasteel te Ballum gevonden rood aarde
werk (VIl-14a/d), geschenk D. Bakker; te Nes opgegraven fragmenten van middel
eeuwse kannen, borden en steelpannen, een bronzen ringetje, houtwerk etc. (VII-I5/20), 
geschenk J. Woudstra; middeleeuws en later vaatwerk uit de Rixt v. Doniaweg te Nes, 
waaronder scherven van Deense Jydepotten (VII-20/25), geschenk C. de Jong. 

Baarderadeel: Uit Jorwerd een sestertius van Traianus, geslagen nà 104 (A 2211), 
bruikl. A. Greydanus en een karolingisch spinklosje (VI-8), geschenk J. W. Meyer. 

Barradeel. Bij de zeedijkverhogingswerken ten N. van Pietersbierum gevonden laat 
m.e. ceramiek, majolica) en een Deens Jydepotfragment (IV-4). 

Doniawerstal. Een grote aardewerken net- of weefgetouwverzwaring uit Idskenhuizen 
(IX-33), aankoop. 

Franeker. Bij de aanleg van de noordelijke rondweg kwamen op enkele plaatsen vele 
stukken terpenvaatwerk uit het begin der jaartelling te voorschijn, die door J. K. Bosch-
ker werden verzameld. Ook in 1967 is reeds een deel hiervan gevonden. De stukken 
zijn afkomstig van allerlei typen potten (II-3/10). 

Franskeradeel. Op de Flearen z.w. van Tzum vond de heer K. J. de Boer bij het 
egaliseren van een reeds eerder afgegraven terpgedeelte een aantal fragmenten van o.m. 
tot de oudste terpcultuur behorende potten, welke hij ten geschenke gaf (VII-2/3). 
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Gaasterland. Tj. van Albada, te Bakhuizen, schonk enkele in zijn vroegere woon
plaats Mirns door hem gevonden oudheden. Een zeer bijzonder stuk is het zeker nog 

in de 15de eeuw te dateren bronzen mes(?)heft. Verder betrof de schenking enige 
spinklosjes en een slijpsteentje (X- l l /17) . In Oudemirdum kwamen bij graafwerk voor 
Z.W. Friesland karakteristieke bolpotfragmenten aan het licht, die de vinder J. Bouma 
afstond (XII-6). 

Harlingen. Uit deze plaats werd een fluitje aangekocht (VII-11). 

Haskerland. Ten zuiden van Joure ter plaatse van een vroegere stins gevonden 
middeleeuwse ceramiek werd door G. J. Lanting aangeboden (X-35/36). Er bevindt 
zich o.m. een interessant vuurklokfragment bij. 

Hemelumer-Oldeferd. Vermelding in deze rubriek verdient het fraaie 16de eeuwse 
kannetje van een nog niet vertegenwoordigd model in het Museum dat reeds ca. 1956 
te Koudum werd gevonden (FM 1968-171). De heer J. W. v. d. Veen schonk het spon
taan toen de vondst ons ter kennis kwam. 

Hennaarderadeel. Te Wommels werden bij graafwerk door de I.W.G.L. fragmenten 
van vaatwerk met geometrisch patroon versierd aangetroffen, alsmede van potten met 
streepbandversiering en gefacetteerde rand, dat ca. 200 vóór tot ca. 200 na Chr. ge
dateerd kan worden. (X-29/32). 

ldaarderadeel. In een slootwand bij Domwier trof ondergetekende bolpotfragmenten 
aan (VIII-22), terwijl de vele vondsten door J. K. Boschker gedaan bij de aanleg van 
de brug in de weg Leeuwarden-Drachten nabij Warstiens reeds werden gememoreerd. 
Het betreft hier alles vondsten uit een overslibde nederzetting uit de eerste eeuwen 
onzer jaartelling (VI-9/10; IX-13/26). 

Leeuwarden. De interessante collectie reeds oudtijds gedane ceramiek-vondsten uit 
de terp Bilgaard en nu geschonken door de Erven mei. A. V. Bieruma Oosting is reeds 
genoemd (X-l/10). Bij Goutum kwam aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal 
bij de aanleg van een brug-oprit een groot aantaal scherven aan het licht. De collectie 
is zeer gevarieerd en bestaat uit fragmenten van streepbandaardewerk en ceramiek met 
kartel- en gefacetteerde rand (IX-4/12). Ook nabij Lekkum en wel in de Mieden ten 
oosten van de Grote Wielen werden soortgelijke scherven gevonden bij de aanleg van 
van een kadedijk. Een en ander kwam uit een overslibde nederzetting (VIII-74/17), 
geschenk ] . van Minnen. 

Uit de stad Leeuwarden werden verschillende vondsten gemeld, vaak door school
jongens. Meestal betrof het niet nader te bewaren materiaal uit 18de of 19de eeuw, 
maar toch wordt de jongens steeds medegedeeld waar het om gaat; zij immers zijn de 
belangstellenden voor de toekomst. Behalve de genoemde grafkist en haardplaats van 
het Oldehoofster Kerkhof (X-27/28) werden graag aanvaard de m.e. kookpot plus nog 
enkele scherven bij het Diakonessenhuis gevonden (VI-1/4) en een zilveren snaphaan
schelling van Zeeland uit 1585 en gevonden bij de Archipelweg (A 2210), geschenk 
I.W.G.L. 

Oostdongeradeel. J. K. Boschker vond op de oostrand van de terp te Engwierum in 
fundamentsleuven 12/13de eeuwse inheemse ceramiek (X-18/19), terwijl G. Groustra 
te Leeuwarden een door mensen-hand uitgestoken stuk veen schonk dat in de Lauwers-
zee was gevonden op de plaats waar reeds eerder talrijke kuilen langs het Dokkumer 
Diep zijn vastgesteld (IV-5). 

Ooststellingwerf. De heer Tj. Vermaning te Hijkersmilde (Dr.) schonk een door hem 
gevonden vuurstenen bijltje uit Appelscha (1-1). De fraaie bijl uit Donkerbroek is reeds 
vermeld V(Ii6), evenals de grafvondst (beker, bijltje en spaanmes) uit Fochteloo 
(XII-1/3). Uit dezelfde plaats stond A. Heeroma een zandstenen bijltje in bruikleen 
af (III-3), terwijl uit Ravenswoud het hierboven vermelde grote laat-neolithisch depot 
werd aangekocht (1-3/26) en een grote vermoedelijk paleolithische vuursteenkling uit 
dezelfde plaats werd geschonken door Tj. Vermaning (1-27). 

Het Biologisch-Archaeologisch Instituut droeg een trechterbekercultuuraardewerk-
fragment uit het Weperveld over, alsmede een versierde scherf uit de Bronstijd, ge-
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vonden nabij Boekhorst (III-1/2). Van bijzondere aard is de overdracht van enig mid
deleeuws aardewerk, verzwaringen, een benen weefwerktuig en enkele andere oud
heden door de Landbouwschool te Oldeberkoop (thans opgeheven) en nog afkomstig 
uit de collectie van de Vereniging voor Heimatstudie der Stellingwerven (III-4/11). 
Ook enige archivalia werden daar aan toegevoegd. 

Opsterland. Een groot vuurstenen neolitisch bijlfragment uit Selmien werd door 
P. lest in bruikleen afgestaan (IV-2), terwijl uit dezelfde vindplaats een interessante 
middeleeuwse schenktuit door mej. T. v.d. Brug in bewaring werd gegeven (XII-5). 
J. K. Boschker ontdekte bij Ureterp a/d Vaart een mooi vuurstenen disselbijltje (IV-1), 
temidden van vele andere artefacten die in de ruilverkavelingscollecties zijn opgenomen. 

Rauwerderhem. Nabij Irnsum werden bij weg- en slootaanleg door de zool van de 
voormalige Kerkterp talrijke terpaardewerkscherven ontdekt van zeer uiteenlopend 
karakter, maar niet ouder dan ca. Ie eeuw (IX-1/3, X-20/21). Ook elders in deze 
gemeente kwamen een aantal vindplaatsen aan het licht en wel in de ruilverkaveling 
Sneker Oudvaart. De vondsten daaruit zijn in een speciaal systeem opgenomen. 

Smallingerland. Een bij Drachten gevonden vuursteen-nucleus werd door P. lest 
geschonken (1-28). 

Staveren. Met het gereedkomen van het gemaal eindigden ook de graafwerkzaam-
heden, zodat geen nieuwe vondsten werden gemeld. Wel werd door aankoop, waarbij 
de heer G. J. Lanting uit Joure bemiddelde, nog een fraai laat-Karolingisch potje met 
z.g. lensvormige bodem verkregen (XI-3). 

Terschelling. Op de Noordsvaarder vond de heer W. Conijn te Westerschelling enkele 
interessante vuurstenen afslagen, die een paleolithisch karakter dragen. Wij mochten ze 
ten geschenke ontvangen (VIII-la/e). Op het strand nabij Paal 17 gedane metaal
vondsten werden aan het Fries Scheepvaartmuseum ter hand gesteld. 

Tietjerksteradeel. Uit Bergum werden van N.N. een spinklosje en een m.e. vaasvoet 
verkregen (VI-6/) en uit de Burgumermeer een bakstenen verzwaring (VIII-2) als ge
schenk van Ir. W. Piersma. 

R. Faber te Drachten schonk l lde-13de eeuws aardewerk uit Eernewoude waar
onder bolpot- en Pingsdorfvaatwerkfragmenten (VIII-9/13), terwijl een reeds lang 
geleden gevonden interessante rammelaar van terpenvaatwerk, uit de Alde Mieden 
onder Suawoude samen met een benen spinklosje door H. IJ. de Vries, aldaar, werd 
afgestaan (XI-1/2). 

Utingeradeel. Als uit Akkrum afkomstig aangekocht een benen schaats en een 
bronzen, laat-middeleeuwse gesp (resp. VII-3e en 10), terwijl door J. K. Boschker nabij 
Terhorne ontdekte middeleeuwse scherven eveneens werden ingeboekt (11-13/14). 

Westdongeradeel. Bij rioleringswerk te Brantgum kwamen scherven van vaatwerk 
uit de eerste eeuwen onzer jaartelling te voorschijn (VIII-6/8) en bij het graven van 
de fundamenten voor een veestalling in Foudgum fragmenten van terra sigillata en 
Angelsaksisch vaatwerk (VIII-3/5). 

Ook in Waaxens werden scherven van Volksverhuizingsaardewerk gevonden (V-la/c). 
Een en ander werd door J. K. Boschker en ondergetekende verzameld. 

Weststellingwerf. Nabij Noordwolde vond J. K. Boschker een vuurstenen bijltje 
(II-l), terwijl de heer J. Kroondijk te Wolvega nabij Sonnega een groot aantal 11de/ 
13de eeuwse ceramiekresten, o.a. van bolpotten, steelpannen en Siegburger vaatwerk 
afkomstig, vond en ten geschenke gaf (111-12/16). 

Wonseradeel. Een bijzonder als terpenaardewerk uit de eerste eeuwen onzer jaar
telling te beschouwen inkt(?)-potje, ten zuiden van Parrega gevonden, werd aangekocht 
(II-2), terwijl op verschillende plaatsen door eigen personeel talrijke middeleeuwse 
aardewerkfragmenten werden aangetroffen. Deze vindplaatsen werden alle ontdekt 
in het kader van de wegvernieuwing Workum-Bolsward en laten duidelijk zien hoe 
verspreid en intensief de middeleeuwse bewoning in dit gebied was (VII-12/15; VIII-
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18/21; X-34). Eenmaal werd een nagenoeg gave 16de eeuwse kan geborgen (FM 1968-
279). 

Een benen z.g. touwspanner uit Pingjum werd aangekocht. Te Witmarsum werden 
bij het egaliseren van een afgegraven terprestant, ten behoeve van de ijsbaan talrijke 
scherven van terpenvaatwerk, daterende van ca. 400 vóór tot aan de Karolingische tijd 
aangetroffen evenals middeleeuwse ceramiek. De heer Tj. Zijlstra ter plaatse maakte 
ons hier op attent. Behalve geometrisch versierde scherven bevinden zich er ook 
Angelsaksische en Frankisch/Merovingische onder, terwijl ook enkele benen punten 
en een benen schaats werden opgeraapt (111-17/27). 

Wymbritseradeel. Mejuffrouw M. van Everdingen attendeerde ons op middeleeuwse 
vondsten uit haar woonplaats Loënga (11-11/12), terwijl ook in het onder deze ge
meente ressorterende deel van de Sneker Oudvaart-ruilverkaveling een aantal nieuwe 
vindplekken werd genoteerd. 

IJlst. Door de heer A. B. Dull werd enige malen gewaarschuwd over scherfvondsten 
bij de aanleg van de weg IJlst-rijksweg Lemmer/Sneek. Het betrof voornamelijk resten 
van zwartgesmoorde bol- en tuitpotten, maar ook van Rijnlandse ceramiek uit de 13de-
15de eeuw. Behalve ten z.w. van het stadhuis werden ook vondsten langs het tracée 
van de weg verderop gedaan en wel tijdens verkenningen door de veldassistent (IX-27/ 
32; X-22/26). Ook fragmenten van Deense "Tydepotten" werden gevonden, alsmede 
een fraaie netverzwaring (VII-1). 

Naast deze talrijke binnenkomende voorwerpen, verlieten er ook enige het museum, 
zij het slechts tijdelijk. Zo werden aan het museum voor het Onderwijs te 's-Graven-
hage enige potten en een aantal fragmenten van geometrisch versierd aardewerk voor 
de tentoonstelling "Van terp tot Deltaplan" uitgeleend en aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam een kist met willekeurige scherven. Deze worden door studenten bestu
deerd en beschreven en keren daarna terug. In langdurig bruikleen werden aan het 
Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen afgestaan een aantal uit Duitsland 
(Wehden, Kreis Lelie) afkomstige Angelsaksische urnen en aan het Provinciaal Museum 
van Drenthe te Assen enige in Drentse bodem gevonden oudheden. 

Ook in de provincie Friesland zelf bevinden zich aan ons Museum behorende oud
heden in bruikleen, waarvan die te Mantgum en Drachten werden gecontroleerd en in 
orde bevonden. Te Mantgum (gemeentehuis) werden zij van een passende etikettering 
voorzien. 

Aan het einde van dit verslag moge aan allen, die op enigerlei wijze het werk van 
de archeologische afdeling hebben gesteund, een woord van dank worden gericht. Dit 
geldt inzonderheid de vele particulieren, die zoveel als doenlijk was in de aanwinsten
lijst zijn vermeld en in niet mindere mate ook de vele instanties, zowel overheids- als 
particuliere, op wie steeds een beroep mocht worden gedaan. Zij zullen ons ditmaal 
wel ten goede willen houden dat zij niet met name worden genoemd: de jaarverslagen 
1959 tot en met 1967 noemen ze alle, terwijl verschillende ook nog eens in dit verslag 
zijn vermeld. Onze erkentelijkheid voor hun hulp is er niet minder om! 
Leeuwarden, maart 1969. G. Elzinga. 
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